
  סקר מצב  קיים

אלף  50,000-באזור לכיש במחוז הדרום אשר מונה כיום כ

, המאוחרות 90- צבה בשנות ה

שיעורי ההכנסה : גת אופיינית לערים היהודיות בדרום הארץ

אלף תושבים במחוז  100 – 

בלבד  51.5%נתון זה מהווה . 

  . אלף תושבים במרכז הארץ

כוח העבודה מקרב תושבי העיר מאופיין 

ר גופא נרשמו פערים בעי. התמחות ותפקודים מקצועיים

, )עירוני-יחסית לממוצע הכלל

-מסתמן כי שיעור אי השוויון התוך

  .עירוני בקריית גת עולה על זה הנרשם בערים יהודיות אמידות במרכז הארץ

גת היא עיר המצטיינת ברמת פעילות תעשייתית העולה במידה ניכרת על זו המאפיינת 

מעמדה הדומיננטי של התעשייה בכלכלת העיר מתקיים חרף 

עצם התהליך .  עתירת ידע, מענף ההלבשה המסורתי לתעשייה חדשנית

 625לכאורה של שטחי תעסוקה תעשייתיים בסדר גודל של  

מנצלים הגופים העיקריים של התעשייה עתירת הידע שטחי 

, מקצת גופי התעשייה, בה בעת

, את שטחי תעשייה והמתקנים הוותיקים

מתוך סך  10,000-11,000 -מספר המועסקים בתעשייה ובמלאכה בקריית גת הוא להערכתנו כ

יתרת התעסוקה בעיר מתחלקת בין ענפי משק מחוץ 

חלק משמעותי מהמועסקים ).  

.  הינם מיוממים המגיעים לעיר מיישובים מחוצה לה

לעומת יוממות נטו , מועסקים

המאפיינת את  קבוצת הערים 

עם . ביתרונות פיסקאליים לרשות המקומית הנוגעת בדבר

על רקע התקווה לגרום למועסקים 

  .  כלכליים חיוביים
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 כלכלה ותעסוקה 

באזור לכיש במחוז הדרום אשר מונה כיום כהיא עיר יהודית 

צבה בשנות הוהתיי 60 - אוכלוסיית העיר צמחה בקצב מואץ בשנות ה

  .וכיום ניכרים בעיר סימנים ראשונים של צמיחה מחדש

גת אופיינית לערים היהודיות בדרום הארץ-רמת ההכנסה לנפש בקריית

 20ובממוצע בקבוצת הערים בנות , לנפש אשר נרשמו בקריית גת

. לנפש₪ אלף  34 -ומדים על כע 2011בשנת ) למעט אילת

אלף תושבים במרכז הארץ 100 – 20מהרמה הממוצעת של הערים היהודיות בנות 

כוח העבודה מקרב תושבי העיר מאופיין , על רקע ההשתכרות הנמוכה יחסית לערי המרכז

התמחות ותפקודים מקצועיים, ברמות נמוכות יחסית של השכלה

יחסית לממוצע הכלל(המשקפים פערי הכנסה לנפש בין האזורים ההיקפיים האמידים 

מסתמן כי שיעור אי השוויון התוך. נמוכה וכיסי עוני יחסי-לבין ליבה ברמת הכנסה בינונית

עירוני בקריית גת עולה על זה הנרשם בערים יהודיות אמידות במרכז הארץ

גת היא עיר המצטיינת ברמת פעילות תעשייתית העולה במידה ניכרת על זו המאפיינת 

מעמדה הדומיננטי של התעשייה בכלכלת העיר מתקיים חרף . בדרך כלל ערים קטנות ובינוניות

מענף ההלבשה המסורתי לתעשייה חדשנית: חילופי הדורות והתכנים

לכאורה של שטחי תעסוקה תעשייתיים בסדר גודל של  - כר במלאי עודףשל חילופי הדורות ני

מנצלים הגופים העיקריים של התעשייה עתירת הידע שטחי , במסגרת זו. ר

בה בעת. בחסכונות –תעסוקה חדשים אשר הותקנו לצרכיהם מלכתחילה 

את שטחי תעשייה והמתקנים הוותיקים) salvage( מנצילים, המלאכה ובתי עסק אחרים בעיר

  

מספר המועסקים בתעשייה ובמלאכה בקריית גת הוא להערכתנו כ

יתרת התעסוקה בעיר מתחלקת בין ענפי משק מחוץ . אלף 24.7 -המועסקים בעיר ששיעורו כ

).  6,200-כ(גזר הציבורי והמ, )מועסקים 7,500-כ(לתעשייה ולמלאכה 

הינם מיוממים המגיעים לעיר מיישובים מחוצה לה, ובמיוחד בתעשייה החדישה

מועסקים 1,700-נטו חיובית בשיעור של כ-מדובר ביוממות

המאפיינת את  קבוצת הערים , ביםאלף תוש 52מועסקים ְּבעיר בת  -1,550 -שלילית בשיעור של כ

  .  אלף תושבים בכללותה

ביתרונות פיסקאליים לרשות המקומית הנוגעת בדבר, כידוע, נטו חיובית כרוכה

על רקע התקווה לגרום למועסקים , נטו חיובית טעם של החמצה-בקריית גת יש ליוממות

כלכליים חיוביים- עיר ולחולל בה שינויים סוציובתעשייה עתירת הידע להתיישב ב

    

  

כלכלה ותעסוקה  3

 תקציר 3.1

היא עיר יהודית  קריית גת

אוכלוסיית העיר צמחה בקצב מואץ בשנות ה. תושבים

וכיום ניכרים בעיר סימנים ראשונים של צמיחה מחדש

רמת ההכנסה לנפש בקריית

לנפש אשר נרשמו בקריית גת

למעט אילת(הדרום 

מהרמה הממוצעת של הערים היהודיות בנות 

על רקע ההשתכרות הנמוכה יחסית לערי המרכז

ברמות נמוכות יחסית של השכלה

המשקפים פערי הכנסה לנפש בין האזורים ההיקפיים האמידים 

לבין ליבה ברמת הכנסה בינונית

עירוני בקריית גת עולה על זה הנרשם בערים יהודיות אמידות במרכז הארץ

גת היא עיר המצטיינת ברמת פעילות תעשייתית העולה במידה ניכרת על זו המאפיינת קריית 

בדרך כלל ערים קטנות ובינוניות

חילופי הדורות והתכנים

של חילופי הדורות ני

ר"אלפי מ 725 –

תעסוקה חדשים אשר הותקנו לצרכיהם מלכתחילה 

המלאכה ובתי עסק אחרים בעיר

  .  המצויים בעודף

מספר המועסקים בתעשייה ובמלאכה בקריית גת הוא להערכתנו כ

המועסקים בעיר ששיעורו כ

לתעשייה ולמלאכה 

ובמיוחד בתעשייה החדישה, בעיר

מדובר ביוממות, להערכתנו

שלילית בשיעור של כ

אלף תושבים בכללותה 100 – 20בנות 

נטו חיובית כרוכה-יוממות  

בקריית גת יש ליוממות, זאת

בתעשייה עתירת הידע להתיישב ב

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  )למעט אילת

היא משתייכת .  במחוז הדרום

 48-כ, ה באר שבעאך המרחק בינה לבין  העיר הראש

 49 -שהוא כ, ליבת מטרופולין המרכז

 - כ )ס"הלמ(לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

, והן אשדודבמחוז הדרום מצויות שלוש ערים בעלות אוכלוסייה גדולה מקריית גת 

בין שבע מקריית גת היא הגדולה 

  ).להלן, 1לוח 

התאפיינה קריית גת בשיעור 

אך ; )1לוח , הערים כמכלול 7

למעט האצה מחודשת בתקופת 

  שיעורי צמיחה ממוצעים של אוכלוסיות ערים בדרום הארץ

,שיעורי צמיחה ממוצעים של אוכלוסיות הערים

1961-2013בין השנים 

 

19831972 1961 

19951983 1972 

4.9%2.7% 6.0% 

4.5%2.8% 6.6% 

1.3%1.2% 15.2% 

5.4%3.1% 6.5% 

4.4%7.5% 12.7% 

3.8%2.9% 6.2% 

5.6%1.5% 7.3% 

4.0%2.7% 8.6% 

צמיחה בקצב פוחת , ל ערי הדרום עם הקמתן

. המתאפיין בשיעור צמיחה זניח

והוא , דפוס זה אופייני לגופים אורגאניים המתפתחים בכפוף למגבלות הכרוכות ביחסם לסביבה

  .2012, הרשויות המקומיות בישראל
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למעט אילת(וערים בינוניות במחוז הדרום  קריית גת, אוכלוסייה

במחוז הדרום, באזור לכיש שבצפון נפת באר שבעהיא עיר יהודית 

אך המרחק בינה לבין  העיר הראש, לכאורה למטרופולין הדרום שבהתהוות

ליבת מטרופולין המרכז –איננו שונה מן המרחק בינה לבין מחוז תל אביב 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2013מנתה בסוף אוכלוסיית העיר 

במחוז הדרום מצויות שלוש ערים בעלות אוכלוסייה גדולה מקריית גת 

קריית גת היא הגדולה . אלף תושבים 100באר שבע ואשקלון שאוכלוסייתן עולה על 

לוח (אלף תושבים במחוז  100 - 20הערים היהודיות בקבוצת הערים של 

התאפיינה קריית גת בשיעור , אלף תושבים בדרום 100 - 20בדומה למכלול הערים בנות 

7של , 1961-1972בממוצע לשנים  8.6%(הייסוד  צמיחה גבוה בשנות

למעט האצה מחודשת בתקופת , )0.8% -ו 1.2%, 2.7%(שיעור זה הולך ופוחת מאז עד היום 

)4%.(  

שיעורי צמיחה ממוצעים של אוכלוסיות ערים בדרום הארץ: 1לוח 

 מרחק

מקריית 

, גת

  מ"בק

 תושבים

 בסוף

2013 ,

 אלפים

 שיעורי צמיחה ממוצעים של אוכלוסיות הערים

 בין השנים 

2005 1995 1983 

2013 2005 1995 

50 0.5% 0.5% 4.9% 

43 25 0.5% 1.3% 4.5% 

78 33 -0.1% 0.6% 3% 

40 30 2.5% 4.7% 5.4% 

85 24 0.5% 1.1% 4.4% 

17 21 1.2% 0.2% 3.8% 

28 22 1.1% 1.5% 5.6% 

205 0.8% 1.2% 4.0% 

ל ערי הדרום עם הקמתןש מואצת המלמד אודות צמיח

המתאפיין בשיעור צמיחה זניח leveling offבהמשך עד למיצוי השלב הנצפה בתהליך ולמצב של 

דפוס זה אופייני לגופים אורגאניים המתפתחים בכפוף למגבלות הכרוכות ביחסם לסביבה

                                         

הרשויות המקומיות בישראל, ס"למ: למשל, ראה. המרחק ממחוז תל אביב הוא מודד מקובל למיקום היישוב ביחס למרכז

  .2.24לוח , 2014שנתון סטטיסטי לישראל 

    

  

אוכלוסייה 3.2

היא עיר יהודית  קריית גת

לכאורה למטרופולין הדרום שבהתהוות

איננו שונה מן המרחק בינה לבין מחוז תל אביב , מ"ק

אוכלוסיית העיר . 3מ"ק

במחוז הדרום מצויות שלוש ערים בעלות אוכלוסייה גדולה מקריית גת .  4אלף נפש 50

באר שבע ואשקלון שאוכלוסייתן עולה על 

הערים היהודיות בקבוצת הערים של 

בדומה למכלול הערים בנות 

צמיחה גבוה בשנות

שיעור זה הולך ופוחת מאז עד היום 

(העלייה המואצת 

לוח 

 מסוף שנת

 עד סוף שנת

  קריית גת

 אופקים

 דימונה

 נתיבות

 ערד

 קריית מלאכי

 שדרות

הערים  בעש

 כמכלול

  

מלמד אודות צמיח 1 'מס לוח

בהמשך עד למיצוי השלב הנצפה בתהליך ולמצב של 

דפוס זה אופייני לגופים אורגאניים המתפתחים בכפוף למגבלות הכרוכות ביחסם לסביבה

                                                          

המרחק ממחוז תל אביב הוא מודד מקובל למיקום היישוב ביחס למרכז3

שנתון סטטיסטי לישראל , ס"למ 4



  סקר מצב  קיים

ס "לוסייה כפי שנרשמו על ידי הלמ

דפוס . צהובים-באמצעות רצף עיגולים אדומים

, אפשרות של שינוי במגמה. 

  : מותווית בעזרת עקום שחור מקוטע

  

  לוחות מקבילים בשנתונים קודמים ופרסומים מוקדמים

שנתי -יש לקרוא את התהליך הרב

מייצגות  2010שעבר על העיר קריית גת מאז שנות ייסודה מתוך הבנה כי תצפיות העבר עד לסוף 

בהווה ובעתיד . עברו בתהליך הצמיחה של אוכלוסיית קריית גת והערים האחרות

יזום , עם סילוק או ריכוך, מתחוללים ועשויים להתחולל בעיר תהליכים של התחדשות והתרחבות

בשנים  1' שיעורי הגידול הנצפים מתוך תרשים מס

. שינוי מגמה ועשויים להצביע על ראשית תהליך של האצה מחדש

צפי כזה ייערך בשלב מתקדם 

0.0
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לוסייה כפי שנרשמו על ידי הלמבתרשים לעיל מיוצגים אומדני האוכ. 1' מתואר בתרשים מס

באמצעות רצף עיגולים אדומים, 2014לצד אומדן שלנו לשנת 

. הצמיחה של גוף אורגאני מיוצג באמצעות עקום שחור רציף

מותווית בעזרת עקום שחור מקוטע, המצטיירת מתוך התצפיות האחרונות

לוחות מקבילים בשנתונים קודמים ופרסומים מוקדמים, 2.24לוח , 2014שנתון סטטיסטי לישראל 

יש לקרוא את התהליך הרב, כנדרש במסגרת של תהליך תכנון אסטרטגי, 

שעבר על העיר קריית גת מאז שנות ייסודה מתוך הבנה כי תצפיות העבר עד לסוף 

עברו בתהליך הצמיחה של אוכלוסיית קריית גת והערים האחרות

מתחוללים ועשויים להתחולל בעיר תהליכים של התחדשות והתרחבות

שיעורי הגידול הנצפים מתוך תרשים מס, אכן. או ספונטני של מגבלות על הצמיחה

שינוי מגמה ועשויים להצביע על ראשית תהליך של האצה מחדש, לכאורה, יםואילך מסמנ

צפי כזה ייערך בשלב מתקדם  –צפי קונקרטי  איננו, העקום השחור הקטוע הבא כהמשך לנצפה

  . אלא סימון של העשוי לקרות –יותר בתהליך התכנון 

1960 1980 2000 2020

שנים

תהליך גידול האוכלוסייה של קריית גת:  1 'מס תרשים

1950 – 2014  

    

  

מתואר בתרשים מס

לצד אומדן שלנו לשנת , בשנים שעברו

הצמיחה של גוף אורגאני מיוצג באמצעות עקום שחור רציף

המצטיירת מתוך התצפיות האחרונות

  

  

שנתון סטטיסטי לישראל , ס"למ: ורמק

  

, במבט לעתיד

שעבר על העיר קריית גת מאז שנות ייסודה מתוך הבנה כי תצפיות העבר עד לסוף 

עברו בתהליך הצמיחה של אוכלוסיית קריית גת והערים האחרות-שלבים

מתחוללים ועשויים להתחולל בעיר תהליכים של התחדשות והתרחבות

או ספונטני של מגבלות על הצמיחה/ו

ואילך מסמנ 2011

העקום השחור הקטוע הבא כהמשך לנצפה

יותר בתהליך התכנון 

  

  

2040

שנים

תרשים



  סקר מצב  קיים

  הכנסה לנפש בקריית גת וערים בינוניות במחוז הדרום ואחרות 

למעט (אלף תושבים במחוז הדרום 

ההכנסה של שכירים ועצמאיים 

, ילבמקב". רשויות מקומיות בישראל

נעשה שימוש בנתוני האוכלוסייה כפי שנקובים בפרסומים 

) ההשתכרות(בהתייחס להכנסה 

זו איננה ההכנסה של אוכלוסיית המשתכרים המועסקים 

אלה המשתכרים בעיר  –אלא ההכנסה של תושבי העיר בלבד 

רמה זו . לנפש לשנה₪ אלף  

מעט ל(אלף תושבים במחוז  100

). 2' תרשים מס(הערים באותה שנה 

מן הרמה שנרשמה  15%-10%

בהשוואה למרכז , אולם). אשקלון ובאר שבע

של ערים יהודיות ) המשוקלל(

  ).  2' תרשים מס(

להלן השוואה בין קריית גת ושלוש ערים בינוניות 

 100 - 20מייצגות את קשת ההכנסות לנפש בערים היהודיות בנות 

אלף תושבים במחוז  100-20

  2011, מרכז-

  

.  ההכנסה היא הכנסת שכירים ועצמאיים תושבי העיר
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הכנסה לנפש בקריית גת וערים בינוניות במחוז הדרום ואחרות 

  ימדי הכנסה לנפש  

אלף תושבים במחוז הדרום  100 - 20קריית גת והערים בנות של תושבי  בהכנסה

ההכנסה של שכירים ועצמאיים נתוני נתייחס ל, וערים אחרות הנזכרות לצורך השוואה

רשויות מקומיות בישראל" תחת הכותרתס "בפרסומים התקופתיים של הלמ

נעשה שימוש בנתוני האוכלוסייה כפי שנקובים בפרסומים , לצורך חישוב הכנסה זו לנפש

בהתייחס להכנסה , להלן מצביע על מיקומה של קריית גת 2' 

זו איננה ההכנסה של אוכלוסיית המשתכרים המועסקים . הממוצעת לנפש בקרב תושבי העיר

אלא ההכנסה של תושבי העיר בלבד , יוממים לא מעטים

  . כאחד, גופא ואלה המשתכרים מחוצה לה

 34 -הייתה רמת ההכנסה של תושבי קריית גת כ

100 - 20בין שבע הערים היהודיות בנות ' במקום אמצעי

הערים באותה שנה  7של ההכנסות בכל ) המשוקלל(כשהיא דומה לממוצע 

% -נמוך בכ –הזהה לו , או הרמה בקריית גת –ממוצע משוקלל זה 

אשקלון ובאר שבע, אשדוד(אלף תושבים במחוז  200 –

(מן הממוצע  51.5%דובר בהכנסה נמוכה בעליל המהווה רק 

( 2011אביב בשנת  -אלף תושבים במחוזות המרכז ותל

להלן השוואה בין קריית גת ושלוש ערים בינוניות  3' לחידוד נקודה זו מוצגת בתרשים מס

מייצגות את קשת ההכנסות לנפש בערים היהודיות בנות  אשר, ספציפיות במרכז הארץ

  .אלף תושבים במחוזות המרכז ותל אביב

100בערים יהודיות המונות , לנפש לשנה₪ -הכנסה ב

-א"וממוצעי ההכנסה במחוז דרום ומחוז ת, הדרום

ההכנסה היא הכנסת שכירים ועצמאיים תושבי העיר. 2012, ות בישראלהרשויות המקומי

  .התרשים איננו כולל ערים ערביות ומעורבות
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הכנסה לנפש בקריית גת וערים בינוניות במחוז הדרום ואחרות  3.3

ימדי הכנסה לנפש  מ 3.3.1

בהכנסהבדיון 

וערים אחרות הנזכרות לצורך השוואה, )אילת

בפרסומים התקופתיים של הלמ הנקובים

לצורך חישוב הכנסה זו לנפש

  .תקופתיים אלה

' תרשים מס

הממוצעת לנפש בקרב תושבי העיר

יוממים לא מעטים הכוללת, בעיר

גופא ואלה המשתכרים מחוצה לה

הייתה רמת ההכנסה של תושבי קריית גת כ 2011בשנת 

במקום אמצעי'ממוקמת 

כשהיא דומה לממוצע , )אילת

ממוצע משוקלל זה 

– 100בערים בנות 

דובר בהכנסה נמוכה בעליל המהווה רק הארץ מ

אלף תושבים במחוזות המרכז ותל 100 - 20בנות 

לחידוד נקודה זו מוצגת בתרשים מס

ספציפיות במרכז הארץ

אלף תושבים במחוזות המרכז ותל אביב

הכנסה ב: 2' תרשים מס

הדרום

הרשויות המקומי, ס"למ:  מקור 

התרשים איננו כולל ערים ערביות ומעורבות
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  סקר מצב  קיים

   2011,נס ציונה ורמת השרון

  

  ההתמחותההשכלה ו

השוואת רמות ההכנסה בין קריית גת לשלוש הערים במרכז הארץ מצביעה בבירור על יתרונן 

חמישה משתנים כלכליים באים לידי ביטוי בפערים 

  :במשולב כשהוא מציג את

  ;)בלוח A טור (בכלל האוכלוסייה 

  

  

המלמדת כי במישור , לוח זה מציג השוואה בין קריית גת לשלוש הערים במרכז הארץ

ההשתתפות והתעסוקה בפועל לא קיימים פערים משמעותיים בין קריית גת לערים המבוססות 

הם הגורמים לפערי הכנסה לנפש בין 

ש"רמה
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  :3 'תרשים מס

נס ציונה ורמת השרון, יבנה, קריית גת, לנפש₪ , ההכנסה

  .2' ראה תרשים מס

ההשכלה ו, ההשתתפות בכוח העבודה והתעסוקה, ההכנסה לנפש

השוואת רמות ההכנסה בין קריית גת לשלוש הערים במרכז הארץ מצביעה בבירור על יתרונן 

חמישה משתנים כלכליים באים לידי ביטוי בפערים . של  ערי המרכז במונחים של הכנסה לנפש

  : 3המשתקפים מתרשים 

 השתתפות בכוח העבודה 

 שיעור התעסוקה בפועל

 :רבין השא, המשקפות, רמות השכר

 וכן, רמות ההשכלה של המועסקים

 .ההתמחות מקצועית והכשרה של המועסקים

במשולב כשהוא מציג את) ב(-ו)א(להלן משקף את השפעות הגורמים 

בכלל האוכלוסייה ) 18-65בני (אחוז אוכלוסיית המועסקים בכוח 

   ;)B(אחוז אוכלוסיית המועסקים בפועל בכלל האוכלוסייה 

  ).  C(אחוז המועסקים בפועל באוכלוסיית המועסקים בכוח 

לוח זה מציג השוואה בין קריית גת לשלוש הערים במרכז הארץ

ההשתתפות והתעסוקה בפועל לא קיימים פערים משמעותיים בין קריית גת לערים המבוססות 

הם הגורמים לפערי הכנסה לנפש בין לא שיעור ההשתתפות ולא שיעור המועסקים בפועל 

  : נס ציונה ורמת השרון, קריית גת לבין יבנה

0
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ההכנסה

ראה תרשים מס:  מקור

ההכנסה לנפש 3.4

השוואת רמות ההכנסה בין קריית גת לשלוש הערים במרכז הארץ מצביעה בבירור על יתרונן 

של  ערי המרכז במונחים של הכנסה לנפש

המשתקפים מתרשים 

השתתפות בכוח העבודה   )א(

שיעור התעסוקה בפועל  )ב(

רמות השכר  )ג(

רמות ההשכלה של המועסקים  )ד(

ההתמחות מקצועית והכשרה של המועסקים  )ה(

  

להלן משקף את השפעות הגורמים  2לוח 

o  אחוז אוכלוסיית המועסקים בכוח

o  אחוז אוכלוסיית המועסקים בפועל בכלל האוכלוסייה

o  אחוז המועסקים בפועל באוכלוסיית המועסקים בכוח

  

לוח זה מציג השוואה בין קריית גת לשלוש הערים במרכז הארץ

ההשתתפות והתעסוקה בפועל לא קיימים פערים משמעותיים בין קריית גת לערים המבוססות 

לא שיעור ההשתתפות ולא שיעור המועסקים בפועל . במרכז

קריית גת לבין יבנה



  סקר מצב  קיים

   2011, נס ציונה ורמת השרון

   

  

 %- המועסקים בפועל כ

באוכלוסיית המועסקים 

  )16-65בני (בכוח 

C=B/A 

82.7% 

83.4% 

81.0% 

86.5% 

-משיעורי השתתפות נמוכים המאפיינים ערים יהודיות

ייתכן והפער בינה לבין ערי המרכז נעוץ 

רמות השכר וההשתכרות של 

צע וההכנסה הממוצעת של 

   2011, נס ציונה ורמת השרון

  לחודש₪ 

  עצמאיים

7,953 

9,069 

10,260

11,927

ביניהם פערי השכלה , ניתן להבחין במספר גורמים

פערי ההשכלה , בהתייחס לקריית גת ולשלוש הערים במרכז הארץ

  :להלן
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נס ציונה ורמת השרון, יבנה, קריית גת, אוכלוסיית המועסקים בכוח ובפועל

אוכלוסיית המועסקים 

 %-כ) 18-65בני (בכוח 

  בתוך כלל האוכלוסייה

  

 % - כ מועסקים בפועלה

  סייהבתוך כלל האוכלו

 

A  B  

59.2% 49.0% 

62.8% 52.4% 

58.1% 47.1% 

56.4% 48.8% 

  .2012, הרשויות המקומיות בישראל

משיעורי השתתפות נמוכים המאפיינים ערים יהודיות קריית גת איננה סובלת

ייתכן והפער בינה לבין ערי המרכז נעוץ . בדוויות-אבטלה הפושה בערים ערביות

רמות השכר וההשתכרות של . ובגורמים הקובעים את רמות ההשתכרות, לפיכך ברמות השכר

  :להלן 3עצמאיים מובאות בלוח 

צע וההכנסה הממוצעת של שכר חודשי ממו: 3לוח 

נס ציונה ורמת השרון, יבנה, קריית גת,עצמאיים

₪ , השתכרות ממוצעת  

עצמאיים  שכירים  

  5,716 קריית גת

  8,096 יבנה

 10,260 11,262 נס ציונה

 11,927 13,116 רמת השרון

  .2012, הרשויות המקומיות בישראל: מקור א

ניתן להבחין במספר גורמים 3סוד הפערים המתוארים בלוח 

בהתייחס לקריית גת ולשלוש הערים במרכז הארץ. ופערים של התמחות והכשרה

להלן 5 -ו 4והפערים בהתמחות ובהכשרה משתקפים היטב בתרשימים 

    

  

אוכלוסיית המועסקים בכוח ובפועל: 2לוח 

  

  

 קריית גת

 יבנה

 נס ציונה

 רמת השרון

הרשויות המקומיות בישראל: מקור א

  

קריית גת איננה סובלת, לאור זאת

אבטלה הפושה בערים ערביותהאו מ, חרדיות

לפיכך ברמות השכר

עצמאיים מובאות בלוח 

 

 

 

 

  

סוד הפערים המתוארים בלוח בי

ופערים של התמחות והכשרה

והפערים בהתמחות ובהכשרה משתקפים היטב בתרשימים 

  

  

  



  סקר מצב  קיים

נס , יבנה, בין תושבי הערים קריית גת

  

   2008נס ציונה ורמת השרון , 

  

הם פערים , 5-ו 4משתקפים בתרשימים 

 3הם תואמים את פערי ההכנסה המשתקפים באיור 

כשהוא מצביע על הקשר בין הכשרה 

כל היתר

בעלי תואר אקדמי

כל היתר

מנהלים

מקצועות חופשיים וטכניים

מקצועות אקדמיים
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בין תושבי הערים קריית גתמ+ 15בעלי תואר אקדמי מבין בני : 4' מס

   2008, ציונה ורמת השרון

יבנה, בערים קריית גת, +15בני , חלוקה למקצועות

משתקפים בתרשימים ה, ים בין קריית גת לערי המרכזהפערים היחסי

הם תואמים את פערי ההכנסה המשתקפים באיור , ככאלה. י הכנסהבהשכלה והכשרה מחולל

כשהוא מצביע על הקשר בין הכשרה , 3תרשים  5-ו 4מקשר בין איורים ) להלן

  . והשכלה לבין רמת שכר

רמת השרוןנס ציונהיבנהקריית גת

רמת השרוןנס ציונהיבנהקריית גת

מקצועות חופשיים וטכניים

    

  

מס תרשים

  

חלוקה למקצועות: 5' מס תרשים

  ס "למ: עיבוד

הפערים היחסי

בהשכלה והכשרה מחולל

להלן( 4לוח . לעיל

והשכלה לבין רמת שכר
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60.0%

80.0%
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קריית גת



  סקר מצב  קיים

   2010, הממוצעים הארציים

,פקידים

עובדי 

שירותים 

עסקיים 

וטכניים

בעלי 

מקצועות 

, אקדמיים

חופשיים 

 וטכנולוגיים

 

ממוצע 

)משוקלל(  

 

 

 

6,80111,659 8,026 

84.7%145.3% 100.0% 

, הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים

ולממצאים ) אודות פערי השכלה והכשרה

) 5-ו 4תרשימים (שוני ברמות השכלה והכשרה 

דים ולפי השלבים בסולם כלוסיות המשתכרים לפי מקצועות ותפקי

בו עוני , "מעגל קסמים"על רקע זה נשאלת השאלה האם וכיצד ניתן למנוע תסמונת של 

לא רק במעמדה של קריית  שאלה זו מחייבת דיון

השאלה מתחזקת עת מביאים בחשבון 

על פיהם  הפערים בין קריית גת לבין הערים במחוזות המרכז ותל 

  2011-1995, נס ציונה ורמת השרון

  

  על פי מדד המחירים לצרכן

100

רמת השרון

נס ציונה

יבנה

קריית גת

ממוצע ארצי
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הממוצעים הארציים, שכר חודשי לפי מקצועות ותפקודים: 4לוח 

עובדים 

בלתי 

 מקצועיים

 

ם עובדי

מקצועיים 

, בייצור

חקלאות 

 ותעשייה

 

 פקידים

עובדי 

שירותים 

עסקיים 

 וטכניים

 

 6,801 6,049 ₪4,118 , שכר חודשי ברוטו

של השכר 

51.3% 75.4% 84.7% 

הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים -  12.44לוח : 2012 לישראל שנתון סטטיסטי

 ,2010.

אודות פערי השכלה והכשרה( 5- ו 4מקשרים בין הנצפה בתרשימים 

שוני ברמות השכלה והכשרה , קרי).  רמות שכר בקריית גת(

כלוסיות המשתכרים לפי מקצועות ותפקיבאים לידי ביטוי בהתפלגות או

  . השכר במשק הישראלי

על רקע זה נשאלת השאלה האם וכיצד ניתן למנוע תסמונת של 

שאלה זו מחייבת דיון? וחוזר חלילה, ההווה מוליד את העוני של המחר

השאלה מתחזקת עת מביאים בחשבון . גת ביחס לערים אחרות אלא גם במתרחש בתוך העיר גופא

על פיהם  הפערים בין קריית גת לבין הערים במחוזות המרכז ותל , להלן 6את ממצאי תרשים 

  . לא נסגרו) 1995-2011(אביב בשנים האחרונות 

נס ציונה ורמת השרון, יבנה, לי בקריית גתהשכר החודשי הריא: 

על פי מדד המחירים לצרכן 2011משוערך למחירי שנת , 2012, ס קובץ רשויות מקומיות בישראל

1,000

10,000

100,000

1995 2000 2005 2010

    

  

לוח  

 

 

 

 שכר חודשי ברוטו 

של השכר  %-השכר כ 

 הממוצע

שנתון סטטיסטי, ס"למ:  מקור 

, לפי משלח יד ומין  

מקשרים בין הנצפה בתרשימים  4ממצאי לוח 

( 3שנרשמו בלוח 

באים לידי ביטוי בהתפלגות או

השכר במשק הישראלי

על רקע זה נשאלת השאלה האם וכיצד ניתן למנוע תסמונת של 

ההווה מוליד את העוני של המחר

גת ביחס לערים אחרות אלא גם במתרחש בתוך העיר גופא

את ממצאי תרשים 

אביב בשנים האחרונות 

: 6' מס תרשים

ס קובץ רשויות מקומיות בישראל"למ: מקור

2015



  סקר מצב  קיים

אזורים "מידע רב ברמת  1995

בקריית גת הוגדרו בעת המפקד 

במסגרת שני המפקדים לא נעשו מדידות 

רים ברמות אנו נעז, ובהתאם למנהגנו במקרים דומים

על מנת לאמוד התפלגות . של ההכנסה היחסית

נעשה שימוש בהתפלגות והתפרשות של רמות 

בבסיס קירוב זה . עירוניים- המינוע היחסיות של משקי הבית בין האזורים הסטטיסטיים התוך

  :להלן 7אשר מתואר בתרשים 

  , היחס בין רמת המינוע לרמת ההכנסה מעבודת שכירים ועצמאיים לנפש

  

ף נפש הנמדדת במספר מכוניות לאל

היא תולדה של רמת , או במספר מכוניות ממוצע למשק בית

  במישור פנים עירוני ובהשוואה בינעירונית

ואילו הדיון  ,רמות ההכנסה והתמקד במישור הבינעירוני

מציג בעזרת  להלן 8 'תרשים מס

מקבילה תוך כדי השוואה עם התפלגות 

  .קרי ההתפלגות הנצפית ברמת השרון

100

1,000

10,
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  התפלגות ההכנסות בעיר 

  התפלגות ההכנסה במישור הפנים עירוני 

1995 -ו 2008השנים  במפקדי נאסף התוך עירוני

בקריית גת הוגדרו בעת המפקד . תושבים 3,000-4,000 -אשר כל אחד מהם מונה כ

במסגרת שני המפקדים לא נעשו מדידות  אולם,אזורי מגורים חמישה עשר 2008

ובהתאם למנהגנו במקרים דומים, לפיכך. עירוניות של התפלגות ההכנסה

של ההכנסה היחסית) כמשתנה מייצג(המינוע היחסיות כפרוקסי 

נעשה שימוש בהתפלגות והתפרשות של רמות  ,והתפרשות של רמות ההכנסה בין האזורים השונים

המינוע היחסיות של משקי הבית בין האזורים הסטטיסטיים התוך

אשר מתואר בתרשים , ר סטטיסטי מובהק בין רמת הכנסה לבין רמת מינוע

היחס בין רמת המינוע לרמת ההכנסה מעבודת שכירים ועצמאיים לנפש: 7

  2011, ערי ישראל

הנמדדת במספר מכוניות לאל, שכן רמת המינוע, הקשר הנצפה הינו סיבתי

או במספר מכוניות ממוצע למשק בית ונהבאוכלוסיית משקי בית נת

  . ההכנסה של משקי הבית

במישור פנים עירוני ובהשוואה בינעירונית" עקומות לורנץ

רמות ההכנסה והתמקד במישור הבינעירוניב עסקלעיל  3הדיון בפרק 

תרשים מס. ניעירו-תמקד בהתפלגות ההכנסה במישור הפנים

תוך כדי השוואה עם התפלגות , קירוב של התפלגות ההכנסות בקריית גת

קרי ההתפלגות הנצפית ברמת השרון, )במונחי רמת ההכנסה לנפש

  

,000 100,000

    

  

התפלגות ההכנסות בעיר  3.5

התפלגות ההכנסה במישור הפנים עירוני  3.5.1

התוך עירוניבמישור 

אשר כל אחד מהם מונה כ ,"סטטיסטיים

2008שנערך בשנת 

עירוניות של התפלגות ההכנסה-תוך

המינוע היחסיות כפרוקסי 

והתפרשות של רמות ההכנסה בין האזורים השונים

המינוע היחסיות של משקי הבית בין האזורים הסטטיסטיים התוך

ר סטטיסטי מובהק בין רמת הכנסה לבין רמת מינועמונח קש

  

7' מס תרשים

הקשר הנצפה הינו סיבתי

באוכלוסיית משקי בית נת

ההכנסה של משקי הבית

עקומות לורנץ" 3.5.2

הדיון בפרק , כאמור

תמקד בהתפלגות ההכנסה במישור הפניםמ 4בפרק 

קירוב של התפלגות ההכנסות בקריית גת "עקומת לורנץ"

במונחי רמת ההכנסה לנפש( במקרה הקיצון



  סקר מצב  קיים

ן האזורים קירוב ההתפלגויות של האוכלוסיות וההכנסות בי

 ,2008    

  

  התפלגויות המינוע בין האזורים הסטטיסטיים משמשות כקירובים

עירונית מצביעה על ההתפלגות המצטברת של ההכנסות בעיר יחסית 

אחוז ו האופקי מייצג ציר כאשר

מן האוכלוסייה הענייה (בסדר עולה של ההכנסה לנפש

בין , מייצג אחוז מצטבר של ההכנסה

הענייה יותר להכנסה של  מן ההכנסה של האוכלוסייה

נפל משמאל לימין איזה חלק של ההכנסה  

של סך ההכנסה בעיר נופלים בחלקה 

הנקודה הרלוונטית מסומנת בריבוע על עקומת 

של סך ההכנסה בעיר נופלים בחלקה 

 50%של ההכנסה נופלים בחלקה של 

יתר , )8 'תרשים מס, עיגול על עקומת לורנץ של רמת השרון

 .של האוכלוסייה האמידה יחסית

לצורך מדד זה אומדים את השטח 

האלכסון האדום (הישר המסמן שוויון מלא בעיר 

את השטח הנמדד מחלקים בשטח המשולש ישר הזווית המתקבל בין הישר המסמן 

0%
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קירוב ההתפלגויות של האוכלוסיות וההכנסות בי, עקומות לורנץ :

, קריית גת ורמת השרון, הסטטיסטיים בעיר

התפלגויות המינוע בין האזורים הסטטיסטיים משמשות כקירובים, 7בעקבות הדיון בתרשים 

עירונית מצביעה על ההתפלגות המצטברת של ההכנסות בעיר יחסית " עקומת לורנץ

כאשר,שיםעקומת לורנץ מוצגת בתר. להתפלגות האוכלוסייה בעיר

בסדר עולה של ההכנסה לנפש, 100%-ל 0%בין , מצטבר של האוכלוסייה

מייצג אחוז מצטבר של ההכנסה של התרשים האנכי וציר. )יותר לאוכלוסייה האמידה יותר

מן ההכנסה של האוכלוסייה(בסדר עולה של ההכנסה לנפש

משמאל לימין איזה חלק של ההכנסה  , מייצגתהעקומה  ,כך. )האוכלוסייה האמידה יותר

  . בידי איזה חלק של האוכלוסייה

  :כי מלמדים 7הנתונים המוצגים בתרשים 

של סך ההכנסה בעיר נופלים בחלקה  34.5%-כ ,)העקום השחורי "מיוצגת ע(בקריית גת 

הנקודה הרלוונטית מסומנת בריבוע על עקומת (וסייה הענייה יחסית האוכל 

של סך ההכנסה בעיר נופלים בחלקה  65.5%יתר ,  )8 'לורנץ של קריית גת בתרשים מס

 .של האוכלוסייה האמידה יחסית

של ההכנסה נופלים בחלקה של  44.5%-כ) העקום התכולי "מיוצגת ע(ברמת השרון 

עיגול על עקומת לורנץ של רמת השרון(ענייה יחסית האוכלוסייה ה

של האוכלוסייה האמידה יחסית 50%של סך ההכנסה בעיר נופלים בחלקה של 

לצורך מדד זה אומדים את השטח ". יני'ג"את מידת אי השוויון בעיר ניתן למדוד בעזרת מדד 

הישר המסמן שוויון מלא בעיר  הלכוד בין עקומת לורנץ הרלוונטית לבין

את השטח הנמדד מחלקים בשטח המשולש ישר הזווית המתקבל בין הישר המסמן 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 רמת השרון

 קרית גת 

    

  

:8 'תרשים מס

בעקבות הדיון בתרשים 

עקומת לורנץ"

להתפלגות האוכלוסייה בעיר

מצטבר של האוכלוסייה

יותר לאוכלוסייה האמידה יותר

בסדר עולה של ההכנסה לנפש, 100%-ל 0%

האוכלוסייה האמידה יותר

בידי איזה חלק של האוכלוסייה

הנתונים המוצגים בתרשים 

o  בקריית גת

 50%של 

לורנץ של קריית גת בתרשים מס

של האוכלוסייה האמידה יחסית 50%של 

o  ברמת השרון

האוכלוסייה ה

של סך ההכנסה בעיר נופלים בחלקה של  55.5%

את מידת אי השוויון בעיר ניתן למדוד בעזרת מדד 

הלכוד בין עקומת לורנץ הרלוונטית לבין

את השטח הנמדד מחלקים בשטח המשולש ישר הזווית המתקבל בין הישר המסמן ). 7בתרשים 

%



  סקר מצב  קיים

מדד של , בכפוף להגדרות אלה

:            משוויון מלא ושיעורו יני המתקבל עבור קריית גת רחוק

  . 12% - כ: יני המתקבל ברמת השרון

 –עלות הדיור, קרי, סף כניסה גבוה

חלשות לעיר מחירי יחידת דיור ושיעורי שכר הדירה הגבוהים המונעים כניסה של אוכלוסיות 

 9 'תרשים מס ,ית של ההכנסה למשק בית בקריית גת

האזורים הסטטיסטיים  15

של העיר הלקוחה מפרסומי מפקד האוכלוסין 

כאשר הממוצע , בתרשים מסומן קירוב מדד ההכנסה הממוצעת למשק בית באזור

בפינה הצפונית מערבית של העיר מסומן איזור במדד 

 186% -שווה ל) המינוע של משק הבית

  2008קריית גת , פריסת ההכנסות למשק בית באזורים הסטטיסטיים השונים

  

: מעובד על פי.  כקירוב של פרישת רמות ההכנסה לנפש באזורים הסטטיסטיים בעיר
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בכפוף להגדרות אלה. את השוויון המלא והזווית הישרה המסמנת את גבולות הריבוע

יני המתקבל עבור קריית גת רחוק'מדד ג.0% –שוויון מלא הוא 

יני המתקבל ברמת השרון'המדד המתקבל בקריית גת רחוק גם ממדד ג

סף כניסה גבוה הוא, אחת הסיבות ליתר שוויון בעיר האמידה יחסית

מחירי יחידת דיור ושיעורי שכר הדירה הגבוהים המונעים כניסה של אוכלוסיות 

  .  וכך פערים מצטמצמים

  פריסת ההכנסות למשק בית ברחבי העיר 

ית של ההכנסה למשק בית בקריית גתדפוס הפרישה המרחב על מנת לבחון את

15- להלן מציג פרישה של קירוב מדד ההכנסה למשק בית ב

של העיר הלקוחה מפרסומי מפקד האוכלוסין  טיסטייםהתרשים מבוסס על מפת אזורים סט

בתרשים מסומן קירוב מדד ההכנסה הממוצעת למשק בית באזור

בפינה הצפונית מערבית של העיר מסומן איזור במדד  אם ,כך לדוגמה. 100 -הכלל עירוני נקבע כ

המינוע של משק הביתרמת (קירוב רמת ההכנסה למשק בית  כי

  .עירונית- ללשל הרמה הממוצעת הכ

פריסת ההכנסות למשק בית באזורים הסטטיסטיים השוניםמדד 

כקירוב של פרישת רמות ההכנסה לנפש באזורים הסטטיסטיים בעיר, פרישה של רמות מינוע יחסיות

  .לעייל 7ראה דיון בתרשים .2008, האוכלוסין

    

  

את השוויון המלא והזווית הישרה המסמנת את גבולות הריבוע

שוויון מלא הוא 

המדד המתקבל בקריית גת רחוק גם ממדד ג;31.5%

אחת הסיבות ליתר שוויון בעיר האמידה יחסית

מחירי יחידת דיור ושיעורי שכר הדירה הגבוהים המונעים כניסה של אוכלוסיות 

וכך פערים מצטמצמים האמידה

פריסת ההכנסות למשק בית ברחבי העיר  3.5.3

על מנת לבחון את

להלן מציג פרישה של קירוב מדד ההכנסה למשק בית ב

התרשים מבוסס על מפת אזורים סט.בעיר

בתרשים מסומן קירוב מדד ההכנסה הממוצעת למשק בית באזור.2008של שנת 

הכלל עירוני נקבע כ

כי משמע, 186של 

של הרמה הממוצעת הכ

מדד : 9' איור מס

פרישה של רמות מינוע יחסיות

האוכלוסיןמפקד , ס"למ



  סקר מצב  קיים

בהתייחס לרמות ההכנסה ניתן לסכם את התמונה הכללית המצטיירת מתוך התרשים במספר 

 –) מלבנים כחולים(של הממוצע העירוני 

אזור .מערבית-צפוניתבמיוחד על הדופן ה

מעין זה מתפתח עתה בסמוך לאזור התעשייה החדש והחדיש שעל הדופן המזרחית של 

מלבנים (הממוצע העירוני  של

- במיוחד על הדופן הצפונית והדרומית

מלבנים (של הממוצע העירוני 

של הממוצע העירוני  50% - פחות מ

בי כיס העוני המער, למשל, כך

  .חרדיותמרובה במשפחות 

) 9 'הפרושים בתרשים מס 15

חס את ימעין זה כשהוא מי השוואה

מהשוואה זו . 1995למדד היחסי בו זכה בשנת 

ישנה . 2008לנבא את המדד היחסי בשנת 

תר אזור נו, 1995אזור אמיד יחסית בשנת 

2008.  

על יסוד המדד היחסי , 2008

  

המדדים המחושבים במקורם כמדדים של 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

0.

  מדד יחסי 

לממוצע 

 2008עירוני 

סקר מצב  קיים -  2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  

96 

בהתייחס לרמות ההכנסה ניתן לסכם את התמונה הכללית המצטיירת מתוך התרשים במספר 

של הממוצע העירוני  150%מעל  –האזורים ברמות הכנסה גבוהות 

במיוחד על הדופן ה, נצפים בשכונות חדשות יחסית על דפנות העיר

מעין זה מתפתח עתה בסמוך לאזור התעשייה החדש והחדיש שעל הדופן המזרחית של 

של 149%-100% –גבוהות -האזורים ברמות הכנסה בינוניות

במיוחד על הדופן הצפונית והדרומית, נצפים בסמוך לאזורים ברמות הגבוהות 

 

של הממוצע העירוני  99%-50% –נמוכה -אזורים ברמות הכנסה בינונית

 .מרוכזים במרחבים פנימיים –

פחות מ –בעיר מצויים שני כיסים של רמות הכנסה ירודות 

כך.  לכל אחד מהם יש סיפור משלו).  חומים-מלבנים צהובים

מרובה במשפחות ) של הממוצע העירוני 42%ברמת הכנסה למשק בית של 

15-מתוך ה(אזורים סטטיסטיים 13ניתן להשוות בין נתוניהם של

השוואהעורך  10 'תרשים מס. 2008מפקד ו1995כפי שנאספו במפקד 

למדד היחסי בו זכה בשנת  2008טיסטי בשנת המדד היחסי בו זכה אזור סט

לנבא את המדד היחסי בשנת  ניתן היה 1995המדד היחסי בשנת  כי על פי ממצאי

אזור אמיד יחסית בשנת  -המשכיות בפריסת הכנסות משקי הבית ברחבי העיר 

2008 -עני יחסית נותר עני גם באזור  וכן,2008אמיד יחסית גם בשנת 

2008המדד היחסי לממוצע העירוני בשנת " ניבוי:"

  1995הרלוונטי בשנת 

המדדים המחושבים במקורם כמדדים של . 2008ומפקד האוכלוסין , 1995ס מפקד האוכלוסין 

  יסטייםרמות המינוע למשק בית באזורים הסטט

.0 50.0 100.0 150.0 200.0

    

  

בהתייחס לרמות ההכנסה ניתן לסכם את התמונה הכללית המצטיירת מתוך התרשים במספר 

 :משפטים

o  האזורים ברמות הכנסה גבוהות

נצפים בשכונות חדשות יחסית על דפנות העיר

מעין זה מתפתח עתה בסמוך לאזור התעשייה החדש והחדיש שעל הדופן המזרחית של 

 .העיר

o האזורים ברמות הכנסה בינוניות

 ,)תכולים

 .מערבית

o אזורים ברמות הכנסה בינוניתה

–) ירוקים

o   בעיר מצויים שני כיסים של רמות הכנסה ירודות

מלבנים צהובים(

ברמת הכנסה למשק בית של (

ניתן להשוות בין נתוניהם של

כפי שנאספו במפקד 

המדד היחסי בו זכה אזור סט

כי על פי ממצאי,עולה

המשכיות בפריסת הכנסות משקי הבית ברחבי העיר 

אמיד יחסית גם בשנת 

:"10 'מס איור

ס מפקד האוכלוסין "למ: מעובד על פי

רמות המינוע למשק בית באזורים הסטט



  סקר מצב  קיים

במסגרת סעיפים  הדיון .קריית גת והכנסתם

הן  ,תושבי העירובהשתכרות התמקד בתעסוקה 

עיר גופא והן אלה המיוממים למקומות עבודה מחוצה 

המועסקים במקומות העבודה הממוקמים 

  .בין אם אלה מועסקים מתושבי העיר בין אם הם יוממים המתגוררים מחוצה לה

נות מועסקים הן לפי עיר המגורים והן לפי עיר מקום 

אלף  200המונות , נתונים מוסמכים מעין אלה מצויים רק ביחס לערים הגדולות

את ערי ) ירושלים ותל אביב(והכוללות את מרכזי השלטון וקודקודי העסקים 

שטח  והוא, ה מתווךניתוח דפוסי התעסוקה בערים בינוניות מתבסס בהכרח על משתנ

רסומים של נתוני הארנונה המתפרסמים מדי שנה על 

או קבצים פרטניים של נתוני הארנונה המתקבלים ממקורות הרשות המקומית 

, בצים הפרטניים מצביעים על שטחי תעסוקה לפי מיקומם בעיר ולפי השימושים

הניתנים לשליפה או לעיבוד מתוך סיכומי 

 , ס"ירסומי הלמ

" בתי מלון"- ו, "בנקים", "עסקים

, שהוא בעצמו מקבץ של מסחר

הקובע לכל , ם לפי קוד ארנונה

, סיווג זה מבחין בין שימוש למגורים

את המידע על השטחים המשמשים את הפעילות בענפי 

שיטת הקירובים .כגון חינוך או ביטחון

הקובעים את שיעורי הארנונה על 

הלכה , תואמים את המהויות התעסוקתיות של שטחים אלה

  מקדמים אמפיריים 

, פרק זה מתמקד במקדמים האמפיריים המפענחים מידע על שטחי תעסוקה

להלן אומד את המקדמים  5לוח 

  .ובתי עסק
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 קריית גת , ותעסוקה תעשייה

  קירוב של מספר המועסקים בעיר באמצעות אמדן 

קריית גת והכנסתםתושבי העיר ב התמקדיל לע 2-4 הדיון בסעיפים

התמקד בתעסוקה , םבהשתכרותובתעסוקת שכירים ועצמאיים 

עיר גופא והן אלה המיוממים למקומות עבודה מחוצה בבמקומות עבודה התושבים המועסקים 

המועסקים במקומות העבודה הממוקמים  כללגם ב ,בנוסף לתעסוקת התושבים, 

בין אם אלה מועסקים מתושבי העיר בין אם הם יוממים המתגוררים מחוצה לה

נות מועסקים הן לפי עיר המגורים והן לפי עיר מקום תמייניתוח מעין זה מצריך נתונים על ה

נתונים מוסמכים מעין אלה מצויים רק ביחס לערים הגדולות

והכוללות את מרכזי השלטון וקודקודי העסקים ,  

  ). ת"צ ופ"ראשל(וצמד ערים נוספות ) חיפה ואשדוד

ניתוח דפוסי התעסוקה בערים בינוניות מתבסס בהכרח על משתנ

רסומים של נתוני הארנונה המתפרסמים מדי שנה על מקור המידע בנושא זה הוא פ

או קבצים פרטניים של נתוני הארנונה המתקבלים ממקורות הרשות המקומית 

בצים הפרטניים מצביעים על שטחי תעסוקה לפי מיקומם בעיר ולפי השימושים

  . הסיכומים מצביעים על שטחים לפי שימושים בעיר בכללותה

הניתנים לשליפה או לעיבוד מתוך סיכומי , מובחנים שני שימושים אגרגטיביים

ירסומי הלממתוך פ, ללא עיבוד, נתון הנשלף –תעשייה ומלאכה 

עסקים: "מקבץ טכני המחושב כסכום של הסעיפים –בתי עסק 

שהוא בעצמו מקבץ של מסחר, "עסקים"כשלסעיף הראשון , זאת.  ס"בפירסומי הלמ

 . יש משקל מכריע במקבץ, שירותים עסקיים ועוד

ם לפי קוד ארנונהוהמקבצים דלעיל מסווגי, יש לציין כי הנתונים המקוריים

סיווג זה מבחין בין שימוש למגורים. סוג שימוש בשטח את שיעור החיוב בארנונה

 .  לשימושים לצורכי תעסוקה ושימושים אחרים

את המידע על השטחים המשמשים את הפעילות בענפי  ברובם ו ממציםשני סעיפים אל

כגון חינוך או ביטחון, רייםאין הם כוללים את מגזר השירותים הציבו

הקובעים את שיעורי הארנונה על , )הקודים(כאשר הסיווגים , הנדונה בזה מיושמת בהצלחה

תואמים את המהויות התעסוקתיות של שטחים אלה, שטחים המשמשים לתעסוקה

מקדמים אמפיריים , שטחי תעסוקה וקירובים של מספר המועסקים

פרק זה מתמקד במקדמים האמפיריים המפענחים מידע על שטחי תעסוקה

לוח . במונחים של מספרי מועסקים, כהגדרתם לצורך החיוב בארנונה

ובתי עסק, תעשייה ומלאכה:  האמפיריים לשני השימושים האגרגטיביים

    

  

תעשייהשטחי  3.6

קירוב של מספר המועסקים בעיר באמצעות אמדן  3.6.1

הדיון בסעיפים  

בתעסוקת שכירים ועצמאיים  אלו

התושבים המועסקים 

, יעסוק 5פרק .לה

בין אם אלה מועסקים מתושבי העיר בין אם הם יוממים המתגוררים מחוצה לה, בקריית גת

ניתוח מעין זה מצריך נתונים על ה  

נתונים מוסמכים מעין אלה מצויים רק ביחס לערים הגדולות, אולם. העבודה

,  תושבים או יותר

חיפה ואשדוד(הנמל 

ניתוח דפוסי התעסוקה בערים בינוניות מתבסס בהכרח על משתנ  

מקור המידע בנושא זה הוא פ.  התעסוקה

או קבצים פרטניים של נתוני הארנונה המתקבלים ממקורות הרשות המקומית /ס ו"ידי הלמ

בצים הפרטניים מצביעים על שטחי תעסוקה לפי מיקומם בעיר ולפי השימושיםהק. הנוגעת בדבר

הסיכומים מצביעים על שטחים לפי שימושים בעיר בכללותה

מובחנים שני שימושים אגרגטיביים, לענייננו

  : ס הם"הלמ

o  תעשייה ומלאכה

o  בתי עסק

בפירסומי הלמ

שירותים עסקיים ועוד

יש לציין כי הנתונים המקוריים

סוג שימוש בשטח את שיעור החיוב בארנונה

לשימושים לצורכי תעסוקה ושימושים אחרים

שני סעיפים אל

אין הם כוללים את מגזר השירותים הציבו.  המשק

הנדונה בזה מיושמת בהצלחה

שטחים המשמשים לתעסוקה

  .   למעשה

שטחי תעסוקה וקירובים של מספר המועסקים 3.6.2

פרק זה מתמקד במקדמים האמפיריים המפענחים מידע על שטחי תעסוקה-הדיון בתת  

כהגדרתם לצורך החיוב בארנונה

האמפיריים לשני השימושים האגרגטיביים



  סקר מצב  קיים

מי חישוב אמפיריים 

האמפיריים המקדמיםשטחי תעסוקה  

 בתי עסק

 תעשייה

 בתי עסק ומלאכה

ר למועסק"מר  

D E=C/A F=D/B 

28,36577 29 

16,18068 31 

הרשויות המקומיות , ס"למ D-ו  Cטורים 

ממוצעים המתייחסים למקורות הסטטיסטיים הנקובים 

כנוניים ינם חופפים בהכרח את הפרמטרים הת

, ס"כפי שדווחו על ידי הלמ, להלן מציג את שטחי התעסוקה בסיווגים תעשייה ומלאכה

ממוצעים של לצורכי השוואה מוצגים לצד הנתונים מקריית גת 
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לוח 5: מספרי מועסקים, שטחי תעסוקה ומקדמי חישוב אמפיריים 

 שטחי תעסוקה תעסוקה

 תעשייה

 בתי עסק ומלאכה

 תעשייה

בתי עסק ומלאכה

ר"אלפי מ אלפי מועסקים  

A B C  

כלל היישובים 
  העירוניים

325 970 25,025 28,365 

כלל היישובים 
 ים

 16,180 16,100 525 235 למעט הערים הגדולות

A  ו-B  טורים ; 12.13לוח , 2014ס שנתון סטטיסטי לישראל "למ

ממוצעים המתייחסים למקורות הסטטיסטיים הנקובים  אלו הינם מקדמים אמפיריים

ינם חופפים בהכרח את הפרמטרים התמקדמים אלה א. ות בדברולאוכלוסיות הנוגע

  תעשייה ומלאכה בקריית גת 

להלן מציג את שטחי התעסוקה בסיווגים תעשייה ומלאכה

לצורכי השוואה מוצגים לצד הנתונים מקריית גת . 2011 – 2007בקריית גת בשנים 

  .המרכז ותל אביב, )למעט אילת(ערים יהודיות במחוזות הדרום 

    

  

 לוח 

 

כלל היישובים  )1(
העירוניים

כלל היישובים  )2(
יםהעירוני

למעט הערים הגדולות

  

 Aטורים :  מקורות

  .2012בישראל 

  

מקדמים אמפיריים

ולאוכלוסיות הנוגע

  .  המקובלים

  

תעשייה ומלאכה בקריית גת טחי ש 3.6.3

להלן מציג את שטחי התעסוקה בסיווגים תעשייה ומלאכה 6לוח 

בקריית גת בשנים 

ערים יהודיות במחוזות הדרום  16

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

קריית , לחיוב בארנונה) הקוד(שטחים המדווחים כשטחי תעשייה ומלאכה על פי הסיווג 

  מספרים מעוגלים, ובמרכז הארץ

הערים 

 קריית גת 

   למעט

   המרכז ותל אביב

2011   

  אלף תושבים

48.5 

530 

540 

665 

740 

355 

)2014אמדן ( קריית גת

שטחים 

בשימוש 

י תעשיית

לרבות שימוש (

)חלקי כ"סה   

B C=A+B 

ד
 445 – 545 625–725 

רסומים ופ, גת. ש.רשימת החברות של י: בעזרת

  . Bעל הגופים המזינים אותה נמנות חברות בקטגוריה 

  .Bלקטגוריה  ,רובן ככולן, המשתייכות
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שטחים המדווחים כשטחי תעשייה ומלאכה על פי הסיווג 

ובמרכז הארץ) למעט אילת(וממוצעי ערים יהודיות בינוניות בדרום 

א 2011-2007 
  

    

הערים  16 יממוצע

 היהודיות

למעט(במחוזות הדרום     

המרכז ותל אביב, )אילת  

2011-אשר מנו ב    

 25-100 אלף תושבים    

 49.0אלפים,  אוכלוסייה

 180 2007, ר"אלפי משטחי תעשייה ומלאכה ב

 180 2008, ר"אלפי מה בשטחי תעשייה ומלאכ

 190 2009, ר"אלפי משטחי תעשייה ומלאכה ב

 200 2010, ר"אלפי משטחי תעשייה ומלאכה ב

 200 2011, ר"אלפי משטחי תעשייה ומלאכה ב

 קריית גת

שטחים  

 מסווגים 

בקודים של 

תעשייה 

 ומלאכה

A 

קירוב גולמי , שטחי תעשייה ומלאכה

בג 180  ר"
 

  .ושנים קודמות 2012הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ  – 2007

בעזרת, עיבוד הנתונים של קובץ פרטני של חיובי הארנונה של הרשות המקומית

  . ורשימות איכון מטעם גופי מידע ציבוריים ומסחריים

  .מלאכה

על הגופים המזינים אותה נמנות חברות בקטגוריה , אולם. יש לאינטל נוכחות מכרעת

המשתייכות חברות 80-למעלה מ תמאגד, גת. ש.י, החברה המנהלת את פארק התעשייה החדש

    

  

שטחים המדווחים כשטחי תעשייה ומלאכה על פי הסיווג : 6לוח 

וממוצעי ערים יהודיות בינוניות בדרום , גת

  

  

 

  

  

)1(  אוכלוסייה 

   

שטחי תעשייה ומלאכה ב )2(

שטחי תעשייה ומלאכ )3(

שטחי תעשייה ומלאכה ב )4(

שטחי תעשייה ומלאכה ב )5(

שטחי תעשייה ומלאכה ב )6(

   

 

  

   

)7(  

שטחי תעשייה ומלאכה

"אלפי מב

2007-2011:  מקורות  א

עיבוד הנתונים של קובץ פרטני של חיובי הארנונה של הרשות המקומית – 2014

ורשימות איכון מטעם גופי מידע ציבוריים ומסחריים

מלאכה 16.5%-בזה כ  ב

יש לאינטל נוכחות מכרעת, Aבקטגוריה ג 

החברה המנהלת את פארק התעשייה החדש ד

  

  

  



  סקר מצב  קיים

ת גת מצטיירת כעיר מתועשת 

, כביכול בשטח התעסוקה התעשייתית

היא הפן  , 6את הנתונים של קריית גת בלוח 

, השלב ההיסטורי: שני שלבים או דורות

והשלב והדור הנוכחי שבמרכזו חברת 

, המעבר משלב לשלב היה ועודנו כרוך

, בדרך זו או אחרת, תופעה זו באה כאן לידי ביטוי

מרווח של אומדנים של ממדי התעסוקה בתעשייה 

הקירוב .  2010 -ס ב"מתקבל על בסיס נתון השטח אשר פורסם על ידי הלמ

  .אלף מועסקים בתעשייה ובמלאכה

  :  5ר למועסק הנקוב בלוח 

740  ]I[  

    ר"אלף מ

טור , 7שורה , 6לוח 

C 

  

, הממוקמת בעיקרה באזור התעשייה החדש

של סך המועסקים בתעשייה ובמלאכה 

  .  ר למועסק בלבד"מ 30

חלקו ממוקם באזור התעשייה החדש וחלקו באזור 

ר "את מספר המ.  60% – 55

ם את השוויון מעורב זה ניתן לחילוץ כשיעור המקיי

57.50%x 95.0  ]II[  

משקל הגוף 

 -המצרפי

המעורב 

  בתעסוקה

  

   

ר "מ

  למועסק

בגוף 

 המצרפי

   המעורב
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ת גת מצטיירת כעיר מתועשת קריי, בדרום ובמרכז הארץ יחסית לעיר היהודית הממוצעת

כביכול בשטח התעסוקה התעשייתית- התופעה של נפילה חדה. 2011 -ב הןו 2007

את הנתונים של קריית גת בלוח  בטור המציג 2011-ל 2010המצטיירת בין השנים 

  .  הפיסקאלי של התהליך הריאלי של חילוף דורות בתעשייה

שני שלבים או דורות, כידוע, בתהליך הריאלי של התיעוש בקריית גת היו

והשלב והדור הנוכחי שבמרכזו חברת , ל וענפי הטקסטיל וההלבשה"דורם של ישראל פולק ז

המעבר משלב לשלב היה ועודנו כרוך. טל וגופים המזינים אותה במוצרים ושירותים שונים

תופעה זו באה כאן לידי ביטוי.  לפחות של שטחי תעסוקה

מרווח של אומדנים של ממדי התעסוקה בתעשייה  2014מתקבל עבור שנת 

מתקבל על בסיס נתון השטח אשר פורסם על ידי הלמ גבול עליון של המרווח

אלף מועסקים בתעשייה ובמלאכה 11 -כ

ר למועסק הנקוב בלוח "מ 68קירוב זה עושה שימוש במקדם האמפירי של 

11~  =  68  ÷  

    ר למועסק"מ    אלף מועסקים

) 2(שורה , 5לוח     

  Eטור 

  

  :  לפנינו ממוצע בין שני גופי מעסיקים

הממוקמת בעיקרה באזור התעשייה החדש  –א התעשייה החכמה הגוף האחד הו

של סך המועסקים בתעשייה ובמלאכה   40% – 45% -המעסיקה כ, שבמזרח העיר

  . 

30-35 -נזקקת תעשייה חכמה זו לכ, ניםעל פי הנתונים הזמי

חלקו ממוקם באזור התעשייה החדש וחלקו באזור , הגוף האחר הוא גוף מצרפי מעורב

55% - משקלו של גוף זה בכללותו בתעסוקה הוא כ

מעורב זה ניתן לחילוץ כשיעור המקיי-הממוצע למועסק בגוף מצרפי

  .ר"מ 95להלן והוא עומד ] II[במשוואה 

= 42.50% x 32.5 + 57.50% 

המקדם 

  האמפירי

 

משקל 

התעשייה 

  החכמה

  בתעסוקה

   

ר "מ

למועסק 

בתעשייה 

 החכמה

 

  

משקל הגוף 

המצרפי

המעורב 

בתעסוקה

    

  

יחסית לעיר היהודית הממוצעת  

2007-ב הן,במיוחד

המצטיירת בין השנים 

הפיסקאלי של התהליך הריאלי של חילוף דורות בתעשייה

בתהליך הריאלי של התיעוש בקריית גת היו  

דורם של ישראל פולק ז

טל וגופים המזינים אותה במוצרים ושירותים שוניםאינ

לפחות של שטחי תעסוקה-באבטלה חלקית

  . בפן הפיסקאלי

מתקבל עבור שנת , בסך הכול  

  :ובמלאכה

גבול עליון של המרווח

  :המתקבל הוא

קירוב זה עושה שימוש במקדם האמפירי של 

  11

אלף מועסקים  

    

לפנינו ממוצע בין שני גופי מעסיקים, למעשה

o הגוף האחד הו

שבמזרח העיר

.  בכללותן

על פי הנתונים הזמי

o הגוף האחר הוא גוף מצרפי מעורב

משקלו של גוף זה בכללותו בתעסוקה הוא כ. הישן

הממוצע למועסק בגוף מצרפי

במשוואה 

 68 

 
המקדם 

האמפירי

  

  

  



  סקר מצב  קיים

 

השיעור הממוצע של , שהוא שיעור נדרש לתעשייה החכמה

, ר למועסק במצרף המעורב הוא תוצאת מצב קיים אשר במסגרתו מתקיימת אבטלת שטח

המצוי בין , 2014מתקבל על בסיס הקירוב של שטח התעסוקה לשנת 

בעזרת מקדם החישוב . ר"אלף מ

  .  אלף מועסקים בתעשייה ובמלאכה בקריית גת

.  מחושבים השטחים של מכלול בתי העסק

 2014מתוך קובץ הארנונה לשנת 

 7,740 -מדובר בכ, ר למועסק

על יסוד הנחת עבודה על פיה אחוז דומה 

 1.315 -כ, אלף תושבים 52בעיר של 

  :פחות או יותר בין

ר לנפש"מ 0.590  ואת ביג  

 ר לנפש"מ 0.430סנטר- וגת

 ר לנפש"מ 0.295

 ר לנפש"מ 1.315

  עם ערים בסדר גודל דומה 

 – 20ס המתייחסים לערים בסדר גודל של 

על יסוד מקדמים אלה מציג . ניתן לקבל קובץ של מקדמי תעסוקה המאפיינים קבוצת ערים זו

  .אלף 52אשר מספר תושביה 

כפי שהיא מתקבלת מן הדיונים 

. נטו שלילית-פיינת ביוממותוא

לעומת . לכל הפחות 1,466המועסקים מחוץ לעיר הוא 

ועסקים מספר תושבי יישובים אחרים המ

מונחת  נטו חיובית-זו של יוממות

ס "למ, 12.13בלוח , בעיר מקום העבודה
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101 

שהוא שיעור נדרש לתעשייה החכמה, ר"מ 32.5 -כ בשונה מן השיעור של

ר למועסק במצרף המעורב הוא תוצאת מצב קיים אשר במסגרתו מתקיימת אבטלת שטח

  .כתוצאת לוואי של חילופי הדורות בתעשייה

מתקבל על בסיס הקירוב של שטח התעסוקה לשנת  גבול תחתון של המרווח

אלף מ 675קרי , לעייל 6בלוח  Cובטור  7שני הערכים הנקובים בשורה 

אלף מועסקים בתעשייה ובמלאכה בקריית גת 10 - מתקבל קירוב של קרוב ל, 

  מסחר ובתי עסק אחרים בקריית גת

מחושבים השטחים של מכלול בתי העסק, מלאכהשטח התעשייה והבדרך דומה לחישוב 

מתוך קובץ הארנונה לשנת .  ר"אלף מ 215: הוא 2011ס לשנת "השטח הנקוב על ידי הלמ

  .ר"אלף מ 240מתקבל קירוב בסדר גודל של 

ר למועסק"מ 31של ) Fטור  2שורה , 5לוח (על פי המקדם האמפירי 

על יסוד הנחת עבודה על פיה אחוז דומה 5.מועסקים במסחר 28.5% -כ וכםמת, 

בעיר של ,  או, ר"אלף מ 72נקבל אומדן של  ,יחול גם על שטחי המסחר

פחות או יותר בין, על פי פרישת נתוני החיובים בארנונה מתחלק שטח זה

ואת ביג, פז- כולל את לב העירבמרחב ה ב-מרכזים מסחריים א ו

וגת, במרחבים הכוללים את ישפרו ד-מרכזים מסחריים ג ו  

  רחבי העיר

 

עם ערים בסדר גודל דומה  השוואת דפוס התעסוקה של קריית גת

ס המתייחסים לערים בסדר גודל של "תעסוקה של הלמעל יסוד נתוני האוכלוסייה וה

ניתן לקבל קובץ של מקדמי תעסוקה המאפיינים קבוצת ערים זו

אשר מספר תושביה " שגרתית"תמונת התעסוקה של עיר ) 1בשורה 

כפי שהיא מתקבלת מן הדיונים , יית גתאת תמונת התעסוקה בקר) 2בשורה (במקביל בונה הלוח 

  .בתת הפרקים הקודמים

אמ "השגרתית העיר"שכן  ,התמונה בקריית גת איננה שגרתית

המועסקים מחוץ לעיר הוא " העיר השגרתית"מספר תושבי 

מספר תושבי יישובים אחרים המ, כלומר; נטו חיובית-בקריית גת מסתמנת יוממות

זו של יוממות תופעהביסוד . מועסקים 1,697 )לכל הפחות(

                                         

בעיר מקום העבודה, מחושב על פי היחס בין התעסוקה במסחר ואירוח לבין סך התעסוקה בענפי המשק

 .2014השנתון הסטטיסטי לישראל 

    

  

בשונה מן השיעור של  

ר למועסק במצרף המעורב הוא תוצאת מצב קיים אשר במסגרתו מתקיימת אבטלת שטח"מ 95

כתוצאת לוואי של חילופי הדורות בתעשייה, לפחות-חלקית

גבול תחתון של המרווח  

שני הערכים הנקובים בשורה 

, 5האמפירי מלוח 

מסחר ובתי עסק אחרים בקריית גת, שטחי תעסוקה

בדרך דומה לחישוב   

השטח הנקוב על ידי הלמ

מתקבל קירוב בסדר גודל של 

על פי המקדם האמפירי   

, בקירוב מועסקים

יחול גם על שטחי המסחר

על פי פרישת נתוני החיובים בארנונה מתחלק שטח זה. ר לנפש"מ

מרכזים מסחריים א ו #

מרכזים מסחריים ג ו #

רחבי העיר  #

  כ"סה #

  

השוואת דפוס התעסוקה של קריית גת 3.6.4

על יסוד נתוני האוכלוסייה וה  

ניתן לקבל קובץ של מקדמי תעסוקה המאפיינים קבוצת ערים זו 100

בשורה (להלן  7לוח 

במקביל בונה הלוח 

בתת הפרקים הקודמים

התמונה בקריית גת איננה שגרתית

מספר תושבי   7לפי לוח 

בקריית גת מסתמנת יוממות, זאת

(בקריית גת הוא 

                                                          

מחושב על פי היחס בין התעסוקה במסחר ואירוח לבין סך התעסוקה בענפי המשק5

השנתון הסטטיסטי לישראל 



  סקר מצב  קיים

תעסוקת כוח אדם המתגורר מחוץ לקריית גת בתעשייה החכמה הממוקמת באזור התעשייה 

את  טכני המייצג-הוא מושג הזה

חותרים ליחס גבוה בין  משיקולים פיסקאליים

תופעת לוואי של יחס .  מה שמגדיל את תקבולי הרשות מארנונה

בקריית , אולם. בית קיימים גם בקריית גת

על רקע התקווה הנושנה של אבות העיר 

לגרום למועסקים בתעשייה החכמה להתיישב בעיר ולחולל 

ות יוממ

  נטו

  

  

  

  כ"סה

  תעסוקה של

  תושבי העיר

בעיר ומחוצה 

  לה

D  E  

-1,465 22,967 

1,697 22,967 

בלוח  Nעד   A: הערך הנקוב מייצג ענף מקובץ של ענפי המשק

יחס .  בעירעל בסיס מספר המועסקים בענף לאלף תושבים 

עבור ערים ,בשנתון 12.13הנקובים בלוח 

 Qעד  O–הערך הנקוב מייצג את ענפי השירות הציבורי 

בסיס מספר המועסקים בענף לאלף תושבים 

בשנתון עבור ערים בסדר  12.13העבודה הנקובים בלוח 

  .עסקסכום של קירובי מספר המועסקים בתעשייה ובמלאכה ובבתי ה

נקוב בכפוף להנחת עבודה על פיה התעסוקה בשירות 

B2.  

בסיס ההפרש בין מספר  על, אלף תושבים

לבין מספר המועסקים לאלף תושבים בעיר מקום 

  . בשנתון 12.13ערכים יחסיים אלה מחושבים על יסוד המידע על שיעורי התעסוקה הנקובים בלוח 

 "עיר שגרתית"
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תעסוקת כוח אדם המתגורר מחוץ לקריית גת בתעשייה החכמה הממוקמת באזור התעשייה 

הזהבהקשר ' חיובית'המושג .  החדש על הדופן המזרחית של העיר

משיקולים פיסקאליים אשר, ראשי הערים מבוססות במרכז הארץ

מה שמגדיל את תקבולי הרשות מארנונה, שטחי תעסוקה לשטחי מגורים

  . נטו חיובית

בית קיימים גם בקריית גתנטו חיו-יתרונות פיסקאליים הכרוכים ביוממות

על רקע התקווה הנושנה של אבות העיר , זאת. נטו חיובית טעם של החמצה

לגרום למועסקים בתעשייה החכמה להתיישב בעיר ולחולל , ומקבלי ההחלטות ברמה הלאומית

  .  כלכליים חיוביים-

  

  ענפי משק

  

  

  

  

 

 השירות

  יבוריצה

  

  

  

 

כ "סה

תעסוקה 

בעיר של 

תושבים 

ויוממים 

  מבחוץ

  A B  C=A+B  

"  עיר שגרתית

 20,037 6,214 13,823אלף תושבים

 24,664 6,214 18,450  אומדן גולמי

הערך הנקוב מייצג ענף מקובץ של ענפי המשק": עיר שגרתית"ב" ענפי המשק" 

על בסיס מספר המועסקים בענף לאלף תושבים , אלף תושב 52הערך מחושב עבור עיר בת 

הנקובים בלוח  ,סקים בענף בעיר מקום העבודהמספר המועזה מחושב על יסוד המידע על 

  .אלף תושבים 20

,B "הערך הנקוב מייצג את ענפי השירות הציבורי ": עיר שגרתית"ב" השירות הציבורי

בסיס מספר המועסקים בענף לאלף תושבים  על, אלף תושבים 52עבור עיר בת , והוא מחושב, 

העבודה הנקובים בלוח ) מקום(יחס זה מחושב על יסוד מספר המועסקים בעיר 

  . תושבים

סכום של קירובי מספר המועסקים בתעשייה ובמלאכה ובבתי ה: בקריית גת" ענפי המשק"

נקוב בכפוף להנחת עבודה על פיה התעסוקה בשירות  B2הערך :  בקריית גת" השירות הציבורי"

B1  =2בשירות הציבורי " עיר שגרתית"הציבורי בקריית גת שווה לזו המתקיימת ב

אלף תושבים 52עבור עיר בת , מחושב": עיר שגרתית"ב" יוממים"

לבין מספר המועסקים לאלף תושבים בעיר מקום , העבודה) מקום(בעיר , המועסקים בסך הכול לאלף תושבים

ערכים יחסיים אלה מחושבים על יסוד המידע על שיעורי התעסוקה הנקובים בלוח 

"גת בהשוואה ל-ריתיוממות בק: 7' לוח מס

    

  

תעסוקת כוח אדם המתגורר מחוץ לקריית גת בתעשייה החכמה הממוקמת באזור התעשייה 

החדש על הדופן המזרחית של העיר

ראשי הערים מבוססות במרכז הארץ גישת

שטחי תעסוקה לשטחי מגורים

נטו חיובית-כזה היא יוממות

יתרונות פיסקאליים הכרוכים ביוממות

נטו חיובית טעם של החמצה-גת יש ליוממות

ומקבלי ההחלטות ברמה הלאומית

-בה שינויים סוציו

  

עיר שגרתית)  "1(  

אלף תושבים 52המונה   

  , קריית גת)  2(

אומדן גולמי           

  הגדרות

,A1 טור) 1(שורה,A 

הערך מחושב עבור עיר בת . בשנתון 12.13

זה מחושב על יסוד המידע על 

20-100בסדר גודל של 

 ,B1 טור ) 1(שורהB

, בשנתון 12.13בלוח 

יחס זה מחושב על יסוד מספר המועסקים בעיר .  בעיר

תושבים 20-100גודל של 

,A2 טור) 2(שורה,A "

,B2 טור) 2(שורה,B 

הציבורי בקריית גת שווה לזו המתקיימת ב

,D1 טור) 1(שורהD "

המועסקים בסך הכול לאלף תושבים

ערכים יחסיים אלה מחושבים על יסוד המידע על שיעורי התעסוקה הנקובים בלוח . המגורים



  סקר מצב  קיים

  –בשורה זו  E - ל Cצאתי והוא שווה להפרש בין 

, בעיר ומחוצה לה, בכפוף להנחת עבודה על פיה סך התעסוקה של תושבי העיר בקריית גת

E1=C1+abs(D.  

נתקבל מן פרסום , בכל מקום בו הוא נדרש לצורך החישוב של מספר מועסקים לאלף תושבים

דות מגורים בעיית יסוד מוכרת במימון הרשויות המקומיות בישראל היא בעיית היחס בין יחי

בהקשר זה ניתן להמחיש תוך 

) נוספת(או יחידת תעסוקה 

תוספת ו, תוספת מסים שישולמו לרשות המקומית

סעד , ו לרשות המקומית על ידי השלטון המרכזי כהעברות מיועדות לחינוך

תוספת של משק בית תהיה כרוכה גם בתוספת הוצאות על שירותי 

גת -כאשר מדובר בערים בסדר הגודל של קריית

זון דחוק בין תוספת ההכנסות לתוספת ההוצאה הכרוכות 

  .על תוספת ההכנסה) בערכים מוחלטים

וכן בתוספת , כרוכה בתוספת מסים שישולמו לרשות המקומית

תוספת  על פי רוב, כשמדובר בבית עסק

, ר המוקדשים לתעסוקה ביישוב לבין מספר התושבים ביישוב

גולמי שכן  זה הינו מדד.כמדד של הפוטנציאל המימוני של הרשות המקומית הנוגעת בדבר

ר המשמשים "ר של בנק שקול כנגד עשרה מ

ר לתושב בקריית גת "מספרי מ

 סבירה נההי זהההתייחסות למדד 

  .מצבה של קריית גת הוא שפיר
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צאתי והוא שווה להפרש בין בקריית גת הוא תו" יוממים"הערך  

בכפוף להנחת עבודה על פיה סך התעסוקה של תושבי העיר בקריית גת, זאת

  E2 = E1."      עיר שגרתית"שווה לסך התעסוקה של תושבי העיר ב

abs(D1)+,  שורה זוב  Dוהערך המוחלט של   Cמחושב כסכום של 

בכל מקום בו הוא נדרש לצורך החישוב של מספר מועסקים לאלף תושבים

  ".2014, רשויות מקומיות בישראל

  קריית גת, מימון הרשות המקומית

בעיית יסוד מוכרת במימון הרשויות המקומיות בישראל היא בעיית היחס בין יחי

בהקשר זה ניתן להמחיש תוך , את ההבדל בין מגורים לתעסוקה. ליחידות תעסוקה ביישוב

או יחידת תעסוקה ) נוספת(של יחידת  מגורים ) בשוליים(התייחסות לקליטה 

תוספת מסים שישולמו לרשות המקומיתמשמעותה  ליישוב תוספת משק בית

ו לרשות המקומית על ידי השלטון המרכזי כהעברות מיועדות לחינוךשל הכנסות שיועבר

תוספת של משק בית תהיה כרוכה גם בתוספת הוצאות על שירותי , עם זאת. 

כאשר מדובר בערים בסדר הגודל של קריית. שירותים מוניציפאליים שונים ועוד

זון דחוק בין תוספת ההכנסות לתוספת ההוצאה הכרוכות מתקיים אי כי במקרה הטוב

בערכים מוחלטים(על פי רוב תעלה ההוצאה   אך, בבתוספת משק בית ליישו

כרוכה בתוספת מסים שישולמו לרשות המקומית תוספת של בית עסק ליישוב

כשמדובר בבית עסק,תעם זא. הוצאות על שירותים מוניציפאליים שונים ועוד

  ). בערכים מוחלטים(תוספת ההוצאה ל תהיה גדולה ביחס

ר המוקדשים לתעסוקה ביישוב לבין מספר התושבים ביישוב"יחס שבין המה

כמדד של הפוטנציאל המימוני של הרשות המקומית הנוגעת בדבר

ר של בנק שקול כנגד עשרה מ"מ - שווים אינם ל המטרים הרבועים

מספרי מ מהשוואה בין אין להסיק מסקנות חדות ,לפיכך

ההתייחסות למדד אך , יפו או ברמת גן-וונטיים בתל אביבר הרל

מצבה של קריית גת הוא שפירבלוח ניתן ללמוד כי מעיון .8' 

    

  

,D2  טור ) 2(שורהD 

D2 = E2 - C2   .זאת

שווה לסך התעסוקה של תושבי העיר ב

E1  טור) 1(שורהE   מחושב כסכום של

  

בכל מקום בו הוא נדרש לצורך החישוב של מספר מועסקים לאלף תושבים, מספר התושבים

רשויות מקומיות בישראל"ס "הלמ

  

מימון הרשות המקומית 3.7

בעיית יסוד מוכרת במימון הרשויות המקומיות בישראל היא בעיית היחס בין יחי

ליחידות תעסוקה ביישוב

התייחסות לקליטה 

תוספת משק בית:ביישוב

של הכנסות שיועבר

. ולצרכים אחרים

שירותים מוניציפאליים שונים ועוד, סעד, חינוך

כי במקרה הטוב נמצא

בתוספת משק בית ליישו

תוספת של בית עסק ליישוב

הוצאות על שירותים מוניציפאליים שונים ועוד

תהיה גדולה ביחסההכנסה 

ה,על רקע זה

כמדד של הפוטנציאל המימוני של הרשות המקומית הנוגעת בדבר משמש

ל המטרים הרבועיםלכם מהתקבולי

לפיכך. 'למלאכה וכו

ר הרל"למספר המ

' ומובאת בלוח מס

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

המציג את נתוני  9הביצועים בפועל של הרשות המקומית בקריית גת באים לידי ביטוי בלוח 

  2012לשנת , ₪במיליון 

     הוצאות של הרשות

135.1   

48.1   

   24.2 שירותים ממלכתיים אחרים

כ הוצאות על שירותים 

 
   207.4 

   2.8 הוצאות מימון

15.9   

   7.0 כולל כיסוי גירעון

כ לכיסוי התחייבויות 
  25.7 

    

 125.1   הוצאות אחרות
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לתעסוקה לבין  השטחהיחס בין : 8לוח 

יישובים , מספר התושבים

  2012,נבחרים

ר לתושב"מ  יישוב  

 גבעת שמואל
2.8 

 קריית אונו
3.7 

 אור יהודה
9.5 

 יהוד
11.9 

 קריית גת
17.3 

 יבנה
20.2 

יות המקומיות בישראל הרשו, ס"למ: מקור

2012  

הביצועים בפועל של הרשות המקומית בקריית גת באים לידי ביטוי בלוח 

  :2012הביצוע של התקציב הרגיל של הרשות לשנת 

במיליון , חות הכספיים"תמצית הדו, ת גתקרי:  9לוח 

הוצאות של הרשות       הכנסות עצמיות של הרשות

 חינוך     35.2

 רווחה     97.5

שירותים ממלכתיים אחרים   132.7  

  88.1   
כ הוצאות על שירותים "סה

 ממלכתיים

כ הכנסות למעט השתתפות 
הוצאות מימון 220.8    

מימון ( השתתפות ממשלה
 פירעונות      

כולל כיסוי גירעון, העברות   75.9  

  33.3   
כ לכיסוי התחייבויות "סה

 קודמות

     3.9   משרדי ממשלה אחרים

הוצאות אחרות 113.1     כ השתתפות מיועדת

    23.7     

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

הביצועים בפועל של הרשות המקומית בקריית גת באים לידי ביטוי בלוח 

הביצוע של התקציב הרגיל של הרשות לשנת 

לוח 

הכנסות עצמיות של הרשות

 מגורים,ארנונה

 אחר, ארוננה

 כ"סה, ארנונה 

 הכנסות אחרות

כ הכנסות למעט השתתפות "סה

 ממשלה

השתתפות ממשלה

 ):ייעודי

 חינוך

 רווחה

משרדי ממשלה אחרים

כ השתתפות מיועדת"סה

  מענק כללי לאיזון



  סקר מצב  קיים

    

 358.2   כ הוצאות

  0.5 

      

 1.5-   גירעון מצטבר 

. 2014הצעת תקציב לשנת , קריית גת

ביצוע התקציב הסתיים בעודף 

היה כרוך בפירעון חובות לא  2012

לפיים צברה עיריית קריית גת גירעון מצטבר כבד 

נסגר   2012דוגמת , מאז עלה בידה לקיים משק עירוני חסכוני ובשנים האחרונות

הגיע סעיף  2012בשנת  :משמעותי

-2011סכומים כבדים דומים נדרשו גם בשנים 

העביר השלטון המרכזי לרשות המקומית מענק 

  .  ₪ 24.8 - בסך כ', בסעד וכו

נראה כי קריית גת תזדקק למענק איזון בסדר 

להדגיש כי הזדקקות כזו של השלטון המקומי בישראל 

בנית המאפיינת את מוו ם השלטון המרכזי היא תכונה כללית

 ,  

-2011 
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  1.1     

כ הוצאות"סה 358.7    

  עודף      

        

גירעון מצטבר         

קריית גת.  2012הרשויות המקומיות בישראל , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .ח לתושב"דו; 2012חות הכספיים לשנת "תמצית הדו

ביצוע התקציב הסתיים בעודף .  יחסית מאוזנת הינה רשות מקומית מלמד כי קריית גת

2012חרף העובדה כי התקציב לשנת  ,)ומכל מקום לא בגירעון

לפיים צברה עיריית קריית גת גירעון מצטבר כבד זה נציין כי עד למחצית שנות הא

מאז עלה בידה לקיים משק עירוני חסכוני ובשנים האחרונות

  ).  יללע 9לוח , ₪כחצי מיליון (ם קלים התקציב הרגיל בעודפי

משמעותיחוב  פירעוןעיריית קריית גת נושאת בעומס של 

סכומים כבדים דומים נדרשו גם בשנים .  ₪מיליון  16 - בתקציב הרגיל לכ

  ).להלן

  

 פירעון ריבית  

  ₪מיליון   

  2011 
1.1 14.4 

  2012 
2.8 15.9 

  2013 
2.7 18.4 

  2014 
2.9 18.6 

.לעיל 9ראה לוח :  מקורות    

העביר השלטון המרכזי לרשות המקומית מענק  2012דה כי בשנת מצביע גם על העוב

בסעד וכו, חינוךו מותנה בביצוע פעילויות מסוימות כגון ב

נראה כי קריית גת תזדקק למענק איזון בסדר ) 10לוח (על רקע סדרי הגודל של שירות החוב 

להדגיש כי הזדקקות כזו של השלטון המקומי בישראל ראוי . גודל דומה גם בעתיד הנראה לעין

ם השלטון המרכזי היא תכונה כלליתמטע" מענק"למימון בדרך של 

, ובחמימון ושירות , קריית גת: 10לוח 

-2014, בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

    

  

 מענק מיוחד

 כ הכנסות"סה

  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  מקורות

תמצית הדו, קריית גת

מלמד כי קריית גת 9לוח 

ומכל מקום לא בגירעון(מסוים

  .מבוטל

זה נציין כי עד למחצית שנות האבהקשר 

מאז עלה בידה לקיים משק עירוני חסכוני ובשנים האחרונות, אולם. מאוד

התקציב הרגיל בעודפי

עיריית קריית גת נושאת בעומס של 

בתקציב הרגיל לכ" פירעונות"ה

להלן, 10לוח ( 2014

  

מצביע גם על העוב 9לוח 

ו מותנה בביצוע פעילויות מסוימות כגון בשאיננ, כללי

על רקע סדרי הגודל של שירות החוב 

גודל דומה גם בעתיד הנראה לעין

למימון בדרך של 
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, יתר על כן. לא את היוצאת מן הכלל

  . מן המודל המקובל, כלפי מעלה

כפי שניתן , מערכת היחסים הכספיים בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי היא מורכבת

–אלא גם ממשקלן הכבד של  ההעברות המיועדות 

בתחום החינוך כנגד ההעברות הייעודיות מציב השלטון המרכזי דרישות לביצוע 

בין שיעורי וקיימת התאמה בין עלות מימוש הדרישות ו

סובלים מאי " זמן אמיתי"היחסים הכספיים לפרטיהם ב

.  פערים על ציר הזמן ברמת הביצוע

, עורף שהוא נחלתן של מספר רשויות מצומצם ביותר

, הגם שמצבה הכספי הוא סביר

  .אין לה עורף כספי וגם היא חייבת בזהירות בתיקצוב ובביצוע התקציב

המסקנה התכנונית העיקרית הנובעת מן הניתוח הכלכלי של המצב הקיים בקרית גת היא כי 

תוספת בנייה בקנה מידה עבור שכבות אוכלוסייה 

  .דוגמת היוממים הפוקדים את מתחמי התעסוקה בשולי העיר

כגון כרמי גת מצפון (מחוץ לשטח הפרישה הנוכחי 

בין  משותף לקיים מסגרת של קיום

  . )דוגמת אשדוד(נפרדות   'פרהסיות

ביחסי ' אוטומטי'ובהיעדר מנגנון איזון 

כספי מיוחד בגין ההרחבה 

  .בין עיריית קריית גת למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר
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לא את היוצאת מן הכללו קריית גת מייצגת את הכלל ,לפיכך. 

כלפי מעלה, המענק הכללי הניתן לרשות המקומית בקריית גת איננו חורג

מערכת היחסים הכספיים בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי היא מורכבת

אלא גם ממשקלן הכבד של  ההעברות המיועדות ) הבלתי מיועד(ללמוד לא רק מן המענק הכללי 

כנגד ההעברות הייעודיות מציב השלטון המרכזי דרישות לביצוע 

וקיימת התאמה בין עלות מימוש הדרישות ו ייתכן, בטווח הארוך. ובתחומים האחרים

היחסים הכספיים לפרטיהם ב, אולם. המימון הממשלתי הייעודי

פערים על ציר הזמן ברמת הביצועוכן סובלים מ, לרבות תנודתיות ברמת התיקצוב

עורף שהוא נחלתן של מספר רשויות מצומצם ביותר, היעדר עורף כספי עצמי

הגם שמצבה הכספי הוא סביר, קריית גת. מחייב ניהול כספי שהוא לא רק חסכוני אלא גם זהיר

אין לה עורף כספי וגם היא חייבת בזהירות בתיקצוב ובביצוע התקציב

  מסקנות תכנוניות מתחום הכלכלה

המסקנה התכנונית העיקרית הנובעת מן הניתוח הכלכלי של המצב הקיים בקרית גת היא כי 

תוספת בנייה בקנה מידה עבור שכבות אוכלוסייה , וכדאי לה לקדם ,יכולה לקדם

דוגמת היוממים הפוקדים את מתחמי התעסוקה בשולי העיר

 : םלמסקנה זו שני תנאי

מחוץ לשטח הפרישה הנוכחי  אוכלוסיהווסף תתכי 

לקיים מסגרת של קיום  מ"השאר עבין  כנון מחדש של העיר הישנה

פרהסיות'המתקיימות ב  אוכלוסיות מסורתיות ואוכלוסיות חופשיות

ובהיעדר מנגנון איזון   המקומיתלקיים איזון במימון הרשות 

כספי מיוחד בגין ההרחבה   נדרש הסדר, ון המרכזיהמימון בין הרשות המקומית לשלט

בין עיריית קריית גת למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, שיהיה ארוך טווח ופרטני

    

  

. השיטה השוררת

המענק הכללי הניתן לרשות המקומית בקריית גת איננו חורג

מערכת היחסים הכספיים בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי היא מורכבת

ללמוד לא רק מן המענק הכללי 

כנגד ההעברות הייעודיות מציב השלטון המרכזי דרישות לביצוע .  'לחינוך וכו

ובתחומים האחרים

המימון הממשלתי הייעודי

לרבות תנודתיות ברמת התיקצוב, וודאות

היעדר עורף כספי עצמי, מילים אחרותב

מחייב ניהול כספי שהוא לא רק חסכוני אלא גם זהיר

אין לה עורף כספי וגם היא חייבת בזהירות בתיקצוב ובביצוע התקציב

מסקנות תכנוניות מתחום הכלכלה 3.8

המסקנה התכנונית העיקרית הנובעת מן הניתוח הכלכלי של המצב הקיים בקרית גת היא כי 

יכולה לקדם העיר

דוגמת היוממים הפוקדים את מתחמי התעסוקה בשולי העיר, מסודרות

למסקנה זו שני תנאי, אולם

כי בהנחה . א

כנון מחדש של העיר הישנהנדרש ת ,)לעיר

אוכלוסיות מסורתיות ואוכלוסיות חופשיות

לקיים איזון במימון הרשות  נתמל ע. ב

המימון בין הרשות המקומית לשלט

שיהיה ארוך טווח ופרטני הצפויה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  בהתפתחות העיר

העיר מתפתחת כמעט בספונטניות וללא 

 .שונה לקריית גת בעריכת האדריכל שמעון מרגולין

משמעותי באוכלוסיית העיר בשל עלייה גדולה ממדינות חבר העמים 

  לאזור התעשייה של העיר

. ירושלים-בית גוברין-אשקלון

את העיר  המחבר ,"6כביש "הוקם מזרחית לעיר 

 גת כבירת חבל לכיש-קריית :1' מס איור
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 מארג הבנייה

בהתפתחות העיר תאריכי מפתח –סקירה היסטורית תמציתית 

  :גת-קרייתהתאריכים העיקריים בהתפתחות מארג הבנייה של 

  .מעברה ליוצאי קהילות מרוקו

העיר מתפתחת כמעט בספונטניות וללא , קליטת עלייה גדולה ממזרח אירופה

 .גת כמועצה מקומית-הכרזה על קריית

שונה לקריית גת בעריכת האדריכל שמעון מרגוליןתכנית מתאר רא

  .גת כעיר-קרייתזה על 

משמעותי באוכלוסיית העיר בשל עלייה גדולה ממדינות חבר העמים גידול 

  .האטה ניכרת בקצב גידול האוכלוסין

  . 6גת לכביש -חיבור קריית

לאזור התעשייה של העיר, ידע גדולות-עתירות יהתעשי כניסת חברות
  

  סקירה היסטורית

1955  

תוכננה ונוסדה כחלק ממערכת תכנון 

  .בחבל לכיש, אזורי מגובש

הקובעת קשרים וחלוקת תפקידים , 

. גת התפקיד של המרכז העירוני-נועד לקריית

על יישובים חקלאיים  תכנון איזור חבל לכיש התבסס

המתקבצים סביב מרכזים כפריים בעלי היקף גדול ורמת 

עיר "כאשר במרכז מערכת זו נמצאת 

  . )1' ראה איור מס

גת השפיע גם על איתורה -יעודה של קריית

הגיאוגרפי וניתן להגדירה כנגזרת בין מרכזה הגיאוגרפי 

אשקלון 35 דרך–מצפון ;תוהארצי כיםהדרלבין הצטלבות 

הוקם מזרחית לעיר , 2007בשנת . שבע-באר-תל אביב

  .)כך בפרק נפרד בהמשך ועל

איור

    

  

מארג הבנייה 4

סקירה היסטורית תמציתית  4.1

התאריכים העיקריים בהתפתחות מארג הבנייה של 

מעברה ליוצאי קהילות מרוקו הקמת – 1954

קליטת עלייה גדולה ממזרח אירופה – 1955-1958

  . תכנית

הכרזה על קריית – 1958

תכנית מתאר רא – 1968-1971

זה על הכר – 1972

גידול  – 1972-1995

  .ואתיופיה

האטה ניכרת בקצב גידול האוכלוסין – 1995-208

חיבור קריית – 2008

כניסת חברות –2009-2014

סקירה היסטורית 4.2

1955-1965השנים 

תוכננה ונוסדה כחלק ממערכת תכנון גת -קריית

אזורי מגובש

, במערכת זו

נועד לקריית, מוגדרת

תכנון איזור חבל לכיש התבסס

המתקבצים סביב מרכזים כפריים בעלי היקף גדול ורמת 

כאשר במרכז מערכת זו נמצאת , שירותים שונה

ראה איור מס( "השדה

  

יעודה של קריית

הגיאוגרפי וניתן להגדירה כנגזרת בין מרכזה הגיאוגרפי 

לבין הצטלבות , של חבל לכיש

תל אביב 40 דרך–מערבמ

ועל(לצפון המדינה 



  סקר מצב  קיים

בגודל של עד , "עיר שדה"התבסס כאמור על 

בין הכפרים , לאורך אפיקו של נחל לכיש

  

עולים רה בה התיישבו במעב

גת -גדלה קריית, ים ממזרח אירופה

  .1958מה שהוביל להכרזתה כמועצה מקומית בשנת 

על ו) ובהמשך משרד השיכון(אגף השיכון 

. חזוי-ל הבלתיולהתאים את תכניות העיר לקצב הגידו

במטרה להכין את תכנית האב 

, התפרק הצוות אולם עקב פטירתו של גליקסון

  .גת המשיכה להתפתח במהירות וללא תכנון

צוות בראשות  דייעל  -1968

 מחציתגישה תכנונית אשר רווחה ב

שתי . פונקציות השונות שבה

המפרידים בינה לבין , האלטרנטיבות דומות באופיין ומציגות עיר מוקפת שטחים ירוקים

 ,)כל אחת עם מרכז ציבורי בטבורה

לת הברזל בצמוד למסי, מזרח העיר

  

תכנית האב הסופית -4 '
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התבסס כאמור על  כאשר תכנונה הראשוני, 1955-גת נוסדה ב

לאורך אפיקו של נחל לכיש, "שיח- אל"השטח אותר סמוך לתל 

  .ה אשר ניטשו ונהרסו במלחמת העצמאות'מנשייה ופלוג

במעב גת-ראשיתה של קריית, בדומה לערים ושכונות רבות בארץ

ים ממזרח אירופהעם עליית יהודים רב, פחות מחמש שנים

מה שהוביל להכרזתה כמועצה מקומית בשנת  ;והגיעה לאוכלוסייה של קרוב לרבבה

אגף השיכון על ידי  תניסיונו מסוף שנות החמישים ואילך נעשו

ולהתאים את תכניות העיר לקצב הגידו את הקצב להדביק, המועצה המקומית

במטרה להכין את תכנית האב , הוקם צוות בראשותו של אדריכל ארתור גליקסון

אולם עקב פטירתו של גליקסון. סדהשנים לאחר היוו 10-הראשונה של העיר

גת המשיכה להתפתח במהירות וללא תכנון-קרייתו

  "ליןתכנית מרגו" 19

1972-גת תוכננה בשנים -תכנית המתאר הראשונה של קריית

  .1972להכרזתה כעיר בשנת  עד,האדריכל שמעון מרגולין

גישה תכנונית אשר רווחה ב שתי אלטרנטיבות תכנוניות המשקפותמרגולין הציע 

פונקציות השונות שבהה לפיה העיר מחולקת לאזורים על פי, 20-המאה ה

האלטרנטיבות דומות באופיין ומציגות עיר מוקפת שטחים ירוקים

כל אחת עם מרכז ציבורי בטבורה(שכונות 12-14-ל חלוקה,עירוניים הגובלים בה

מזרח העיר- תוכנן בדרום )משטח העירמחצית כ( שטח תעשייתי גדול

  . )2-4' ראה איורים מס( העיריתר לבין  ן אזור התעשיה

'מס איור2חלופה  -3 'מס איור1חלופה  -2

    

  

גת נוסדה ב-קריית

השטח אותר סמוך לתל  .תושבים  7000

מנשייה ופלוג- עיראק אל

בדומה לערים ושכונות רבות בארץ

פחות מחמש שנים בתוך. רוקוממ

והגיעה לאוכלוסייה של קרוב לרבבה

מסוף שנות החמישים ואילך נעשו

המועצה המקומית ידי

הוקם צוות בראשותו של אדריכל ארתור גליקסון, 1965בשנת 

הראשונה של העיר

ו העבודה הופסקה

1968-1972השנים 

תכנית המתאר הראשונה של קריית

האדריכל שמעון מרגולין

מרגולין הציע 

המאה ההשנייה של 

האלטרנטיבות דומות באופיין ומציגות עיר מוקפת שטחים ירוקים

עירוניים הגובלים בה-הכבישים הבין

שטח תעשייתי גדול

ן אזור התעשיהבי הפרידהמ

2 'מס איור

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

מוקד העל של המשמעויות "

, ליניארי הנמתח מצפון לדרום

השלמת מחלף  ,הראשונה :שתי התפתחויות חשובות ביותר לעיר

כניסתם , השנייה. 2008בשנת 

  .ועוד לאזור התעשייה של העיר

שיפור דרמתי באפשרויות ל הטומנות בחובן פוטנציאל

מאחר ועיקר המועסקים  אין כמעט השפעה על העיר

    של מערך ההתיישבות במימד האזורי והארצי

האזור כולו מצוין . באזור נוף גבעות המשתפל כללית ממזרח למערב

ר נמצאת העי). 6' ראה איור מס

המרחק לבאר . ממרכז ירושלים  ומשדה התעופה בן גוריון

קרבה זו למרכזי . מ"ק 35 הינו

היות  –מהווה תמריץ לפיתוח התעסוקה בעיר 

 על שטחים פנויים מתרכזת בייעוד

מתקשים למצוא מענה לשטחים גדולים במרכז הארץ 

  35כביש 

מערך התנועה בסוף : 5' איור מס

 טרם תכנית מרגולין', 60-שנות ה
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"; ההבדל המשמעותי בין התכניות הינו מיקום מרכז העיר

ליניארי הנמתח מצפון לדרום" מרכז"הציגה  הראשונה החלופה. כפי שצוטט לעיל

  .אחד מרחובותיה הראשיים של העיר, לאורך רחוב לכיש

במרכז , "מרכז העיר"השנייה מיקמה את 

. מדרום לרחוב העצמאות ולאורכו, גת-הגיאוגרפי של קריית

אף שהתכנית האחרונה היא שנבחרה מעניין לראות כי על 

עד  ד שנשאר ציבורי באופן מובהקהשטח היחי

שהיה משותף לשתי האלטרנטיבות בהגדרת  

דרך :תכנון מערך התנועה התבסס ברובו על המצב הקיים

מהכניסה לעיר דרך  תהנמתח, שדרות לכיש 

מספר . מצפון ועד אזור התעשייה בדרום העיר

ודרכי , בעיקר לכיוון מערב הממנ ותמסתעפ

 .שלד התנועה העירוני נשמר עד ימינו. ןביניה

 .  

2008  

שתי התפתחויות חשובות ביותר לעיר שנים אלו הביאו עימן

בשנת , כביש שש ,גת על עורק התחבורה הראשי של מדינת ישראל

ועוד לאזור התעשייה של העיר, HP,ידע גדולות כגון אינטל-של חברות עתירות

הטומנות בחובן פוטנציאל,אלו לשתי התפתחויות, למרבה הצער

אין כמעט השפעה על העיר, אליה הנגישותהתעסוקה בעיר ושיפור 

  . ה אינם מתגוררים בעיר

  קריית גת במערך האזורי והארצי

של מערך ההתיישבות במימד האזורי והארצי טיםיבקשרים וה

באזור נוף גבעות המשתפל כללית ממזרח למערבת גת ממוקמת 

ראה איור מס(בשטחים רחבים של טופוגרפיה שטוחהבהפרשי גובה מתונים ו

ממרכז ירושלים  ומשדה התעופה בן גוריון, מ ממרכז תל אביב"ק

הינו לנמל אשדוד המרחק. מ"ק 45- כ ועומד על שבע קצר אף יותר

מהווה תמריץ לפיתוח התעסוקה בעיר השינוע ולמוקדי הפעילות המרכזית במדינה 

על שטחים פנויים מתרכזת בייעודיקר התחרות וע, חוף בישראל עמוס וצפוף לעייפה

לשטחים גדולים במרכז הארץ זקקים נאשר מפעלי תעשייה 

    

  

ההבדל המשמעותי בין התכניות הינו מיקום מרכז העיר

כפי שצוטט לעיל, "האנושיות

לאורך רחוב לכיש

השנייה מיקמה את החלופה

הגיאוגרפי של קריית

מעניין לראות כי על 

השטח היחי ,בסופו של דבר

 היום הינו השטח

  . מרכז העיר

תכנון מערך התנועה התבסס ברובו על המצב הקיים

 ;תדומיננטי תאח

מצפון ועד אזור התעשייה בדרום העיר 35' כביש מס

מסתעפיות משנדרכים 

ביניה ותאורך מחבר

. )5 'מס איורראה (

2008-2014השנים 

שנים אלו הביאו עימן

גת על עורק התחבורה הראשי של מדינת ישראל-קריית

של חברות עתירות

למרבה הצער

התעסוקה בעיר ושיפור 

ה אינם מתגוררים בעירבתעשיי

  

קריית גת במערך האזורי והארצי 4.3

קשרים וה 4.3.1

ת גת ממוקמת קריי

בהפרשי גובה מתונים ו

ק 65במרחק של כ 

שבע קצר אף יותר

השינוע ולמוקדי הפעילות המרכזית במדינה 

חוף בישראל עמוס וצפוף לעייפהמישור הו

מפעלי תעשייה  ,מגוריםל

  . לצרכיהם



  סקר מצב  קיים

, קרקע נרחבת פנויה של הימצאותה

אלו מהווים כוח משיכה  תנאים

מפעלים המתרחבים במהירות ומתפרשים על שטחים גדולים העתיקו 

בירושלים  ותהלאשר החלה את פעי

בדומה .את שלב ההרחבה השלישי

מתרחב והעתיק את המפעל לקריית גת 

בכך . ת פעולתן לקריית גתמעתיקות א

 בו התמקם, הארץ ביחס למרכזה

העיר ממוקמת בין . לאזור התיישבות נרחב

 ועצה אזוריתמ, המועצה האזורית באר טוביה מצפון מערב

ים אשר הוקמו על ידי יתר הער

תמיכה וקידום  באמצעותלמימדיה 

תעשייה על חשבון השטחים החקלאיים של 

וספים של אזור דונם נ 2000 

נבנתה על שטחים אשר צורפו 

על שטחים  מתוכננת אף היא

ירות נדרשת זה, יחד עם זאת

. מבנייני העיר הוותיקה הם בניינים של קומה ושתי קומות

נדרשת פעולה . בנייה זו יוצרת צפיפות נמוכה שאינה מאפשרת קיומם של חיים עירוניים מגוונים

ציפוף המרקם הקיים תוך ניצול מושכל של 

יתר היישובים ברדיוס בין . במרחב

 אלו ישובים גודל. מושבים שיתופיים ומושבים

מלאכה , ססים על חקלאותורובם ככולם מב

מרכז ציבורי והיקף  שלהקיבוצים בנויים בטיפולוגיה אופיינית 

ארי של יחידות משקיות לאורך 

ואף , המקרים על אספקת מצרכי יסוד

מבנה זה של , לפיכך .נמוכים ואינם עונים על צרכי היישובים

העיר שמהווה פוטנציאל למילוי תפקיד מרכזי יותר ברמת השירותים 

אלף  100-כ העומד על 2035לאור צפי גידול האוכלוסייה לשנת 

, אזור התעשייה לבין אזורי המגורים

לפיתוח מסחר  גת-שבקריית 

את  לממש וכלת עתידיהבגודלה 
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הימצאותה: ם מצוינים למתן מענה למפעלים אלולקריית גת תנאי

תנאים. נגישות טובהבם טופוגרפיים נוחים ותנאיב,המאושרת לבנייה

מפעלים המתרחבים במהירות ומתפרשים על שטחים גדולים העתיקו  ואכן, אל העיר

אשר החלה את פעי, מגמה זו הובלה על ידי חברת אינטל: ם לעיר

את שלב ההרחבה השלישי תעובר ים אלומובי ,תשובה למצוקת השטח בקריית גת

העתיק את המפעל לקריית גת  ,תו ברחובותולשהחל את פעי, HPאינדיגו 

מעתיקות א אשר חברות תעשייה עילית נוספות ולצדם

הארץ ביחס למרכזהו של דרום דימוישינוי מרחיק לכת בלסמן מוצלח 

לאזור התיישבות נרחב" מחוז"כעיר  גת-קרייתמראשיתה תוכננה 

המועצה האזורית באר טוביה מצפון מערב, המועצה האזורית יואב מצפון מזרח

יתר הערל בדומה. מועצה אזורית שפיר מדרום מזרחלכיש מדרום מערב ו

למימדיה  גת-צמחה קריית, כחלק ממדיניות פיזור האוכלוסייה

תעשייה על חשבון השטחים החקלאיים של ל דונם שיועדו 4000-עד היום סופחו אל העיר כ

 שינוי ייעוד שלגת ב.ש.ובימים אלו עוסקת החברה י

נבנתה על שטחים אשר צורפו  ,35 'דרך מסהשכונה הנבנית מצפון ל, כרמי גת. 

מתוכננת אף היא 40 'לדרך מסממערב  החדשה והשכונה ,לאזור המבונה של העיר

יחד עם זאת. גת-כרגע נמצאים מחוץ לתחום השיפוט של קרית

מבנייני העיר הוותיקה הם בניינים של קומה ושתי קומות 70%-למעלה מ –חבת שטחי העיר 

בנייה זו יוצרת צפיפות נמוכה שאינה מאפשרת קיומם של חיים עירוניים מגוונים

ציפוף המרקם הקיים תוך ניצול מושכל של דהיינו בניה בשטחים שצורפו אל העיר לצד 

  .חבים פנויים הקיימים בשכונות הוותיקות של העיר

  האזור הקרוב

במרחבהיא העיר הגדולה  קריית גת, מ מהעיר"ק 15

מושבים שיתופיים ומושבים, יבוציםק–קריית גת ועד אשקלון הם חקלאיים 

רובם ככולם מבו ,םשוניאינו עולה על כמה מאות תושבים בגדלים 

הקיבוצים בנויים בטיפולוגיה אופיינית  .זעירה ועבודה מחוץ לישוב

ארי של יחידות משקיות לאורך יוהמושבים רובם בנויים במבנה לינ ,למגורים ומבנה של משק

המקרים על אספקת מצרכי יסוד ברוברות המקומית בכל ישוב אינה עולה י

נמוכים ואינם עונים על צרכי היישוביםידור וניצול פנאי 

מהווה פוטנציאל למילוי תפקיד מרכזי יותר ברמת השירותים  ההתיישבות סביב קריית גת

לאור צפי גידול האוכלוסייה לשנת  .להציע לתושבי הסביבה

אזור התעשייה לבין אזורי המגורים שיפור הקשר בין,תכנון נכון של רחובות העיר

 כלכליהפוטנציאל ה ושיקומו של המרכז העירוני ניתן לממש את

בגודלה  קריית גת. עבור העיר עצמה אלא גם לסביבתהרותים לא רק 

    

  

לקריית גת תנאי

המאושרת לבנייה

אל העירלתעשיות 

ם לעיראת מיקומ

תשובה למצוקת השטח בקריית גת הומצא

אינדיגו  מפעל, לאינטל

ולצדם, בימים אלו

סמן מוצלח  העירמהווה 

  . רוב הפיתוח

מראשיתה תוכננה 

המועצה האזורית יואב מצפון מזרח

לכיש מדרום מערב ו

כחלק ממדיניות פיזור האוכלוסייה המדינה

  . ממשלתיים

עד היום סופחו אל העיר כ

ובימים אלו עוסקת החברה י, שדה משה

. חקלאי לתעשייה

לאזור המבונה של העיר

כרגע נמצאים מחוץ לתחום השיפוט של קריתחקלאיים אשר 

חבת שטחי העיר בהר

בנייה זו יוצרת צפיפות נמוכה שאינה מאפשרת קיומם של חיים עירוניים מגוונים

דהיינו בניה בשטחים שצורפו אל העיר לצד , מקבילה

חבים פנויים הקיימים בשכונות הוותיקות של העירשטחים נר

האזור הקרוב 4.3.2

15ברדיוס של 

קריית גת ועד אשקלון הם חקלאיים 

אינו עולה על כמה מאות תושבים בגדלים 

זעירה ועבודה מחוץ לישוב

למגורים ומבנה של משק

ירמת הש. רחובות

ידור וניצול פנאי הב היצע

ההתיישבות סביב קריית גת

להציע לתושבי הסביבה יכולה

תכנון נכון של רחובות העיראמצעות ב ,איש

ושיקומו של המרכז העירוני ניתן לממש את

רותים לא רק יוש



  סקר מצב  קיים

תוכל לא רק להגדיל את היצע המסחר 

בילוי ופנאי אשר יעשירו את חיי 

כצורך  31/א"ומאוחר יותר בתמ

השלימה ) 40וכביש  4 כביש( ורך הקיימות

  .הרוחב נוצרה רשת ברמה הארצית

על בסיס הכביש  הבנוי 35 דרך

בצומת עם  הבמערב וסופ 4 דרך

. ממערב לקריית גת 40 דרךועם 

, בנוסף למערך הקיים .חיבור רוחב זה מקנה לעיר נגישות מוטורית מצוינת לכל חלקי הארץ

בדרום העיר . אשר תחבר את העיר לבית שמש ולירושלים

 דרך זוסלילת . 355' מס לדרך רוחב נוספת שתיקרא דרך

  .שליםבדרך אורך נוספת לבית שמש וירו

יקומה של קריית גת על קשר 

בין חברון לרצועת עזה מקנה לעיר זיהוי מיוחד כעיר הממוקמת במחצית 

בעתיד . ועד באר שבעמנהריה 

. מצפון עד דרום לכל חלקי הארץ

, פוטנציאל הפיתוח של העיר וסביבתה

חשובה בחיבור אזור התעשייה 

 שימשה בסיס לסלילתה של דרך

במערב היישובי בארץ  הרוחב ותיק

ת א ה דרך זומצפון לקריית גת חיבר

עד ההחלטה לבנות מצפון לו את 

בתכנית האב הסופית ה תאשר הותוו

 'ודרך מס, תה גבול מערבי לה

בכך נוצרה . בתכנית מרגולין א

 שהתקבלה בשנים האחרונות להרחיבו

פיין ערים במרכז גוש אתגר המא

 40 'דרך מסואת קריית מערב מעל 

אך אם רוצים , חיבור בדרכים מוטוריות הוא פתרון קל יחסית
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תוכל לא רק להגדיל את היצע המסחר  אשר, מושכת לתושבי האזורעיר כ 

בילוי ופנאי אשר יעשירו את חיי , להציע מוסדות תרבות אלא, רלתושבי העיר ולתושבי האזו

  .תושבי העיר ותושבי הסביבה כאחת

 מערך הנגישות התחבורתית

ומאוחר יותר בתמ, 3/א"במסגרת תמ 1976ת עלה לראשונה בשנ 6רעיון סלילת כביש 

ורך הקיימותהא דרכיבמקביל ל 6סלילתו של כביש . 

הרוחב נוצרה רשת ברמה הארצית דרכיויחד עם סלילת , י האורך בדרום הארץ

דרך. 35דרך ו 7דרך –רוחב  באזור קריית גת קיימות שתידרכי

דרךבצומת עם  מוצא הדרך. חבר את אשקלון לחברון

ועם , ממזרח לקריית גת 6 דרךצמתים עם  לדרך זו

חיבור רוחב זה מקנה לעיר נגישות מוטורית מצוינת לכל חלקי הארץ

אשר תחבר את העיר לבית שמש ולירושלים 39מתוכננת צפונית לקריית גת דרך 

לדרך רוחב נוספת שתיקרא דרך) דרך דרום( 3444 דרך

בדרך אורך נוספת לבית שמש וירו 40 'ודרך מס 4 'לדרך מסתייצר בדרום העיר חיבור 

יקומה של קריית גת על קשר מ –דרכי הרוחב עשויות לחזק את מעמדה של העיר בעת שלום 

בין חברון לרצועת עזה מקנה לעיר זיהוי מיוחד כעיר הממוקמת במחצית  35 'שרך מס

  .הדרך בין שתי הערים

  המערך הרכבתי 

מנהריה  –קריית גת ממוקמת על קו הרכבת הארוך במדינת ישראל 

מצפון עד דרום לכל חלקי הארץ ובכך תהיה קשורה קריית גת, יסלל המשך המסילה עד אילת

פוטנציאל הפיתוח של העיר וסביבתהלנגישות הקיימת ולשיפורים המתוכננים תרומה רבה ל

חשובה בחיבור אזור התעשייה פיתוח תחנת הרכבת בעיר אמור להוות חולייה 

  .מרכז העירוש דיוח 

  שלד הדרכים והתפתחותו בקריית גת

שימשה בסיס לסלילתה של דרךה 'עיראק אלמנשיה ופלוג שני הכפרים הדרך אשר חיברה בין

רוחב ותיק דרךה תוויה דרך זו:35 'דרך מסברמה הארצית הידועה בשם 

מצפון לקריית גת חיבר. עם חברון )אשקלון הערבית(דל 'את מג

עד ההחלטה לבנות מצפון לו את  ה גבול צפוני לעירתיווהו,ה ועירק אל מנשייה

אשר הותוו, )12-8ראה איורים ( 40 'דרך מס.השכונה החדשה כרמי גת

תה גבול מערבי להוהיוורב את העיר במע פתעוק ,1972-של האדריכל שמעון מרגולין מ

אאף הי התהתוו 40וכביש  35את כביש  תמחברה) 

שהתקבלה בשנים האחרונות להרחיבו עד להחלטה ,מסגרת הדרכים אשר קבעה את תחום העיר

אתגר המא מעמידה בפני קריית גת זוההחלטה . מעבר לכבישים הארציים

ואת קריית מערב מעל  35 'דרך מסהצורך לחבר את שכונת כרמי גת בצפון מעל 

חיבור בדרכים מוטוריות הוא פתרון קל יחסית. מחייב מאמץ תכנוני וביצועי רב

    

  

 תפקידה המקורי

לתושבי העיר ולתושבי האזו

תושבי העיר ותושבי הסביבה כאחת

מערך הנגישות התחבורתית 4.3.3

רעיון סלילת כביש 

. תחבורתי וכלכלי

י האורך בדרום הארץאת מערך דרכ

באזור קריית גת קיימות שתידרכי

חבר את אשקלון לחברוןההיסטורי המ

לדרך זו. במזרח 60 דרך

חיבור רוחב זה מקנה לעיר נגישות מוטורית מצוינת לכל חלקי הארץ

מתוכננת צפונית לקריית גת דרך 

דרךמתוכנן המשך 

תייצר בדרום העיר חיבור 

דרכי הרוחב עשויות לחזק את מעמדה של העיר בעת שלום 

שרך מסל הרוחב ש

הדרך בין שתי הערים

המערך הרכבתי  4.3.4

קריית גת ממוקמת על קו הרכבת הארוך במדינת ישראל 

יסלל המשך המסילה עד אילתי

לנגישות הקיימת ולשיפורים המתוכננים תרומה רבה ל

פיתוח תחנת הרכבת בעיר אמור להוות חולייה כאשר 

 ובהחייאת,למרכז

שלד הדרכים והתפתחותו בקריית גת 4.4

הדרך אשר חיברה בין

ברמה הארצית הידועה בשם 

את מג הוחיבר, ישראל

ה ועירק אל מנשייה'הכפרים פלוג

השכונה החדשה כרמי גת

של האדריכל שמעון מרגולין מ

) דרך דרום( 3444

מסגרת הדרכים אשר קבעה את תחום העיר

מעבר לכבישים הארציים

הצורך לחבר את שכונת כרמי גת בצפון מעל  .דן

מחייב מאמץ תכנוני וביצועי רב



  סקר מצב  קיים

גלית ורציפות פעולה בחיבור לחבר שכונות אלו ולייצר רציפות חללית עירונית ואפשרות להליכה ר

דרכים הראשי נקבע אף הוא מערך ה

גץ , שדרות הרוחב השופטים, 

לגרעין שבע השכונות  וו שלד עליו נבנו השכונות מעבר

קריית גת . 35 'דרך מסמעל בגשר 

ל ודרך דרום מערבה מעל ובחיבור עם 

לקריית גת טבעת היקפית מוטורית המורכבת כאמור מרשת ברמה 

סדר הגודל בעיר . במערב ומדרך דרום בדרום ובמזרח

תושבים אינה זקוקה למערך דרכים 

  .בתוך טבעת דרכים זו יש לייצר רשת של רחובות עירוניים

האתגר הגדול העומד בפני תכנית המתאר הוא כיצד להפוך דרכים אלו אשר תוכננו בעיקרן מתוך 

ראיית תפקידן כמובילות רכב מוטורי לרחובות עירוניים המהווים חלל עירוני המשכי וברור 

  

  2004-1965קריית גת 
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לחבר שכונות אלו ולייצר רציפות חללית עירונית ואפשרות להליכה ר

מערך ה.נדרש פתרון תכנוני ברמה שאינה קיימת בקריית גת עד היום

, שדרות מלכי ישראל המקיפות את העיר ממערב 

וו שלד עליו נבנו השכונות מעבריוה' 72-ל התוו כולן בתכנית המתאר מ

  .הראשונות אשר נבנו במזרח

  תכניות הרחבת העיר צפונה ומערבה

בגשר ,רת אל העיר בהמשך שדרות גת צפונהשכונת כרמי גת מחוב

ל ודרך דרום מערבה מעל ובחיבור עם "שדרות צה, השופטים' מערב מתבססת על המשכן של שד

לקריית גת טבעת היקפית מוטורית המורכבת כאמור מרשת ברמה .הנומערבה ממ

במערב ומדרך דרום בדרום ובמזרח 40 'מדרך מס, בצפון 35 'מדרך מס

תושבים אינה זקוקה למערך דרכים  100,000-של קריית גת העתידה לגדול בטווח התכנית לכ

בתוך טבעת דרכים זו יש לייצר רשת של רחובות עירוניים. ראשי נוסף המיועד לרכב מוטורי בלבד

האתגר הגדול העומד בפני תכנית המתאר הוא כיצד להפוך דרכים אלו אשר תוכננו בעיקרן מתוך 

ראיית תפקידן כמובילות רכב מוטורי לרחובות עירוניים המהווים חלל עירוני המשכי וברור 

  .      יבה על אופנייםוברכ המיועד לפעילות עירונית בהליכה רגלית

קריית גת ב שלד הרחובותהתפתחות : 10-6 'מס איורים

    

  

לחבר שכונות אלו ולייצר רציפות חללית עירונית ואפשרות להליכה ר

נדרש פתרון תכנוני ברמה שאינה קיימת בקריית גת עד היום

 :בתכנית מרגולין

ל התוו כולן בתכנית המתאר מ"וצה

הראשונות אשר נבנו במזרח

תכניות הרחבת העיר צפונה ומערבה 4.4.1

שכונת כרמי גת מחוב

מערב מתבססת על המשכן של שד

ומערבה ממ 40 'דרך מס

מדרך מס, הארצית

של קריית גת העתידה לגדול בטווח התכנית לכ

ראשי נוסף המיועד לרכב מוטורי בלבד

האתגר הגדול העומד בפני תכנית המתאר הוא כיצד להפוך דרכים אלו אשר תוכננו בעיקרן מתוך 

ראיית תפקידן כמובילות רכב מוטורי לרחובות עירוניים המהווים חלל עירוני המשכי וברור 

המיועד לפעילות עירונית בהליכה רגלית

איורים



  סקר מצב  קיים

את  .מתכנית הממשלה לפיזור האוכלוסייה

 ובו נפותהתבסס על מודל גרמני 

, זה חולק שטח צפון הנגב לשש נפות

  .נפש 10,000

ווק ילש הנפתית על פי מודל זה היה להוות מרכז

. וכן מוקד לתעסוקה בתעשייה

תכנית העיר הראשונה  .לקריית גת תוכנן תפקיד של מרכז תעסוקתי משני ובו תעשייה קלה בלבד

מודל . 35 דרךצמוד לב, התבססה על הקמתן של שבע שכונות בשטח הדרומי מזרחי של העיר

ומרכז  ,כ בית ספר יסודי"בד, 

בני סביב גלעין השכונה נבנו מ

מערך . ותהראשיהדרכים את השכונה הקיפו רצועות ירק אשר הפרידו אותן ממערך 

ים המחבר את שכונות כאמור נסלל על פי מודל זה במערך מסדרונות תחבורתי

נבנו ברובן במבנים בני  "החורש

שכונת . י התושבים"משפחתיים על חלקות אדמה המאפשרות פיתוח משקי עזר ע

גליקסון . ויצאה מכלל שכונות אל

מיזוג "כך שייווצרו שכנות טובה ו

ואופי שונה מהבנייה צמודת 

השפעתו של . קומתיים צמודי קרקע

שבנה הייתה גדולה והשפיעה על אופי הבנייה הממשלתית בכל 

נבנו רוב  '75-'65ובשכונות שנבנו בשנים 

נשמר בבניית רוב " ונהיחידת השכ

מבנה זה יצר רמת הזדהות גבוהה 

וגה מתפקידה המדינה הלכה ונס

ת בשכונות אשר נבנו משנו. בנייה עצמית

אלו נבנו השכונות  בשניםו, "בנה ביתך

 אתרי"חלקה המערבי של שכונת 

ה לה כאחת ממטרותיה הראשיות שמירה על 

התכנית קבעה צפיפויות . של מדינת ישראל וציפוף המרקמים העירוניים

 ,בהתאם להוראותיה .אשר שמו קץ לבנייה הדלילה צמודת הקרקע

ונבנות בבנייה של נבנות ומתוכננות בימים אלו בקריית גת צפופות הרבה יותר 

הזדהות של התושבים עם  היות והוא מייצר

לעיר מבנה קהילתי הראוי  ההתבססות מבנה השכונות כיחידות כמעט אוטונומיות העניק

מבנה השכונות מנע , כמו כן. אחת
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  מבנה השכונות

מתכנית הממשלה לפיזור האוכלוסייהקריית גת תוכננה ונבנתה מראשיתה כחלק 

התבסס על מודל גרמני  ותכנונם, תכננים היינץ ראו וארתור גליקסון

זה חולק שטח צפון הנגב לשש נפות פ מודל"ע. לכל נפה ות חקלאית ועיר מחוז מרכזית

10,000-גודל של כויועדה ל, קריית גת הוקמה כעיר הנפה לחבל לכיש

הנפתית על פי מודל זה היה להוות מרכז" הבירה"כלי העיקרי של הכל

וכן מוקד לתעסוקה בתעשייה, ם המקיפים אותההתוצרת החקלאית של הישובים החקלאיי

לקריית גת תוכנן תפקיד של מרכז תעסוקתי משני ובו תעשייה קלה בלבד

התבססה על הקמתן של שבע שכונות בשטח הדרומי מזרחי של העיר

, נוכיאשר במרכזן מוסד חי" יחידות שכונה"בנייה לעיר התבסס על 

סביב גלעין השכונה נבנו מ.מסחרי אשר אמור לספק את צרכי התושבים במרחק הליכה רגלית

את השכונה הקיפו רצועות ירק אשר הפרידו אותן ממערך 

כאמור נסלל על פי מודל זה במערך מסדרונות תחבורתי ות

החורש"ו "הפרחים", "מגדים"השכונות הראשונות .עיר אחת

משפחתיים על חלקות אדמה המאפשרות פיתוח משקי עזר ע

יצאה מכלל שכונות אל, י אדריכל ארתור גליקסון"ננה עוכאשר ת, גליקסון הניסיונית

כך שייווצרו שכנות טובה ו, השכונה אכלוסהמבנים אלא גם את את  לא רק

ואופי שונה מהבנייה צמודת  השכונה הייתה הראשונה בעיר בה נבנו מבנים בגדלים

קומתיים צמודי קרקע-ובתים דו ,בנייני דירות של שלוש וארבע קומות

שבנה הייתה גדולה והשפיעה על אופי הבנייה הממשלתית בכל  ושכונת גליקסון

ובשכונות שנבנו בשנים , בקריית גת שימשה שכונה זו נקודת מפנה

יחידת השכ"מודל . ארבע וחמש קומות, הבניינים בבנייה של שלוש

מבנה זה יצר רמת הזדהות גבוהה . כל אחת מהן נשמר מרכז עצמאי לחינוך ולמסחר

  .של תושבי העיר עם שכונת מגוריהם

המדינה הלכה ונס ,עם המהפך השלטוני שחל בישראל, ת השבעים

בנייה עצמיתיווק קרקעות ושכמשכנת ומספקת דירות לטובת מודל 

בנה ביתך"השמונים ואילך חזרה העיר לבנייה צמודת קרקע בשכונות 

חלקה המערבי של שכונת , "מלכי ישראל"חלקה המערבי של שכונת  

  ). 13' ראה איור מס" (שער דרום"ו" ל"צה", "קוממיות

ה לה כאחת ממטרותיה הראשיות שמירה על קבע, 2005בשנת אשר אושרה 

של מדינת ישראל וציפוף המרקמים העירוניים השטחים הפתוחים

אשר שמו קץ לבנייה הדלילה צמודת הקרקע) ומקסימום

נבנות ומתוכננות בימים אלו בקריית גת צפופות הרבה יותר ההשכונות החדשות 

  .ומעלה קומות

היות והוא מייצר, למבנה השכונות בקריית גת יתרון גדול

התבססות מבנה השכונות כיחידות כמעט אוטונומיות העניק

אחתית פעילות עירוניחידת את חיבורה ל האך עם זאת מנע

    

  

מבנה השכונות 4.5

קריית גת תוכננה ונבנתה מראשיתה כחלק 

תכננים היינץ ראו וארתור גליקסוןהתכנית יזמו המ

ות חקלאית ועיר מחוז מרכזיתהתיישב

קריית גת הוקמה כעיר הנפה לחבל לכיש כאשר

הכל התפקיד

התוצרת החקלאית של הישובים החקלאיי

לקריית גת תוכנן תפקיד של מרכז תעסוקתי משני ובו תעשייה קלה בלבד

התבססה על הקמתן של שבע שכונות בשטח הדרומי מזרחי של העיר

בנייה לעיר התבסס על ה

מסחרי אשר אמור לספק את צרכי התושבים במרחק הליכה רגלית

את השכונה הקיפו רצועות ירק אשר הפרידו אותן ממערך ו, המגורים

ותהראשיהדרכים 

עיר אחתכדי העיר ל

משפחתיים על חלקות אדמה המאפשרות פיתוח משקי עזר ע-קומה אחת דו

גליקסון הניסיונית

לא רק תכנןביקש ל

השכונה הייתה הראשונה בעיר בה נבנו מבנים בגדלים". גלויות

בנייני דירות של שלוש וארבע קומות –הקרקע 

ושכונת גליקסוןרתור גליקסון א

בקריית גת שימשה שכונה זו נקודת מפנה. חלקי הארץ

הבניינים בבנייה של שלוש

כל אחת מהן נשמר מרכז עצמאי לחינוך ולמסחרבו, השכונות

של תושבי העיר עם שכונת מגוריהם

ת השבעיםבסוף שנו

כמשכנת ומספקת דירות לטובת מודל 

השמונים ואילך חזרה העיר לבנייה צמודת קרקע בשכונות 

 :המערביות בעיר

קוממיות", "המקרא

אשר אושרה  ,35/א"תמ

השטחים הפתוחים

ומקסימום(מינימום 

השכונות החדשות 

ומעלה קומות 20ואף  8-6

למבנה השכונות בקריית גת יתרון גדול, עם זאת

התבססות מבנה השכונות כיחידות כמעט אוטונומיות העניק. המרחב

אך עם זאת מנע, לשימור



  סקר מצב  קיים

לשכונות המגורים ובכך לא נוצרה עוצמה של פעילות עירונית במרכז 

ז העירוני ירוד כרהמו ,עירונית בקנה המידה הכלל עירוני

האתגר העומד בפני מתכנני תכנית המתאר הוא כיצד לשמור על האופי המיוחד של כל 

שלד עירוני מחבר אשר יביא ויחד עם זאת להעניק לעיר 

הגלום בעיר שעתידה לגדול עד ל 

  שכונות בעיר לפי שנת הקמתן
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לשכונות המגורים ובכך לא נוצרה עוצמה של פעילות עירונית במרכז  אזור התעשייה

עירונית בקנה המידה הכלל עירוני לעיר חסר שלד פעילות

  .           ופעילותו אינה מתאימה לעיר בגודלה של קריית גת

האתגר העומד בפני מתכנני תכנית המתאר הוא כיצד לשמור על האופי המיוחד של כל 

ויחד עם זאת להעניק לעיר , שכונה וזיהויה החזק כיחידה חברתית

הגלום בעיר שעתידה לגדול עד ל  ילמיצוי מלוא הפוטנציאל הכלכלי והחברת

  

שכונות בעיר לפי שנת הקמתן: 11' יור מסא

    

  

אזור התעשייה את חיבור

לעיר חסר שלד פעילות, כך. העיר

ופעילותו אינה מתאימה לעיר בגודלה של קריית גת

האתגר העומד בפני מתכנני תכנית המתאר הוא כיצד לשמור על האופי המיוחד של כל , יכךלפ

שכונה וזיהויה החזק כיחידה חברתית

למיצוי מלוא הפוטנציאל הכלכלי והחברת גת-את קריית

.תושבים 100,000

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

יה ילפי ספירת העיר 15,749או 

בשתי  יחידות דיור 16,635-כבנות 

קצב בנייה וגידול  .ד בשטח קריית גת מערב

ה להתנוונות וירידה מהיר אשר עלולים לגרום

ועל כן , הדירות החדשות הנבנות באזורים אלו פונות לשוק החופשי

חלק מתושבי השכונות הוותיקות 

במקום –כך מתקיים תהליך כפול 

המצטרפת לאוכלוסיה המבוגרת 

 בשכונות אלו מחירי הדירות. 

 דוגמאות . חוזר על עצמו ומחליש עוד יותר את השכונות הוותיקות

חיפה אשר בה התחתית ושכונת הדר איבדו את 

ללא מאמץ . נדרש מאמץ מכוון מקביל לבניית השכונות החדשות לשיקום השכונות הוותיקות

מקביל של תכנון ושיקום השכונות הוותיקות עלול מרכז העיר להתדרדר ולהגיע לנקודה בה 

  ). ס"אמדן למ

לפי  15,749או , 2013ס "ד על פי אומדן למ

על חישוב ( יחידות לדונם 2.5

יחד עם שכונת כרמי גת (צפיפות המגורים בכלל השטח המוניציפאלי של העיר 

יחידות דיור  0.96היא  )השטחים הלא בנויים

בתוספת , נפשות לדונם

   ). 12 'מס ראה איור

  . )15,16 'מס
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  תהליכי התנוונות וירידה באיכות השכונות

או , 2013ס "מדן למואפי  לעד "יח 15,016-קיימות כ

בנות היל מתוכננותבשנים הקרובות  .)המתבססת על נתוני ארנונה

ד בשטח קריית גת מערב"יח 8,635 -ד בכרמי גת וכ"יח 8000 

אשר עלולים לגרום, בעיר תהליכי הגירה פנימיים חולל

הדירות החדשות הנבנות באזורים אלו פונות לשוק החופשי: באיכות השכונות הוותיקות

חלק מתושבי השכונות הוותיקות . ות יותר ובאיכות גבוהה יותר מן הממוצע הקיים בעיר

כך מתקיים תהליך כפול . ת המגורים ולעבור לשכונות החדשותעתידים לשפר את איכו

המצטרפת לאוכלוסיה המבוגרת , העוזבים את השכונות הוותיקות נכנסת אוכלוסייה חלשה יותר

. ביתה ונשארת בשכונות הוותיקות את זבתוע והחלשה אשר אינה

חוזר על עצמו ומחליש עוד יותר את השכונות הוותיקותהתהליך ב, 

חיפה אשר בה התחתית ושכונת הדר איבדו את  דוגמתבולטת  ובניהן, לתהליכים אלו רבות

  .הכרמלתושביהן לשכונות חדשות אשר נבנו על 

נדרש מאמץ מכוון מקביל לבניית השכונות החדשות לשיקום השכונות הוותיקות

מקביל של תכנון ושיקום השכונות הוותיקות עלול מרכז העיר להתדרדר ולהגיע לנקודה בה 

  . היכולת לשקמו תדרוש אמצעים שאינם ביכולת העירייה

  מגורים –המארג הבנוי 

  נתונים כלליים

אמדן למ( איש 49,400אוכלוסיית העיר מנתה  2013נת 

  . ונםד 15,680 ינושטח העיר בגבולות המוניציפאליים ה

ד על פי אומדן למ"יח 15,016מספר יחידות הדיור בעיר הוא 

  )המתבססת על נתוני ארנונה(ספירת העירייה 

2.5היא  כיום גוריםבאזורי המ) ד לדונם"יח(צפיפות המגורים 

צפיפות המגורים בכלל השטח המוניציפאלי של העיר ). ס

השטחים הלא בנוייםוהשכונה המתוכננת במערב העיר 

  ). 1' ראה לוח מס

נפשות לדונם 8.1רים היא האוכלוסייה הממוצעת באזורי המגו

ראה איור( נפשות לדונם 3.15השטחים הבלתי מבונים הצפיפות היא 

  ). 2008ס "למ( 3.2ממוצע נפשות למשק בית הוא 

מס איורים( ר"מ 88.2הוא  בקרית גתד "שטח ממוצע של יח

 . גרים בדירות בבעלותם גת-בקרייתמן הגרים 

   

    

  

תהליכי התנוונות וירידה באיכות השכונות 4.5.1

קיימות כ בקריית גת

המתבססת על נתוני ארנונה(

 – גדולותתכניות 

חוללמ שכזה מהיר

באיכות השכונות הוותיקות

ות יותר ובאיכות גבוהה יותר מן הממוצע הקיים בעיריהיו גדול

עתידים לשפר את איכו

העוזבים את השכונות הוותיקות נכנסת אוכלוסייה חלשה יותר

והחלשה אשר אינה

, יורדים במהירות

לתהליכים אלו רבות

תושביהן לשכונות חדשות אשר נבנו על 

נדרש מאמץ מכוון מקביל לבניית השכונות החדשות לשיקום השכונות הוותיקות

מקביל של תכנון ושיקום השכונות הוותיקות עלול מרכז העיר להתדרדר ולהגיע לנקודה בה 

היכולת לשקמו תדרוש אמצעים שאינם ביכולת העירייה

המארג הבנוי  4.6

נתונים כלליים 4.6.1

נת נכון לש •

שטח העיר בגבולות המוניציפאליים ה •

מספר יחידות הדיור בעיר הוא  •

ספירת העירייה 

צפיפות המגורים  •

ס"למפי 

השכונה המתוכננת במערב העיר  ,בצפון

ראה לוח מס( לדונם

האוכלוסייה הממוצעת באזורי המגוצפיפות  •

השטחים הבלתי מבונים הצפיפות היא 

ממוצע נפשות למשק בית הוא  •

שטח ממוצע של יח •

מן הגרים  69%-כ •



  סקר מצב  קיים

  צפיפות מגורים לפי שכונות

  

  

התפלגות צפיפות : 14' איור מס

 )נפשות לדונם' מס(האוכלוסייה 
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צפיפות מגורים לפי שכונות: 12' יור מסא

    

איור מס

האוכלוסייה 

התפלגות צפיפות : 13

 יחידות לדונם' סהמגורים לפי מ

    

  

  

  

13' איור מס

המגורים לפי מ



  סקר מצב  קיים

  הגדולות בישראל הערים

ממוצע ' מס

/ נפשות

  ד"יח

  ד"יח' מס

  לדונם  

3.97  1.09  

2.55  3.10  

2.75  1.44  

3.05  1.19  

3.29  0.96  

מבוססים על גדלי הדירות ומספר 

ד ושטח "במספר הנפשות ליח

היא שנייה רק לירושלים בצפיפות הנמוכה של המארג 

תרומה  תורמים פוליטיקה-או

כדי להבין ב .הסיבה היחידה היא ניצול נמוך של הקרקע

את נתון הצפיפות הנמוך יש לערוך השוואה לערים בעלות תנאים טופוגרפיים דומים כמו אשדוד 

יחידות דיור  3.10ומגיעה לממוצע של 

 ,אחת הסיבות העיקריות לצפיפות הנמוכה בקרית גת היא גובה המבנים

נתוני גובה עבור (מכלל מבני המגורים בעיר 
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הערים עם ארבעהשוואת צפיפות המארג הבנוי : 1' 

שטח 

כלל 

העיר 

  בדונמים

מספר 

  התושבים

מספר 

  ד"יח

צפיפות 

נפשות 

  לדונם

126,300  733,300  138,600  5.80  

52,000  392,000  161,500  7.53  

62,700  265,300  90,400  4.22  

58,611  226,300  70,013  3.86  

15,680  49400  15016  3.15  

  שנתון סטטיסטי לישראל

  צפיפות דיור וגודל משקי בית

מבוססים על גדלי הדירות ומספר , ינת היבטי צפיפות הדיור המתייחסים לנושאי רווחה

במספר הנפשות ליח: מונחי הצפיפויות מבוטאים בשני אופנים. הנפשות החיות בהן

  ).ר לנפש

היא שנייה רק לירושלים בצפיפות הנמוכה של המארג  ת גתיקרימהשוואת נתונים עולה כי 

אויההיסטוריה והג, תנאים הטופוגרפייםהבעוד שבירושלים 

הסיבה היחידה היא ניצול נמוך של הקרקע בקרית גת, לצפיפות הנמוכה

את נתון הצפיפות הנמוך יש לערוך השוואה לערים בעלות תנאים טופוגרפיים דומים כמו אשדוד 

ומגיעה לממוצע של , 3.06הצפיפות גדולה פי , למשל בתל אביב

אחת הסיבות העיקריות לצפיפות הנמוכה בקרית גת היא גובה המבנים ).2' ראה לוח מס

מכלל מבני המגורים בעיר  78%ווים כאשר מבני מגורים עד שתי קומות מה

  ). 19-24 'מס המבנים ראו איורים

    

  

' לוח מס

שטח   שם העיר

כלל 

העיר 

בדונמים

126,300  ירושלים

52,000  תל אביב

62,700  חיפה

58,611  ראשון לציון

680  קרית גת

שנתון סטטיסטי לישראל: המקור

צפיפות דיור וגודל משקי בית 4.6.2

ינת היבטי צפיפות הדיור המתייחסים לנושאי רווחהבח

הנפשות החיות בהן

ר לנפש"מ(רצפה לנפש 

מהשוואת נתונים עולה כי 

בעוד שבירושלים . בנויה

לצפיפות הנמוכהמשמעותית 

את נתון הצפיפות הנמוך יש לערוך השוואה לערים בעלות תנאים טופוגרפיים דומים כמו אשדוד 

בתל אביב .אביב-או תל

ראה לוח מס(לדונם 

כאשר מבני מגורים עד שתי קומות מה

המבנים ראו איורים

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  שטח דירה ממוצע לפי שכונות בעיר
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שטח דירה ממוצע לפי שכונות בעיר: 15' איור מס

  )ר"מ(התפלגות שטח הדירות 

    

  

התפלגות שטח הדירות : 16' איור מס

  



  סקר מצב  קיים

 ולםא, שנה 50-60בני  ישניםמבנים 

, בשל מורשת איכות תרבותית או ארכיטקטונית

ניתן להניח כי המפגש בין , ככלל

. מגביר את קצב הזדקנות המבנים בשל העדר תחזוקה והזנחה

כאשר האוכלוסייה הוותיקה משפרת דיור לכיוון 

בעוד את מקומם תופסת אוכלוסייה חלשה יותר כדוגמת 

  .  55% -ריכוז גבוה של עולים מאתיופיה 

לשאר הערים הגדולות בין קריית גת 

 ת גתיקרי חיפה

153 73.9 

149 10.3 

249 27.1 

252 36.7 

176 21.3 

443 11.5 

29.3 1.5 

77.5 1.4  
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  אופי הבינוי

  

מבנים  םינה, קריית גתשל  במרכזהבעיקר , מן המבנים

בשל מורשת איכות תרבותית או ארכיטקטוניתלא ניתן להגדירם כבניינים המיועדים לשימור 

  . שבע-אביב ובאר- תל, דוגמת ערים אחרות בארץ כירושלים

ככלל :משמעותיות על מצב הדיור ואיכותו לגיל המבנים השלכות

מגביר את קצב הזדקנות המבנים בשל העדר תחזוקה והזנחה, אוכלוסיות חלשות למבנים ישנים

כאשר האוכלוסייה הוותיקה משפרת דיור לכיוון , וואה זו מתקיימת ברוב חלקי מרכז העיר

בעוד את מקומם תופסת אוכלוסייה חלשה יותר כדוגמת , שכונות המעטפת המערביות של העיר

ריכוז גבוה של עולים מאתיופיה , במרכז קריית גת למשל. עולים חדשים וקשישים

  

בין קריית גת בנייה למגורים וגמר  תהשוואת מספר התחלו

  )ר"באלפי מ( בישראל

חיפה ירושלים תל אביב ישראל  בנייה

 326 133 5560 התחלות בניה

 254 136 2875  גמר בניה

 298 352 7590 התחלות בניה

 397 184 7010 גמר בניה

 265 399 6,600 התחלות בניה

 290 358 7,265 גמר בניה

 237.5 266.2 5,823 התחלות בניה

 317.4 237.2 5,353 גמר בניה

    

  

אופי הבינוי 4.6.3

  גיל המבנים  .א

מן המבנים גדול חלק

לא ניתן להגדירם כבניינים המיועדים לשימור 

דוגמת ערים אחרות בארץ כירושלים

לגיל המבנים השלכות

אוכלוסיות חלשות למבנים ישנים

וואה זו מתקיימת ברוב חלקי מרכז העירמש

שכונות המעטפת המערביות של העיר

עולים חדשים וקשישים

  קצב הבנייה  .ב

השוואת מספר התחלו: 2 'לוח מס

בנייה שנה

1990 

 

התחלות בניה

גמר בניה

1996 

 

התחלות בניה

גמר בניה

1998 

 

התחלות בניה

גמר בניה

התחלות בניה 2008

גמר בניה

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  ית גתיקר

מגורים שהוחל 

  ) באלפים

לקצב הבניה בתל  ביחסהיה נמוך מאד 

קיימת מגמת , מאז. חלה עלייה חדה במספר התחלות הבניה למגורים בעיר

ר בשנה במהלך שנות "מ 20,000

לשפל  פחתמספר התחלות הבנייה בעיר 

מהתחלות  0.5%מספר התחלות הבנייה בעיר היווה 

-ל 2010ר בשנת "מ 8800-מ: נרשמה עלייה חדה במספר התחלות הבנייה בעיר

שאת ביטוין , ל לחיזוק הפריפריה

הם גל העלייה ממדינות חבר העמים 

 לההאטה המשמעותית שחלה מאז מצביעה ע

המציעות תנאי  ה בשכונות במערב העיר
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קר –מספר התחלות בנייה למגורים : 3' לוח מס

  שנה
מגורים שהוחל ר ל"מ

באלפים(בבנייתם 

1987  19.6  

1990  73.9  

1993  15.4  

1995  25.6  

1996  27.1  

1997  41.6  

1998  21.3  

2002  8.5  

2003  23  

2004  1  

2005  2.1  

2006  12  

2007  1.5  

2008  1.5  

2009  2.4  

2010  8.8  

2011  115.9  

  :ניתן ללמוד כי

היה נמוך מאד  ב הבנייה בקריית גתלאורך התקופות הנבחנות קצ

  . ירושלים וחיפה

חלה עלייה חדה במספר התחלות הבניה למגורים בעיר 1990

20,000-אשר התייצבה על ממוצע של יותר מ האטה בקצב הבניה

מספר התחלות הבנייה בעיר  2000-במהלך שנות ה, 2003למעט שנת 

מספר התחלות הבנייה בעיר היווה  2008לדוגמה בשנת  ;מעורר השתאות

 .אביב באותה שנה- הבנייה בתל

נרשמה עלייה חדה במספר התחלות הבנייה בעיר 2011

ל לחיזוק הפריפריהבשל קידום תכניות של ממשלת ישרא, ר"מ

  .הפיזי ניתן לראות בשטח כיום

הם גל העלייה ממדינות חבר העמים  90-אמצע שנות הב הגורמים העיקריים לתנופת הבנייה

ההאטה המשמעותית שחלה מאז מצביעה ע. ופיתוח מואץ של כל חלקה המערבי של העיר

ה בשכונות במערב העירקיבולת הבניגם על מיצוי , תנודות הכלכלה העולמית

  . מגורים נוחים ומרווחים בצפיפות נמוכה

    

  

ניתן ללמוד כי3-4מלוחות 

לאורך התקופות הנבחנות קצ •

ירושלים וחיפה, אביב

1990בשנת  •

האטה בקצב הבניה

למעט שנת . 90- ה

מעורר השתאות

הבנייה בתל

2011בשנת  •

115,900 

הפיזי ניתן לראות בשטח כיום

הגורמים העיקריים לתנופת הבנייה

ופיתוח מואץ של כל חלקה המערבי של העיר

תנודות הכלכלה העולמית

מגורים נוחים ומרווחים בצפיפות נמוכה



  סקר מצב  קיים

-כ ,גם היום. נמוכה בהשוואה לרוב הישובים העירוניים בישראל

אחת עד שתי יחידות יחידת דיור 

בהתאם לפיזור יחידות הדיור גם צפיפות התושבים ליחידת שטח בעיר דלילה 

או במילים אחרות , גרות פחות משמונה נפשות לדונם עירוני ברוטו

 .  

  השוואת צפיפות העיר קריית גת לערי ישראל אחרות

צפיפות ממוצעת 

של תושבים 

  ר"לקמ

6,631  

8,038  

4,583  

9,848  

1,693  

3,150  

2,584  

בשנים   הראשון "הבנייה גל: "

בתים חד ודו משפחתיים צמודי 

בחלוף . בממוצע ד"ר ליח"מ 60

שכונות אלו . יחידות הדיור והתכסית

. ובתכסית גבוהה) אוכלוסייה מבוגרת

שכונות ב ,נוסף של בתים צמודי קרקע

שטח ב, של כחצי דונם מגרשים

גבוהה יחסית  בנייה צר צפיפות

מכלל המבנים למגורים  78%
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  טיפולוגיה קיימת של מבני המגורים

  קומה אחת ושתיים 

נמוכה בהשוואה לרוב הישובים העירוניים בישראל קריית גת היא עיר בצפיפות

יחידת דיור פות של מהשטחים בעיר הם בצפי 77% ,לאחר הקמתה

בהתאם לפיזור יחידות הדיור גם צפיפות התושבים ליחידת שטח בעיר דלילה . דיור לדונם ברוטו

גרות פחות משמונה נפשות לדונם עירוני ברוטו) 63%(ברוב שטח העיר 

. ת לדונםבקריית גת גרות בממוצע לא יותר משתיים עד שלוש משפחו

השוואת צפיפות העיר קריית גת לערי ישראל אחרות - 4' לוח מס

שטח   עיר

  בדונמים

צפיפות ממוצעת   מספר תושבים

6,631  829,860  125,950  ירושלים

8,038  418,600  51,790  תל אביב

4,583  216,500  47,200  אשדוד

9,848  188,600  10,900  חולון

1,693  199,334  117,500  ר שבעבא

150  49,4000  15,680  קריית גת

2,584  123,748  47,800  אשקלון

: "בה הוא בעיקר אופי הבנייה בעיר ורם לצפיפות הנמוכה

בתים חד ודו משפחתיים צמודי מברובו  של מבני מגורים בשכונות הראשונות הורכב

60-50-כהיה  ושטח הדירה ,הבתים נבנו על מגרשים קטנים

יחידות הדיור והתכסיתלו את שטח אשר הגדי, השנים נבנו תוספות למבנים

אוכלוסייה מבוגרת(ד "במספר נפשות נמוך ליח ,מאופיינות בצפיפות נמוכה

נוסף של בתים צמודי קרקע" גל"עים של המאה העשרים נבנה ם והתש

מגרשיםהבתים נבנו על . נבנו כחלק  מתנועה רחבה של פרבור בישראל

צר צפיפותודל יחידות הדיור יג. ר ליחידת דיור"מ 200עד 

%כ .ליחידת שטח נשאר נמוך אך מספר משקי הבית

  .בקריית גת הם מבנים של קומה אחת ושתיים

    

  

טיפולוגיה קיימת של מבני המגורים  .ג

קומה אחת ושתיים  מבנים בני -

קריית גת היא עיר בצפיפות

לאחר הקמתה שנים 60

דיור לדונם ברוטו

ברוב שטח העיר . ביותר

בקריית גת גרות בממוצע לא יותר משתיים עד שלוש משפחו

לוח מס

  

ירושלים  1

תל אביב  2

אשדוד  3

חולון  4

בא  5

קריית גת  6

אשקלון  7

  

ורם לצפיפות הנמוכההג

של מבני מגורים בשכונות הראשונות הורכב 1965-1955

הבתים נבנו על מגרשים קטנים. קעקר

השנים נבנו תוספות למבנים

מאופיינות בצפיפות נמוכה

ם והתשבשנות השמוני

נבנו כחלק  מתנועה רחבה של פרבור בישראלש

עד  150גדול של 

אך מספר משקי הבית, בשכונות אלו

בקריית גת הם מבנים של קומה אחת ושתיים

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  מארג עירוני בנוי לפי מספר הקומות

  

  קומות בעיר
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מארג עירוני בנוי לפי מספר הקומות: 17' איור מס

קומות בעיר 2-1מבנים בני : 18' איור מס

    

  



  סקר מצב  קיים

מגורים פיפות הצכללים להעלאת 

  : המורכבות הכרוכה בדבר

 . לדייריהם

בראשית  :ות השיא של הבנייה המוסדית

, מרוכזת במשרד השיכון ברובה הייתה

קריית גת השתייכה אדמיניסטרטיבית למחוז ירושלים 

 דייייה נעשו באופן מרוכז על 

בניינים אלו הוו מודל . קומות

רוב . משרדהי משרד השיכון בעיר עצמה ובאזורי בנייה אחרים בהם פעל 

. המוקדמות שנות השמוניםו 

. וארבע דירות לחדר מדרגות ים

למרות שברחבי הארץ נבנו אלפי יחידות דיור בסוג 

  .בנים הבנויים בעירמכלל המ

מספר . 1980מכלל הבניינים נבנו עד 

ו משמעות מספרים אלו היא כי נדרש טיפול בבניינים אל

למרות . הבנייה של מבנים בני חמש קומות ומעלה היא ברובה בנייה של השנים האחרונות

) גליקסון(שקיימים מספר בניינים בודדים של חמש קומות בשכונות אשר נבנו בשנות השישים 

, העפלה, נבנה בשכונות מלכי ישראל

תופעה זו מצומצמת במבנה העיר ואינה כוללת 

נה עולה על אחוז אי ומעלה קומות

פה בתקו אשר החלו להופיע קומות

שינתה שמשלה להעביר את הבנייה למגורים לידי היוזמה הפרטית 
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כללים להעלאת  הגדרתהאתגר העומד בפני מתכנני תכנית המתאר הוא 

המורכבות הכרוכה בדברתוך הבנת  ,מיוחד בשכונות הוותיקות

 .קרקע מפוצלת לחלקות קטנות

 .אוכלוסייה מבוגרת שאינה נוטה לשינויים

לדייריהם אשר מספקים איכות חיים גבוהה, איכות ירודה

  שלוש וארבע קומות

ות השיא של הבנייה המוסדיתנו בשנקומות נב שלוש וארבערוב מבני המגורים בני 

ברובה הייתה הבנייה למגורים ,שנות  השישים ועד סוף שנות השבעים

קריית גת השתייכה אדמיניסטרטיבית למחוז ירושלים . ועיקר מאמצי הבנייה הופנו לערי הפיתוח

ייה נעשו באופן מרוכז על כנון והבנוהייתה מן הערים המרכזיות בהן הת, של משרד השיכון

 .  

קומות 5 -ו 4, 3כבר בשנות השישים נבנו בשכונת גליקסון בניינים של 

י משרד השיכון בעיר עצמה ובאזורי בנייה אחרים בהם פעל "לבנייה למגורים ע

 ם המאוחרותין שנות השישיהמבנים של שלוש וארבע קומות נבנו ב

יםבתים אלו נבנו רובם בדירות של שלושה חדרים בטיפוסים של שתי

למרות שברחבי הארץ נבנו אלפי יחידות דיור בסוג . ר נטו לדירה"מ 78-ל 65שטח הדירות נע בין 

מכלל המ 16%בקריית גת מהווים מבנים אלו רק 

מכלל הבניינים נבנו עד  270- פ מפות משנות הבנייה מציגה כי כ"בדיקה שנערכה ע

משמעות מספרים אלו היא כי נדרש טיפול בבניינים אל. 4000 -יחידות הדיור במבנים  אלו הוא כ

  . מפני רעידות אדמה לחיזוק 38א 

  עלהחמש קומות ומ

הבנייה של מבנים בני חמש קומות ומעלה היא ברובה בנייה של השנים האחרונות

שקיימים מספר בניינים בודדים של חמש קומות בשכונות אשר נבנו בשנות השישים 

נבנה בשכונות מלכי ישראל םרוב ,)השופטים ואתרי המקרא(ובשנות השבעים והשמונים 

תופעה זו מצומצמת במבנה העיר ואינה כוללת . הצפוני של שכונת אתרי המקרא

קומות 8כשהבנייה של בניינים בני , מכלל המבנים בעיר

קומות 12ואף  9, 8 בני,יותר גבוהיםה המבנים. אחד מכלל המבנים

משלה להעביר את הבנייה למגורים לידי היוזמה הפרטית החלטת המ האחרונה הם פרי

  . את הטיפולוגיה של מבני המגורים

    

  

האתגר העומד בפני מתכנני תכנית המתאר הוא 

מיוחד בשכונות הוותיקותוב עירב

קרקע מפוצלת לחלקות קטנות •

אוכלוסייה מבוגרת שאינה נוטה לשינויים •

איכות ירודהמבנים ב •

 

שלוש וארבע קומות בנימבנים  -

רוב מבני המגורים בני 

שנות  השישים ועד סוף שנות השבעים

ועיקר מאמצי הבנייה הופנו לערי הפיתוח

של משרד השיכון

. המדינהמוסדות 

כבר בשנות השישים נבנו בשכונת גליקסון בניינים של 

לבנייה למגורים ע

המבנים של שלוש וארבע קומות נבנו ב

בתים אלו נבנו רובם בדירות של שלושה חדרים בטיפוסים של שתי

שטח הדירות נע בין 

בקריית גת מהווים מבנים אלו רק , בנייה זה

בדיקה שנערכה ע

יחידות הדיור במבנים  אלו הוא כ

א "פ הוראות תמ"ע

חמש קומות ומ בנימבנים  -

הבנייה של מבנים בני חמש קומות ומעלה היא ברובה בנייה של השנים האחרונות

שקיימים מספר בניינים בודדים של חמש קומות בשכונות אשר נבנו בשנות השישים 

ובשנות השבעים והשמונים 

הצפוני של שכונת אתרי המקראל וחלקה "צה

מכלל המבנים בעיר 8%יותר מ

אחד מכלל המבנים

האחרונה הם פרי

את הטיפולוגיה של מבני המגורים

  

  

  



  סקר מצב  קיים

 8-5תפרושת מבנים בני : 20

  קומות בעיר

  

ריית גת התפלגות המבנים בק

  לפי מספר הקומות

  

הדירות , בהתאם. היוזמה הפרטית מכוונת את מכירת הדירות לשוק החופשי לכל המרבה במחיר

התקנת מעלית . נעלמווהדירות הקטנות 

אינטנסיבי של  לעומת הרווח הצפוי מניצול

 .הקרקע ומכירת הדירות הגבוהות במחירים גבוהים בהרבה מן הדירות בקומות הנמוכות

ולכן , השכונות החדשות כרמי גת וקריית גת מערב עתידות להיבנות כולן על ידי קבלנים פרטיים

 נה המידה של המבניםק .ניתן להעריך כי הבנייה הגבוהה תהיה נפוצה הרבה יותר בשכונות אלו

מבנים בקנה מידה זה נמוכים מגבוה 

בתכנית המתאר נדרש לנסח כללים לבנייה אשר 
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  בעיר 4-3תפרושת מבנים בני 

  

20' איור מס

 12-9תפרושת המבנים בני 

  קומות בעיר

  

התפלגות המבנים בק: 22' איור מס

לפי מספר הקומות

היוזמה הפרטית מכוונת את מכירת הדירות לשוק החופשי לכל המרבה במחיר

והדירות הקטנות ,חמישה חדרים ברוב הבניינים-במבנים אלו גדלו לארבעה

לעומת הרווח הצפוי מניצול, מהווה הוצאה שולית ביחס למחיר הדירה הצפוי

הקרקע ומכירת הדירות הגבוהות במחירים גבוהים בהרבה מן הדירות בקומות הנמוכות

השכונות החדשות כרמי גת וקריית גת מערב עתידות להיבנות כולן על ידי קבלנים פרטיים

ניתן להעריך כי הבנייה הגבוהה תהיה נפוצה הרבה יותר בשכונות אלו

מבנים בקנה מידה זה נמוכים מגבוה . קומות 6- ו 5, 4הנדרשים לבניית המרחב הציבורי הוא של 

בתכנית המתאר נדרש לנסח כללים לבנייה אשר .המבנים אותם יעדיפו לבנות הקבלנים הפרטיים

    

  

תפרושת מבנים בני : 19איור 

תפרושת המבנים בני : 21' איור מס

קומות בעיר

היוזמה הפרטית מכוונת את מכירת הדירות לשוק החופשי לכל המרבה במחיר

במבנים אלו גדלו לארבעה

מהווה הוצאה שולית ביחס למחיר הדירה הצפוי

הקרקע ומכירת הדירות הגבוהות במחירים גבוהים בהרבה מן הדירות בקומות הנמוכות

השכונות החדשות כרמי גת וקריית גת מערב עתידות להיבנות כולן על ידי קבלנים פרטיים

ניתן להעריך כי הבנייה הגבוהה תהיה נפוצה הרבה יותר בשכונות אלו

הנדרשים לבניית המרחב הציבורי הוא של 

המבנים אותם יעדיפו לבנות הקבלנים הפרטיים



  סקר מצב  קיים

לבין רצונה של היוזמה החופשית לבנות בדרך 

הוא בכך שהיא נעשית בקנה מידה של 

פעולה זו הגם . באופן מפוזר על פני כל המרקם הבנוי

אינה , קומות 7-ו 6-קומות ל 4

רקיע של העיר הבנוי ואינה משפיעה על מבנה קו ה

קצב התוספת של יחידות דיור בקרית גת ילך 

ורובם הם מבנים  ,פ התכנית הם משלוש קומות ומעלה

עשוי מספר , דירות בקומה 4בהנחה כי בבניין ממוצע קיימות 

 12ים עשויה להניב עוד תוספת של שלוש קומות על הקי

ובמילים פשוטות הכפלת מספר 

 'מס ראה איור( 38א "פ הוראות תמ

לפי חשבון זה ניתן להוסיף . ירות

דירות  4353 -כ להתווסף עשויים

 3.5לפי (נפש  15,235 -תוספת של כ

הבטחה של היקף תוספת מעיין זו למרקם הבנוי מחייבת בדיקה ו

התוצאה הישירה מפעולה זו היא מחסור בשטחים ומתקנים לצרכי ציבור הנובעים מן הצורך 
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לבין רצונה של היוזמה החופשית לבנות בדרך , יאזנו בין הצורך לבנות את המרחב הציבורי

  . ותר שאינה חופפת תמיד את צרכי הציבור

  בקרית גת 38א "הצטופפות כתוצאה מהוראות תמ

הוא בכך שהיא נעשית בקנה מידה של , 38א "פ הוראות תמ"יתרונה הגדול של ההצטופפות ע

באופן מפוזר על פני כל המרקם הבנוי, בניין אחד עד מקסימום שלושה בניינים

4עד  3-הגובה הקיים של המרקם העירוני הבנוי משהיא מגדילה את 

הבנוי ואינה משפיעה על מבנה קו ה משפיעה באופן מהותי על אופיו של המרקם

קצב התוספת של יחידות דיור בקרית גת ילך , יחד עם זאת).א"דוגמא בולטת היא לב העיר ת

  . ייווכחו כי התהליך משתלם דיירי הבניינים

פ התכנית הם משלוש קומות ומעלה"הבניינים האמורים להיות מחוזקים ע

בהנחה כי בבניין ממוצע קיימות .קומות על עמודים

תוספת של שלוש קומות על הקי. ד"יח 14עד  12הדירות בבניין זה להיות 

ובמילים פשוטות הכפלת מספר , דירות מעל הקיים 100%-90%- כדהיינו תוספת של 

פ הוראות תמ"בניינים הדורשים חיזוק ע 182-כ כיום בקרית גת קיימים

ירותד 10דהיינו , על בניינים אלו ניתן להוסיף שתיים וחצי קומות

עשויים חשבון זה ועל פי, דירות מעבר למספר הדירות הקיים

תוספת של כ משמעות הדבר היא. במרכז העיר ובשכונות הקרובות לו

תוספת מעיין זו למרקם הבנוי מחייבת בדיקה ו. למרקם הבנוי

  .        ב"חנייה וכיו, שטחים פתוחים, למוסדות ציבור

התוצאה הישירה מפעולה זו היא מחסור בשטחים ומתקנים לצרכי ציבור הנובעים מן הצורך 

  .לספק שירותים מתאימים לאוכלוסייה החדשה במרקם הקיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

יאזנו בין הצורך לבנות את המרחב הציבורי

ותר שאינה חופפת תמיד את צרכי הציבורהרווחית בי

הצטופפות כתוצאה מהוראות תמ 4.6.4

יתרונה הגדול של ההצטופפות ע

בניין אחד עד מקסימום שלושה בניינים

שהיא מגדילה את 

משפיעה באופן מהותי על אופיו של המרקם

דוגמא בולטת היא לב העיר ת(

דיירי הבנייניםבאם ויגבר 

הבניינים האמורים להיות מחוזקים ע

קומות על עמודים 4 -קומות ו 3של 

הדירות בבניין זה להיות 

דהיינו תוספת של , יחידות דיור

  .הדירות

בקרית גת קיימים

על בניינים אלו ניתן להוסיף שתיים וחצי קומות. )25

דירות מעבר למספר הדירות הקיים 70%-כ

במרכז העיר ובשכונות הקרובות לו

למרקם הבנוי). למשפחה

למוסדות ציבורהשטחים 

התוצאה הישירה מפעולה זו היא מחסור בשטחים ומתקנים לצרכי ציבור הנובעים מן הצורך 

לספק שירותים מתאימים לאוכלוסייה החדשה במרקם הקיים



  סקר מצב  קיים

פוטנציאל ( 1980ת ויותר שנבנו עד לשנת 

  

 אופי הבינוי ודילמות סביב ציפופו בתאי שטח נבחרים בעיר

 דרום מרכז העיר המאפיין את הבנייה בראשיתה 

 .  

ראשית ההתיישבות בעיר אופיינה 

- כ(לו בית משפחה קטן וקרקע פנויה סביבו אשר יועדה למשק עזר חקלאי 

היום על רוב . ועל השטחים הפנויים נבנו בתים נוספים

כאשר רוב , ר"מ 140- ששטחם הוא כ

הנמצא , במתחם לוטם. לק מן החלקות קיימת נגישות ברכב

פונו הבניינים והוא עומד לפני מימוש בנייה במסגרת פרויקט פינוי 

בהן בתים בודדים בתכסית , אך חלוקתן לחלקות קטנות ורבות
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ת ויותר שנבנו עד לשנת תפרושת בניינים בני שלוש קומו: 23

  )38/א"תמ

  

  

אופי הבינוי ודילמות סביב ציפופו בתאי שטח נבחרים בעיר

דרום מרכז העיר המאפיין את הבנייה בראשיתה : 'א תא שטח

  . דונם

  . ר"מ 750: גודל חלקה אופייני

62% .  

  . 50%=דונם 262: םכ שטח מגרשים למגורי

  . 37%=דונם 97: כ תכסית בנייני מגורים נטו

  . 63%=דונם 335: כ מרווחים בין בניינים

. ד לדונם"יח 3- כ: צפיפות מגורים נטו. דונם 96: כ שטח הדרכים

ראשית ההתיישבות בעיר אופיינה . מרקם זה מייצג את השכונות הותיקות בקריית גת

לו בית משפחה קטן וקרקע פנויה סביבו אשר יועדה למשק עזר חקלאי בחלקות קרקע אשר כל

ועל השטחים הפנויים נבנו בתים נוספים, בחלוף השנים הורחבו הבתים

ששטחם הוא כ, החלקות עומדים לפחות שני בתים בני קומה עד שתיים

לק מן החלקות קיימת נגישות ברכברק לח. תוספות הבנייה לא חוקיות

פונו הבניינים והוא עומד לפני מימוש בנייה במסגרת פרויקט פינוי , במרכז תא השטח הנבחר

אך חלוקתן לחלקות קטנות ורבות, השכונות סביבו הן לב העיר

    

  

23' איור מס

אופי הבינוי ודילמות סביב ציפופו בתאי שטח נבחרים בעיר 4.6.5

תא שטח –דוגמה   .א

דונם 528: שטח ברוטו

גודל חלקה אופייני

%: תכסית לחלקה

כ שטח מגרשים למגורי"סה

כ תכסית בנייני מגורים נטו"סה

כ מרווחים בין בניינים"סה

כ שטח הדרכים"סה

מרקם זה מייצג את השכונות הותיקות בקריית גת

בחלקות קרקע אשר כל

בחלוף השנים הורחבו הבתים). ר"מ 750

החלקות עומדים לפחות שני בתים בני קומה עד שתיים

תוספות הבנייה לא חוקיות

במרכז תא השטח הנבחר

השכונות סביבו הן לב העיר. בינוי



  סקר מצב  קיים

פרויקט , מאידך. עירוניים האופייניים למרכזה של עיר

פינוי בינוי הנעשה משיקולים יזמיים בלבד עשוי לייצר צפיפויות גבוהות מדי שתהיינה בניגוד 

האתגר הגדול העומד בפני תכנית 

גר זה באזור הנדון הוא בעל חשיבות מכריעה 

כיצד ניתן לבנות חיים עירוניים בשכונות לב העיר במרקם בו הבעלויות 

מאידך עומד האתגר ? הצפיפות הקיימת נמוכה וניצול הקרקע אינו מותאם לתפקיד זה

יש להימנע מפתרונות פשטניים 

של בניית מגדלי מגורים אשר אינם מתאימים לאוכלוסיה הקיימת על אמצעי הקיום העומדים 

  ).   שאינם מאפשרים את התחזוקה היקרה של מבנים מסוג זה

  'מאפייני מארג הבניה בתא שטח א

  

 80-וה 70-יה בעיר בשנות ה
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עירוניים האופייניים למרכזה של עיראינם יוצרים חיים , גבוהה וצפיפות נמוכה

פינוי בינוי הנעשה משיקולים יזמיים בלבד עשוי לייצר צפיפויות גבוהות מדי שתהיינה בניגוד 

האתגר הגדול העומד בפני תכנית , לפיכך). ד לדונם נטו"יח 3-4(חריף לצפיפות הקיימת כיום 

גר זה באזור הנדון הוא בעל חשיבות מכריעה את. המתאר הוא לקבוע כללים לציפוף עירוני

כיצד ניתן לבנות חיים עירוניים בשכונות לב העיר במרקם בו הבעלויות ; לעתידה של העיר

הצפיפות הקיימת נמוכה וניצול הקרקע אינו מותאם לתפקיד זה

יש להימנע מפתרונות פשטניים  .של שמירת מבנים חברתיים קיימים ושיתוף פעולה של התושבים

של בניית מגדלי מגורים אשר אינם מתאימים לאוכלוסיה הקיימת על אמצעי הקיום העומדים 

שאינם מאפשרים את התחזוקה היקרה של מבנים מסוג זה

מאפייני מארג הבניה בתא שטח א: 24 איור

יה בעיר בשנות הצפון מרכז העיר מאפיין את הבני: 'תא שטח ב

  . דונם 528

  . דונם 2: גודל חלקה אופייני

 :29% .  

  . 36%=דונם 190: כ שטח מגרשים למגורים

  . 30%=דונם 58: כ תכסית בנייני מגורים נטו

  . 66%=דונם 350: כ מרווחים בין בניינים

  . דונם 100: כ שטח דרכים

    

  

גבוהה וצפיפות נמוכה

פינוי בינוי הנעשה משיקולים יזמיים בלבד עשוי לייצר צפיפויות גבוהות מדי שתהיינה בניגוד 

חריף לצפיפות הקיימת כיום 

המתאר הוא לקבוע כללים לציפוף עירוני

לעתידה של העיר

הצפיפות הקיימת נמוכה וניצול הקרקע אינו מותאם לתפקיד זה, מפוצלות

של שמירת מבנים חברתיים קיימים ושיתוף פעולה של התושבים

של בניית מגדלי מגורים אשר אינם מתאימים לאוכלוסיה הקיימת על אמצעי הקיום העומדים 

שאינם מאפשרים את התחזוקה היקרה של מבנים מסוג זה(לרשותה 

תא שטח ב–דוגמה   .ב

  המוקדמות 

528: שטח ברוטו

גודל חלקה אופייני

: תכסית לחלקה

כ שטח מגרשים למגורים"סה

כ תכסית בנייני מגורים נטו"סה

כ מרווחים בין בניינים"סה

כ שטח דרכים"סה



  סקר מצב  קיים

 80-וה 70- מרקם מגורים זה אופייני לבנייה הסוציאלית של משרד השיכון בשנות ה

קרי , מרווחים אלו. תכסית הבנייה נמוכה והמרווחים בין הבניינים גדולים

מת ההכנסה ר. משויכים לבעלי הדירות ורובם אינם מטופלים

כאשר , הממוצעת של התושבים והיות שטחים אלו משותפים אינן מאפשרות טיפול נאות בהם

מתחם נבחר זה אופייני . בסופו של יום הם מתוחזקים על ידי התושבים ולא על ידי העירייה

השאלה אותה יש להעמיד ולחקור היא איזו מסך פעולות השיקום 

היא הדרך הנכונה לציפוף המרקם הבנוי 

 ?  

היא כיצד לנצל את השטחים הפתוחים כדי 

מה המנגנון ? תהליך השיקום

  ? אשר יאפשר ניצול השטחים הפתוחים לטובת הציבור

  'מאפייני מארג הבניה בתא שטח ב

  

  )90- מאפיין הבנייה בעיר בשנות ה
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  . ד לדונם"יח 4- כ: צפיפות מגורים נטו

מרקם מגורים זה אופייני לבנייה הסוציאלית של משרד השיכון בשנות ה

תכסית הבנייה נמוכה והמרווחים בין הבניינים גדולים

משויכים לבעלי הדירות ורובם אינם מטופלים, השטחים הפתוחים בין הבניינים

הממוצעת של התושבים והיות שטחים אלו משותפים אינן מאפשרות טיפול נאות בהם

בסופו של יום הם מתוחזקים על ידי התושבים ולא על ידי העירייה

השאלה אותה יש להעמיד ולחקור היא איזו מסך פעולות השיקום ; לפעולות שיקום השכונה

היא הדרך הנכונה לציפוף המרקם הבנוי ) 38/א"תמ, בינוי-פינוי- בינוי, בינוי-ינוי

? תוך שמירה על הערכים החברתיים הקיימים בנוסף לשיקום הפיסי

היא כיצד לנצל את השטחים הפתוחים כדי , שאלה נוספת העומדת בפני תכנית המתאר

תהליך השיקוםאשר ייוצר ב, לענות על המחסור בשטחים המיועדים לציבור

אשר יאפשר ניצול השטחים הפתוחים לטובת הציבור, 

מאפייני מארג הבניה בתא שטח ב: 25' איור מס

מאפיין הבנייה בעיר בשנות ה(צפון מערב העיר : 'תא שטח נבחר ג

  . דונם 528

  . ר"מ 450: גודל חלקה אופייני

 :33% .  

  . 47%=דונם 250: כ שטח מגרשים למגורים

    

  

צפיפות מגורים נטו

מרקם מגורים זה אופייני לבנייה הסוציאלית של משרד השיכון בשנות ה

תכסית הבנייה נמוכה והמרווחים בין הבניינים גדולים: המוקדמות

השטחים הפתוחים בין הבניינים

הממוצעת של התושבים והיות שטחים אלו משותפים אינן מאפשרות טיפול נאות בהם

בסופו של יום הם מתוחזקים על ידי התושבים ולא על ידי העירייה

לפעולות שיקום השכונה

ינויפ(האפשריות 

תוך שמירה על הערכים החברתיים הקיימים בנוסף לשיקום הפיסי

שאלה נוספת העומדת בפני תכנית המתאר

לענות על המחסור בשטחים המיועדים לציבור

, התכנוני החוקי

תא שטח נבחר ג–דוגמה   .ג

528: שטח ברוטו

גודל חלקה אופייני

: ת לחלקהתכסי

כ שטח מגרשים למגורים"סה



  סקר מצב  קיים

פות נמוכה ובתכסית בינונית שאינה 

ניכרים המאפיינים המרקמיים של 

כיוון  –גיל הבניינים אינו מאפשר ציפוף 

אין , בנו בבנייה חדשהומאחר שרובם נ

הפכה כיום את הבנייה צמודת 

ובהתאם מאגר של בתים צמודי קרקע בקריית גת הוא נכס שעל העירייה 

ים האתגר העומד בפני תכנית המתאר באזור זה הינו כיצד לשמור מחד על המרקם הקי

  ?    ומאידך לקשור חלק זה אל שלד העיר והפעילות הצפויה בו

  'מאפייני מארג הבנייה בתא שטח ג

  

לעיר  צפיפות המגורים הנמוכה בקריית גת לא מאפשרת פיתוח מסחר בעוצמה הראויה

נו מרכזים במרכז השכונות נב

 43' מס איור. קומה אחת במרחק הליכה מבתי השכונות
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  . 35%=דונם 88: כ תכסית בנייני מגורים נטו

  .  13%=דונם 69: כ מרווחים בין בניינים

  .  דונם 121: כ שטח דרכים

  .  ד לדונם"יח 2.2- כ: צפיפות מגורים נטו

פות נמוכה ובתכסית בינונית שאינה מאופיין בצפי, בדומה ליתר חלקי העיר, קטע מגורים זה

ניכרים המאפיינים המרקמיים של  90- גם בבנייה החדשה בעיר משנות ה. מייצרת חיים עירוניים

גיל הבניינים אינו מאפשר ציפוף . קרי הצפיפות הנמוכה, שלבי הבנייה המוקדמים יותר

ומאחר שרובם נ, 38/א"לא חלה עליהם תמ 1980שרובם נבנו לאחר 

הפכה כיום את הבנייה צמודת  35/א"תמ, יחד עם זאת. בינוי- הצדקה בשטחים אלו לפעולת פינוי

ובהתאם מאגר של בתים צמודי קרקע בקריית גת הוא נכס שעל העירייה , 

האתגר העומד בפני תכנית המתאר באזור זה הינו כיצד לשמור מחד על המרקם הקי

ומאידך לקשור חלק זה אל שלד העיר והפעילות הצפויה בו

מאפייני מארג הבנייה בתא שטח ג: 26' איור מס

 חינוך תרבות וספורט, תעשייה, מסחר -המארג הבנוי 

  פרישת המסחר במארג העיר 

צפיפות המגורים הנמוכה בקריית גת לא מאפשרת פיתוח מסחר בעוצמה הראויה

במרכז השכונות נב –" יחידת השכונה"פ מודל "ה כאמור עהעיר נבנת

קומה אחת במרחק הליכה מבתי השכונות בניחנויות  שכונתיים אשר כללו מבני

    

  

כ תכסית בנייני מגורים נטו"סה

כ מרווחים בין בניינים"סה

כ שטח דרכים"סה

צפיפות מגורים נטו

קטע מגורים זה

מייצרת חיים עירוניים

שלבי הבנייה המוקדמים יותר

שרובם נבנו לאחר 

הצדקה בשטחים אלו לפעולת פינוי

, הקרקע לנדירה

האתגר העומד בפני תכנית המתאר באזור זה הינו כיצד לשמור מחד על המרקם הקי. לשמור

ומאידך לקשור חלק זה אל שלד העיר והפעילות הצפויה בו, ואיכותו

המארג הבנוי  4.7

פרישת המסחר במארג העיר  4.7.1

צפיפות המגורים הנמוכה בקריית גת לא מאפשרת פיתוח מסחר בעוצמה הראויה

העיר נבנת. דוגמתה

שכונתיים אשר כללו מבני



  סקר מצב  קיים

לחניות המקומיות  מאפשר הליכה רגלית

 המסחר פונה אל תושבי השכונה

ל המרכזים המסחריים ברוב 

מתמשכת  להידרדרות תרמוהכלכלית 

מרכזים רבים הממלאים את הצורך 

 :בעיר קיימים שלושה מבנים מסחריים ראשיים

ז ומבנה מסחרי "נת פוהקניון בו שוכנים משרדי העירייה אף הוא בשכ

מוציאים את  קריית גת רמת המסחר הנמוכה תושבי

מקניות עובדי אזור התעשייה המגיעים מחוץ לעיר נמנעים 

עתידה  האוכלוסייה אשר כאשר

האתגר . לית גבוהה יותר מן הממוצע הקיים

התכנוני העומד בפני תכנית המתאר בנושא זה הוא כיצד לייצר מרחב עירוני בנוי תוסס וחיוני 

מסחר המאפשר לתושבי העיר לספק את רוב צרכיהם ברמת נגישות 

וני ראשי אשר יחבר את אזור 

  .ויעודד את העובדים בו להוות חלק מקהל הקונים בעיר

ועד לעיר תפקיד בתעשייה קלה 

תכנית פיזור (קלון אמורות היו להיבנות באשדוד ובאש

מצפון מערב  –בראשית שנותיה יועד לעיר שטח קטן לתעשייה

מדרום לשכונת החורש וממזרח לשכונת 

 200בראשית שנות השישים הורחב שטח התעשייה לצידה המזרחי של המסילה בשטח של 

 1961 שנתבשטח זה הוקמו ביוזמת המדינה מפעלי טקסטיל כדוגמת פולגת אשר הוקם ב

. )2008(" בגיר"ל לימים הפך

כחלק מתכנית הממשלה להקמת מפעלים לסוכר 

התפתחות התעשייה ושינוי , עם זאת

סקת היום בעיקר באריזת וסוגת ע

את התעשייה בעיר עד שנות 

דונם על  2000ח התעשייה בשתי מנות של 

והוכנו תכניות אשר אפשרו התחלת בנייה 

שטחים לבניית מפעל חדש  2000
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מאפשר הליכה רגליתמכסה את העיר וה,פיזור המסחר השכונתי

המסחר פונה אל תושבי השכונה :מסחרית מיקום זה הוא גרועמבחינת החשיפה ה

ל המרכזים המסחריים ברוב מצב זה גרם להתנוונותם ש. ואינו חשוף לעוברים אקראיים

הכלכלית  םיכולתו, קנייה המוגבל של תושבי השכונה

מרכזים רבים הממלאים את הצורך  בקריית גת אין, במקביל. וונוילנשל המסחר השכונתי ו

בעיר קיימים שלושה מבנים מסחריים ראשיים .מורכבת יותר מחוץ למרכז השכונתי

הקניון בו שוכנים משרדי העירייה אף הוא בשכ, ז"השוק הישן בשכונת פ

רמת המסחר הנמוכה תושבימ כתוצאה. ית בשכונת רמת דוד

עובדי אזור התעשייה המגיעים מחוץ לעיר נמנעים  ואף ,כספם על קניות מחוץ לעיר

כאשר ,קריית גת עומדת בפני גידול משמעותיעל פי תכניות קיימות 

לית גבוהה יותר מן הממוצע הקייםכלכ ברמהעשויה להיות  בה להתגורר

התכנוני העומד בפני תכנית המתאר בנושא זה הוא כיצד לייצר מרחב עירוני בנוי תוסס וחיוני 

מסחר המאפשר לתושבי העיר לספק את רוב צרכיהם ברמת נגישות , הכולל מסחר בכל הרמות

וני ראשי אשר יחבר את אזור דגש מיוחד נדרש לפיתוח מרכז עיר. גבוהה תוך העדפת הולך הרגל

ויעודד את העובדים בו להוות חלק מקהל הקונים בעיר

  והתעשייהתעסוקה ה ה מרחבית של

ועד לעיר תפקיד בתעשייה קלה בתפקידה זה י. נפת לכיש כבירתקריית גת נבנתה כאמור 

אמורות היו להיבנות באשדוד ובאש" כבדות"התעשיות ה

בראשית שנותיה יועד לעיר שטח קטן לתעשייה). משרד הפנים – 1955

מדרום לשכונת החורש וממזרח לשכונת  ,ז"בצמוד למרכז העיר בשכונת פ 

בראשית שנות השישים הורחב שטח התעשייה לצידה המזרחי של המסילה בשטח של 

בשטח זה הוקמו ביוזמת המדינה מפעלי טקסטיל כדוגמת פולגת אשר הוקם ב

לימים הפך, בעידודה של הממשלה ושימש שנים רבות סמל לתעשייה בעיר

כחלק מתכנית הממשלה להקמת מפעלים לסוכר " סוגת"הוקם מפעל ) 1961

עם זאת. ידיה גדולה של הממשלהנתמכה בסובס 

סוגת עו,אל הביאו להפסקת התמיכה הממשלתיתתפיסת הייצור בישר

 ואפיינ ,פולגת וסוגת, שני המפעלים הגדולים. מזון וייצור דשנים

ח התעשייה בשתי מנות של לקראת סוף שנות השמונים הורחב שט

והוכנו תכניות אשר אפשרו התחלת בנייה  ,השדות החקלאים של היישובים הסמוכים לעיר

2000-משחיפשה חברת אינטל בראשית שנות ה. 

  .בחרה החברה באזור התעשייה בקריית גת

    

  

פיזור המסחר השכונתי מראה את

  . ברוב השכונות

מבחינת החשיפה ה, עם זאת

ואינו חשוף לעוברים אקראיים בלבד

קנייה המוגבל של תושבי השכונהכוח ה ;השכונות

של המסחר השכונתי ו

מורכבת יותר מחוץ למרכז השכונתי בקנייה

השוק הישן בשכונת פ

ית בשכונת רמת דודחדש יחס

כספם על קניות מחוץ לעיר

  .בקריית גת

על פי תכניות קיימות 

להתגורר על פי צפי

התכנוני העומד בפני תכנית המתאר בנושא זה הוא כיצד לייצר מרחב עירוני בנוי תוסס וחיוני 

הכולל מסחר בכל הרמות

גבוהה תוך העדפת הולך הרגל

ויעודד את העובדים בו להוות חלק מקהל הקונים בעיר ,התעשייה לעיר

ה מרחבית שלפריש 4.7.2

קריית גת נבנתה כאמור 

התעשיות ה בעוד, בלבד

1955האוכלוסייה 

 ,למסילת הרכבת

בראשית שנות השישים הורחב שטח התעשייה לצידה המזרחי של המסילה בשטח של . מגדים

בשטח זה הוקמו ביוזמת המדינה מפעלי טקסטיל כדוגמת פולגת אשר הוקם ב. דונם

בעידודה של הממשלה ושימש שנים רבות סמל לתעשייה בעיר

1961(באותה שנה 

 ופעילותו,בישראל

תפיסת הייצור בישר

מזון וייצור דשנים

לקראת סוף שנות השמונים הורחב שט. השמונים

השדות החקלאים של היישובים הסמוכים לעיר

. בשטחים נרחבים

בחרה החברה באזור התעשייה בקריית גת

  

  



  סקר מצב  קיים

  ספורט וחינוך בעיר

  

השלב . דונם 300 בהיקף של

את ובימים אלו מתכננת החברה 

 גת- קריתנטל לבנות את מפעליה הראשיים ב
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ספורט וחינוך בעיר, תרבות, פרישת מבני המסחר: 27' איור מס

בהיקף שלהייתה  שפותחה לצרכי מפעל אינטל מנת השטח הראשונה

-2008 )18FAB( ,שני לווה בשלב )28FAB ( ובימים אלו מתכננת החברה

נטל לבנות את מפעליה הראשיים בהחלטתה של חברת אי .בעירהרחבתה השלישית 

מיון מבני המסחר 

 לפי גובה המבנה

    

  

  

  

מנת השטח הראשונה

-הראשון נפתח ב

הרחבתה השלישית 

מיון מבני המסחר : 28' איור מס

לפי גובה המבנה



  סקר מצב  קיים

INDIGO-HP   לייצר מדפסות

-כהיום משתרע שטח התעשייה על 

עתירת ותעשיית  וממשיך לקלוט עוד מפעלי תעשייה

התעשייה .)חברות תעשייתיות נוספות

אך התפתחותה פסחה על העיר ולא הביאה להתפתחות מקבילה 

הוא מהחשובים בארץ ומהווה דוגמא לשינוי כוון 

אותה מהירות ולא הצליחה למשוך את 

 נפרדת מתפקד כישותאזור התעשייה 

מסעדות ועסקים המשרתים את העובדים במרכז 

או ברמת החייל בתל אזור התעשייה בהרצליה פיתוח 

פסי הרכבת יוצרים חיץ פיזי המנתק את אזור התעשייה 

לצמצם את הפער בין כוח משיכתו הרב של אזור 

יש לנסות ולמצוא מרכיבים בתכנון העיר אשר יהפכו אותה לאטרקטיבית לעובדי 

חיבור זה אם ייעשה . יש לבחון אמצעים תכנוניים אשר יחברו בין אזור התעשייה לעיר

בקריית גת לא קיים מחסור בשטחי מוסדות 

השטח העומד  מאפיין גם את

. מארג מבני המגורים בעירת החינוך נראית אחידה על פני 

בבנייה שרובה נעשתה ו, עות בבעלות ציבורית

בהתאמה לקצב בניית מבני  

בתי הספר היסודיים וגני הילדים פרושים 

של בתי הספר התיכונים מספרם 

למרות . וחטיבות הביניים מצומצם יותר בשל ריכוז התלמידים למספר קטן יותר של מוסדות

מ "ק 1.5גידול המרחק בין מוסדות חינוך אלו ניתן להגיע בהליכה רגלית במרחק שאינו עולה כל כ 

יש לבדוק האם  :יקה נוספתר הקיימת בעיר דורשת בד

והאם ניתן לקלוט בהם את , 

' לפריסת מוסדות חינוך בעיר ראה איורים מס
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INDIGO הםיניב ,יה עתירת ידעלאזור התעשייה עוד מפעלי תעשי

היום משתרע שטח התעשייה על  .ליצור מדפסות תלת מימדיות אלקטרוניות וסטרטסים מפעל

וממשיך לקלוט עוד מפעלי תעשייה ,)לאחר שהורחב בפעם השלישית

חברות תעשייתיות נוספות 30-התעשייה לקליטת כ אזור בימים אלו מפותח

אך התפתחותה פסחה על העיר ולא הביאה להתפתחות מקבילה ה במהירות בקריית גת התפתח

הוא מהחשובים בארץ ומהווה דוגמא לשינוי כוון  בה אזור התעשייהאף כי 

אותה מהירות ולא הצליחה למשוך את קריית גת לא התפתחה ב ,תפתחות התעשייה בישראל

אזור התעשייה , יתרה מזו. עובדי מפעלי העלית ולהעתיק את מגוריהם לעיר

מסעדות ועסקים המשרתים את העובדים במרכז  פתחו בונ לא –שאינה משפיע על המסחר הצמוד

אזור התעשייה בהרצליה פיתוח ל בדומה,)הסמוך לאזור התעשייה

פסי הרכבת יוצרים חיץ פיזי המנתק את אזור התעשייה , בנוסף). 48-51 'מס ראה איורים

  . ומחזקים את הנתק הקיים בין חלקי העיר

לצמצם את הפער בין כוח משיכתו הרב של אזור הוא  האתגר העומד בפני תכנית המתאר

  : של העירהתעשייה לבין כוח משיכתה הנמוך 

יש לנסות ולמצוא מרכיבים בתכנון העיר אשר יהפכו אותה לאטרקטיבית לעובדי 

  .התעשייה

יש לבחון אמצעים תכנוניים אשר יחברו בין אזור התעשייה לעיר

  .יהווה זרז לשיקומו וחיזוקו של מרכז העיר

  פרישת מוסדות החינוך

בקריית גת לא קיים מחסור בשטחי מוסדות , כז הארץבשונה מהערים הצפופות של מר

מאפיין גם את ים העומד לרשות העירהשטח היקף).על פי נתוני העירייה

ת החינוך נראית אחידה על פני פרישת מוסדוו ,לרשות מוסדות החינוך

עות בבעלות ציבוריתתהליך הבנייה של העיר על קרקב 

 בנייה נעשוהתכנון וה, ההקצאה לצרכי ציבור 

בתי הספר היסודיים וגני הילדים פרושים . מוסדות הציבור מוצלח של כיסוי ואפשרו

מספרם . בדרך המבטיחה מרחק הליכה קצר מרוב בנייני המגורים

וחטיבות הביניים מצומצם יותר בשל ריכוז התלמידים למספר קטן יותר של מוסדות

גידול המרחק בין מוסדות חינוך אלו ניתן להגיע בהליכה רגלית במרחק שאינו עולה כל כ 

  ).כרבע שעה הליכה

ר הקיימת בעיר דורשת בדת מוסדות הציבוישפר 

, המוסדות הקיימים בשכונות הוותיקות מתפקדים בתפוסה מלאה

לפריסת מוסדות חינוך בעיר ראה איורים מס(וסייה מציפוף המרקם הבנוי הקיים 

    

  

לאזור התעשייה עוד מפעלי תעשי המשכ

אלקטרוניות וסטרטסים מפעל

לאחר שהורחב בפעם השלישית(דונם  6000

בימים אלו מפותח(ידע 

בקריית גת התפתח

אף כי  :גת- קריתשל 

תפתחות התעשייה בישראלבה

עובדי מפעלי העלית ולהעתיק את מגוריהם לעיר

שאינה משפיע על המסחר הצמוד

הסמוך לאזור התעשייה(העיר 

ראה איורים( אביב

ומחזקים את הנתק הקיים בין חלקי העיר ,ממרכז העיר

האתגר העומד בפני תכנית המתאר

התעשייה לבין כוח משיכתה הנמוך 

יש לנסות ולמצוא מרכיבים בתכנון העיר אשר יהפכו אותה לאטרקטיבית לעובדי  •

התעשייה

יש לבחון אמצעים תכנוניים אשר יחברו בין אזור התעשייה לעיר •

יהווה זרז לשיקומו וחיזוקו של מרכז העיר, נכון

פרישת מוסדות החינוך 4.7.3

בשונה מהערים הצפופות של מר

על פי נתוני העירייה( החינוך

לרשות מוסדות החינוך

 נעוץההסבר לכך 

 :על ידי המדינה

ואפשרו, המגורים

בדרך המבטיחה מרחק הליכה קצר מרוב בנייני המגורים

וחטיבות הביניים מצומצם יותר בשל ריכוז התלמידים למספר קטן יותר של מוסדות

גידול המרחק בין מוסדות חינוך אלו ניתן להגיע בהליכה רגלית במרחק שאינו עולה כל כ 

כרבע שעה הליכה(

 ,בהקשר לכך

המוסדות הקיימים בשכונות הוותיקות מתפקדים בתפוסה מלאה

וסייה מציפוף המרקם הבנוי הקיים תוספת האוכל

52-55 .(  

  

  



  סקר מצב  קיים

  

  

התפלגות אזור : 30' איור מס

 התעשייה לפי גודל מגרשים

 גודל מגרשים באזור: 32

 התעשייה
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אזור התעשייה : 29

 בקרית גת ביחס לשאר שטח העיר

איור מס

התעשייה לפי גודל מגרשים

גובה המבנים באזור : 31

 התעשייה

32' איור מס

    

  

  

  

  

  

  

29' איור מס

בקרית גת ביחס לשאר שטח העיר

31' איור מס



  סקר מצב  קיים

  פריסת בתי הספר היסודיים בעיר

  

  פריסת חטיבות הביניים בעיר
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פריסת בתי הספר היסודיים בעיר: 33' איור מס

פריסת חטיבות הביניים בעיר: 34' מס איור

  

  

  

    

  



  סקר מצב  קיים

  

  

. ברובה על הרשויות המקומיות

מערך המבנים ו,אטרוןימספר התושבים בקריית גת אינו מצדיק הקמת מתקנים גדולים כגון ת

. הממוקמים במרכזי השכונות

בעיר קיימת ספרייה . קיים כיסוי טוב יחסית של מוסדות על פני כל העיר במרחק הליכה רגלי

מצאי מוסדות הציבור , לבד ממנה

 והיא, תושבים 50,000-כ כיום

השכונות  ובנייתבמהלך השנים הבאות עם ציפוף המרקם הקיים 

תושבים זקוקה למוסדות ציבור 

בהיותה עיר בגודל  עוד,דוגמא

בראשית . הקרוב לאוכלוסייתה של קריית גת החלה לבנות ולקיים מתקני תרבות כלל עירוניים

ובעיר התקיימה פעילות של תזמורת 
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  פריסת התיכונים בעיר: 35' איור מס

  פרישת מתקני תרבות ופנאי

ברובה על הרשויות המקומיות תהקמתם של מוסדות התרבות והפנאי במדינת ישראל מוטל

מספר התושבים בקריית גת אינו מצדיק הקמת מתקנים גדולים כגון ת

הממוקמים במרכזי השכונות) סים"מתנ(נוער וספורט , רבות מורכב ברובו ממרכזי תרבות

קיים כיסוי טוב יחסית של מוסדות על פני כל העיר במרחק הליכה רגלי

לבד ממנה. מת במרכז העירמוקמו,עירונית אחת המשרתת את כלל העיר

כיום בקריית גת גרים.מוסדות תרבות כלל עירוניים 

במהלך השנים הבאות עם ציפוף המרקם הקיים  עשויה להכפיל את אוכלוסייתה

תושבים זקוקה למוסדות ציבור  100,000-עיר של למעלה מ. במערב קריית גתגת 

דוגמאלחיפה . תחושת השייכות של תושביהכלל עירוניים כדי לחזק את 

הקרוב לאוכלוסייתה של קריית גת החלה לבנות ולקיים מתקני תרבות כלל עירוניים

ובעיר התקיימה פעילות של תזמורת  ,אלף תושבים 120-אוכלוסיית חיפה כמנתה 

    

  

פרישת מתקני תרבות ופנאי 4.7.4

הקמתם של מוסדות התרבות והפנאי במדינת ישראל מוטל

מספר התושבים בקריית גת אינו מצדיק הקמת מתקנים גדולים כגון ת

רבות מורכב ברובו ממרכזי תרבותלת

קיים כיסוי טוב יחסית של מוסדות על פני כל העיר במרחק הליכה רגלי

עירונית אחת המשרתת את כלל העיר

 האין בובעיר דל 

עשויה להכפיל את אוכלוסייתה

גת -יהחדשות בכרמ

כלל עירוניים כדי לחזק את 

הקרוב לאוכלוסייתה של קריית גת החלה לבנות ולקיים מתקני תרבות כלל עירוניים

מנתה  80-שנות ה



  סקר מצב  קיים

 פועל בעיר. און עירוני לאומנות

וקריית גת  בהנחה .המוזיאון הלאומי למדע

מרכיבי התרבות  אתעליה לזהות 

התפתחותה כחלק מ ,ולדאוג לבנייתם

ס "אולם ספורט ביה :בקריית גת הוקמו מספר מוקדים של מתקני ספורט לרווחת התושבים

מגרשי כדורסל בשטחים , מגרש קט רגל

מספר בריכות שחייה ומרכזי 

רוב מתקני הספורט . הגדול מבניהם

במרחק ונמצא ,ועל כן פיזורם בעיר מוצלח

). 56' איור מסראה לפריסת מתקני הספורט בעיר 

ארנה , בניית אצטדיון עירוני
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און עירוני לאומנותיאונים לרבות מוזימוז מספר, אטרון עירוניית, סימפונית עירונית

המוזיאון הלאומי למדע קיים בה גם 1986-והחל מ 1975

עליה לזהות , לגדול ולהפוך לעיר עצמאית גם מן הבחינה התרבותית

ולדאוג לבנייתם עבורם לאתר שטחים, אשר יעשירו את חיי העיר ותושביה

  של העיר בשנית הקרובות

  פרישת מתקני ספורט

בקריית גת הוקמו מספר מוקדים של מתקני ספורט לרווחת התושבים

מגרש קט רגל, מגרש משולב, ס רוגוזין"מגרשי כדורסל בביה

מספר בריכות שחייה ומרכזי  כמו כן קיימות בה. מרכז טניס עירוני, בעירובבתי ספר נוספים 

הגדול מבניהם "העונות"נטרי בריכת השופטים וקא, ודים להן

ועל כן פיזורם בעיר מוצלח, שת זוסים ומהווים חלק מר"קשורים לרשת המתנ

לפריסת מתקני הספורט בעיר (שעה הליכה לה על עשר דקות עד רבע 

בניית אצטדיון עירוני, עומד בפני העיר האתגר של העשרת מתקני הספורט

  . ומתקנים אחרים אשר יחזקו את דימויה ופעילות הספורט בעיר

  פריסת מבני ציבור בעיר: 36' איור מס

  

  

  

    

  

סימפונית עירונית

1975שנת סינמטק מ

לגדול ולהפוך לעיר עצמאית גם מן הבחינה התרבותית מעוניינת

אשר יעשירו את חיי העיר ותושביה

של העיר בשנית הקרובות

פרישת מתקני ספורט 4.7.5

בקריית גת הוקמו מספר מוקדים של מתקני ספורט לרווחת התושבים

מגרשי כדורסל בביה, דוד אלעזר

ובבתי ספר נוספים 

ודים להןספורט הצמ

קשורים לרשת המתנ

לה על עשר דקות עד רבע שאינו עו

עומד בפני העיר האתגר של העשרת מתקני הספורט ,עם זאת

ומתקנים אחרים אשר יחזקו את דימויה ופעילות הספורט בעיר

  



  סקר מצב  קיים

  ספורט בעיר

  

. מוסדות התרבותהיצע ל יש חשיבות רבה

ללא מאמץ מתמשך של בניית 

במסגרת התכנית . לפנאי ולספורט תוותר קריית גת מאחור בתחרות זו

אשר יעשירו את חיי הרחוב העירוניים ובבוא הזמן אף 

כאשר הצפיפות העירונית , 

צפיפות נמוכה זו מייצרת הזדמנות לחידוש המרקם העירוני 

בדגש על התאמת הפתרון התכנוני הנכון עבור  

כיום . והההשכונות במערב העיר ובדרומה מאופיינות בבנייה צמודת קרקע באיכות גב

לשמור על  ועל כן ראוי, לא מאפשרת יותר בנייה שכזו במרקמים עירוניים

   .  
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ספורט בעירפריסת מתקני : 37' איור מס

יש חשיבות רבהעל האוכלוסייה החזקה במדינה  בין ערים

ללא מאמץ מתמשך של בניית  ;מוסדות אלובמסגרת העשרה וגוון הרקמה הבנויה יש להוסיף 

לפנאי ולספורט תוותר קריית גת מאחור בתחרות זו, מוסדות לתרבות

אשר יעשירו את חיי הרחוב העירוניים ובבוא הזמן אף מיקומם של מוסדות אלו 

  .       יהוו את אחד מסמליה של העיר

  מסקנות תכנוניות 

  טיפולוגית מבני המגורים הקיימים בעיר

, טיפולוגיות בנייה המאפיינות במובהק תקופות 

צפיפות נמוכה זו מייצרת הזדמנות לחידוש המרקם העירוני . ד לדונם"יח 2.5הממוצעת הינה 

בדגש על התאמת הפתרון התכנוני הנכון עבור  , 38/א"בינוי ותמ- באמצעות תהליכי פינוי

  . הטיפולוגיות השונות וביחס למרחב הציבורי הקיים

השכונות במערב העיר ובדרומה מאופיינות בבנייה צמודת קרקע באיכות גב

לא מאפשרת יותר בנייה שכזו במרקמים עירוניים

.   על מנת למשוך אוכלוסייה חזקה לקריית גת טיפולוגית בינוי זו

  השפעת התכניות הקיימות על העיר 

    

  

  סיכום 4.7.6

בין ערים תחרותב

במסגרת העשרה וגוון הרקמה הבנויה יש להוסיף 

מוסדות לתרבות תוספת

מיקומם של מוסדות אלו  את יש לאתר

יהוו את אחד מסמליה של העיר

מסקנות תכנוניות  4.8

טיפולוגית מבני המגורים הקיימים בעיר  .א

 מספר בעיר •

הממוצעת הינה 

באמצעות תהליכי פינוי

הטיפולוגיות השונות וביחס למרחב הציבורי הקיים

השכונות במערב העיר ובדרומה מאופיינות בבנייה צמודת קרקע באיכות גב •

לא מאפשרת יותר בנייה שכזו במרקמים עירוניים 35/א"תמ

טיפולוגית בינוי זו

השפעת התכניות הקיימות על העיר   .ב



  סקר מצב  קיים

 )ונות המערביות ותכניות נקודתיות

על מנת למנוע זליגה של פיתוח העיר לשוליה 

  . להשקיע במקביל בפיתוח משמעותי של מרכז העיר

דרכים בין פיתוח השכונות החדשות מעלה חשש לחלוקת העיר לארבעה רבעים נפרדים על ידי 

כרמי גת מצפון והשכונות , 

בו לא תוכל קריית גת למצות את מלוא הפוטנציאל 

חיבורים בין רחובות ומוקדים עירוניים אשר יגשרו על החייצים 

אך כיום הוא מנותק הן פיסית והן 

נפרדת " עיר תעשייה"-ומתקיים הלכה למעשה כ

, בעת תכנון עתידי יש לראות באזור התעשייה חלק בלתי נפרד מהעיר

  . ובע מרכז העיר הצמוד לה

הכולל דרכים רחבות , "עיר הגנים

. אשר בצידיהן בתים מוקפים ירק ומרוחקים מן הדרכים

נוי ומוגדר המעודד פעילות 

מומלץ כי תכנונה העתידי של העיר ייצר שלד רחובות עירוניים המוגדרים על ידי 

שלד שכזה הכרחי ליצירת פעילות כלכלית 
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ונות המערביות ותכניות נקודתיותהשכ, כרמי גת( תכניות בהליכיםמספר תכניות מאושרות ו

על מנת למנוע זליגה של פיתוח העיר לשוליה . ד"יח 20,000-עתידות להוסיף לעיר למעלה מ

להשקיע במקביל בפיתוח משמעותי של מרכז העיריש , והידרדרות מרכז העיר

פיתוח השכונות החדשות מעלה חשש לחלוקת העיר לארבעה רבעים נפרדים על ידי 

, אזור התעשייה, קיימתהעיר ה –ומסילת רכבת 

בו לא תוכל קריית גת למצות את מלוא הפוטנציאל , על מנת למנוע מצב זה

חיבורים בין רחובות ומוקדים עירוניים אשר יגשרו על החייצים יש לבחון , העירוני הגלום בה

  .ויחברו את השכונות לעיר אחת

  אזור התעשייה

אך כיום הוא מנותק הן פיסית והן , בקריית גת הוא מהמפותחים בארץ אזור התעשייה

ומתקיים הלכה למעשה כ, עירונית מקרית גת על ידי מסילת הרכבת

בעת תכנון עתידי יש לראות באזור התעשייה חלק בלתי נפרד מהעיר. לצדה של קריית גת

ובע מרכז העיר הצמוד להולחברו באמצעות פיתוח אזור תחנת הרכבת ור

  שינוי המרחב הציבורי הבנוי

עיר הגנים"תכנונה של קריית גת התבסס לאורך השנים על מודל 

אשר בצידיהן בתים מוקפים ירק ומרוחקים מן הדרכים, המבוססות על תנועה מוטורית

נוי ומוגדר המעודד פעילות שלד הרחובות של קריית גת אינו כולל מרחב ציבורי ב

מומלץ כי תכנונה העתידי של העיר ייצר שלד רחובות עירוניים המוגדרים על ידי 

שלד שכזה הכרחי ליצירת פעילות כלכלית . בקנה מידה מתואם להולכי רגל, 

  .  וחברתית תוססת בעיר

  

  

  

  

  

  

  

    

  

מספר תכניות מאושרות ו •

עתידות להוסיף לעיר למעלה מ

והידרדרות מרכז העיר

פיתוח השכונות החדשות מעלה חשש לחלוקת העיר לארבעה רבעים נפרדים על ידי  •

ומסילת רכבת  עירוניות

על מנת למנוע מצב זה. המערביות

העירוני הגלום בה

ויחברו את השכונות לעיר אחת

אזור התעשייה  .ג

אזור התעשייה •

עירונית מקרית גת על ידי מסילת הרכבת

לצדה של קריית גת

ולחברו באמצעות פיתוח אזור תחנת הרכבת ור

שינוי המרחב הציבורי הבנוי  .ד

תכנונה של קריית גת התבסס לאורך השנים על מודל  •

המבוססות על תנועה מוטורית

שלד הרחובות של קריית גת אינו כולל מרחב ציבורי ב, לפיכך

מומלץ כי תכנונה העתידי של העיר ייצר שלד רחובות עירוניים המוגדרים על ידי . משותפת

, דפנות בנויים

וחברתית תוססת בעיר

  



  סקר מצב  קיים

רותים ומסחר יבירת חבל לכיש ונועדה לשמש כמרכז ש

השטח משתייך מינהלתית לנפת 

כיום מתפקדת קרית גת כעיר 

שטחה ו תושבים 49,400 -כיום מונה הישוב כ

 ותארצי דרכיםי תובין ש, א לבאר שבע

מ "ק 15 -הנמצאת כ 4' יחד עם דרך מס

ר ומסילת הרכבת המקשרת אותה עם תל אביב מצפון 

יש לעיר יתרונות מיקום ונגישות מהירה 

מטרת עבודתו של הצוות התחבורתי היא ליצור איזון בין ההיצע התחבורתי לבין תפרוסת 

על , זאת. שר את מימוש קיבולת הבניה בהתאם לתכנית המתאר

פיתוח . לרווחת העיר ותושביה

יתמוך בתהליך התכנון הכללי וישמש כמנוף ליישום המטרות ותכניות 

  . תוך שמירה על הנוף ועל איכות הסביבה

ניתוח . פרק זה כולל תיאור תחבורתי של המצב הקיים בקרית גת ושל המצב התכנוני הקיים

, המצב הקיים מהווה שלב חיוני בזיהוי האתגרים וההזדמנויות במערכת התחבורתית הקיימת

שהתקיימו עם גורמים שונים 

 ,שלב זה כלל איסוף חומר ויצירת קומפילציה של תכניות מתוך תכניות מתאר ארציות

 :תכניות תחבורתיות אזוריות ותכניות שבהכנה על ידי גופי תכנון שונים

    .  

רשת : זה עוסק בתיאור המערכת התחבורתית הקיימת תוך התייחסות לנושאים הבאים

הרגלי נסיעה , )אופניים והולכי רגל

שתי דרכים . המקשרת בין דרומה של הארץ למרכזה

מזרחית  40 'דרך מס, צפונית לעיר וציר אורך

דרומה אל , ל עבר מרכז הארץ
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בירת חבל לכיש ונועדה לשמש כמרכז שכ 1954העיר קרית גת הוקמה בשנת 

השטח משתייך מינהלתית לנפת . בדרג ראשוני לכל הישובים החקלאיים והכפריים במרחב

כיום מתפקדת קרית גת כעיר . יואב ושפיר, אשקלון ומוקף בשטחי המועצות האזוריות לכיש

כיום מונה הישוב כ. שירותים ותעשייה לתושבי העיר והאזור

  .דונם 15,680 -המוניציפלי של קרית גת מסתכם בכ

א לבאר שבע"הינו בין ת, מיקומה של קרית גת במרחב האזורי

יחד עם דרך מס. ממזרח 40 'ודרך מסמצפון  35 'דרך מס

ר ומסילת הרכבת המקשרת אותה עם תל אביב מצפון ממזרח לעי 6' מס ודרך, מערבית לקרית גת

יש לעיר יתרונות מיקום ונגישות מהירה  .)מסילת משא(ועם באר שבע מדרום וכן לכיוון אשקלון 

  .ויעילה לכל חלקי הארץ

מטרת עבודתו של הצוות התחבורתי היא ליצור איזון בין ההיצע התחבורתי לבין תפרוסת 

שר את מימוש קיבולת הבניה בהתאם לתכנית המתארולאפ, שימושי הקרקע העירוניים

לרווחת העיר ותושביה, ידי תכנון כיווני הפיתוח התחבורתי הרצויים לטווח הארוך

יתמוך בתהליך התכנון הכללי וישמש כמנוף ליישום המטרות ותכניות , תחבורתי זה יהיה מקיים

תוך שמירה על הנוף ועל איכות הסביבה, העירהכלכליות והפיזיות  של , הפיתוח החברתיות

פרק זה כולל תיאור תחבורתי של המצב הקיים בקרית גת ושל המצב התכנוני הקיים

המצב הקיים מהווה שלב חיוני בזיהוי האתגרים וההזדמנויות במערכת התחבורתית הקיימת

שהתקיימו עם גורמים שונים הפרק מתבסס על פגישות עבודה . והוא הבסיס לכל תכנון עתידי

  .בעירייה ועל סיורים שנערכו ברחבי העיר

שלב זה כלל איסוף חומר ויצירת קומפילציה של תכניות מתוך תכניות מתאר ארציות

תכניות תחבורתיות אזוריות ותכניות שבהכנה על ידי גופי תכנון שונים, תכניות מתאר מחוזיות

.    רד התחבורה ורכבת ישראלמש, החברה הלאומית לדרכים

זה עוסק בתיאור המערכת התחבורתית הקיימת תוך התייחסות לנושאים הבאים

אופניים והולכי רגל(תחבורה לא ממונעת , חניה, תחבורה ציבורית

  . ך זיהוי הבעיות וההזדמנויות במערכת הקיימתתו

 ת הקיימתהתחבורתי

  הדרכים הארצית והאזורית

המקשרת בין דרומה של הארץ למרכזה" צומת דרכים"קרית גת ממוקמת על 

צפונית לעיר וציר אורך 35 'דרך מס, ציר רוחב, מהירות גובלות בקרית גת

ל עבר מרכז הארץבחיבור טוב של העיר צפונה א ותאלה מסייע ותמהיר

  . לכיוון אשקלון ,עבר באר שבע ומערבה

    

  

  תחבורה  5

  מבוא 5.1

העיר קרית גת הוקמה בשנת 

בדרג ראשוני לכל הישובים החקלאיים והכפריים במרחב

אשקלון ומוקף בשטחי המועצות האזוריות לכיש

שירותים ותעשייה לתושבי העיר והאזור

המוניציפלי של קרית גת מסתכם בכ

מיקומה של קרית גת במרחב האזורי

דרך מס: ותראשי

מערבית לקרית גת

ועם באר שבע מדרום וכן לכיוון אשקלון 

ויעילה לכל חלקי הארץ

מטרת עבודתו של הצוות התחבורתי היא ליצור איזון בין ההיצע התחבורתי לבין תפרוסת 

שימושי הקרקע העירוניים

ידי תכנון כיווני הפיתוח התחבורתי הרצויים לטווח הארוך

תחבורתי זה יהיה מקיים

הפיתוח החברתיות

פרק זה כולל תיאור תחבורתי של המצב הקיים בקרית גת ושל המצב התכנוני הקיים

המצב הקיים מהווה שלב חיוני בזיהוי האתגרים וההזדמנויות במערכת התחבורתית הקיימת

והוא הבסיס לכל תכנון עתידי

בעירייה ועל סיורים שנערכו ברחבי העיר

שלב זה כלל איסוף חומר ויצירת קומפילציה של תכניות מתוך תכניות מתאר ארציות

תכניות מתאר מחוזיות

החברה הלאומית לדרכים, העירייה

זה עוסק בתיאור המערכת התחבורתית הקיימת תוך התייחסות לנושאים הבאים פרק

תחבורה ציבורית, הדרכים

תו,ותאונות דרכים

התחבורתי תהרש 5.2

הדרכים הארצית והאזוריתמערכת  5.2.1

קרית גת ממוקמת על 

מהירות גובלות בקרית גת

מהיר דרכים.  לעיר

עבר באר שבע ומערבה



  סקר מצב  קיים

, עוזה(את העיר בכיוון דרום עם הישובים הקרובים לאורך ציר זה 

דרך  תבכיוון צפון מקשר. וכן לעיר באר שבע ודרום הארץ

, וכן לקרית מלאכי, )מנוחה ועוד

 ,40 'דרך מסאת ).  ירושלים 

שדה (זה  את קרית גת בכיוון מזרח עם הישובים הקרובים לאורך ציר

את העיר עם  35 'דרך מס תבכיוון מערב מקשר

המהווה ציר  4 'ת לדרך מסומתחבר

  .שבעאשדוד ולכיוון דרום את באר 

במחלף קרית גת מחזק בעיקר את הקשר בין העיר לבין 

א הציר המרכזי אל הערים בית שמש 

 ותהמתחבר דרכים אזוריותהערים שבקרבתה באמצעות 

 353 'ודרך מס, אל שדרות המוביל
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את העיר בכיוון דרום עם הישובים הקרובים לאורך ציר זה  תמקשר 

וכן לעיר באר שבע ודרום הארץ) להבים ועוד, רהט, 

מנוחה ועוד, סגולה, ורדון(ר זה עם הישובים הקרובים לאורך צי

 –תל אביב ( 1 'לדרך מסרמלה ולוד עד להתחברות 

  .  למודיעין האשר מוביל 3 'דרך מסחוצה  

את קרית גת בכיוון מזרח עם הישובים הקרובים לאורך ציר תמקשר

בכיוון מערב מקשר. וכן אל עבר חברון) בית גוברין ועוד

ומתחבר) עוצם ועוד, יד נתן, רווחה(הישובים הקרובים לאורך ציר זה 

אשדוד ולכיוון דרום את באר , אשקלון, דרום מרכזי אל לב מטרופולין תל אביב

במחלף קרית גת מחזק בעיקר את הקשר בין העיר לבין  35 'דרך מסהפוגש את 

  .אזור המרכז וצפון הארץ

א הציר המרכזי אל הערים בית שמש יבצומת נחושה ה 35 'דרך מסאת  תהפוגש

  ).ותהאזורי הדרכיםאו דרך  1 'מס דרך כביש

הערים שבקרבתה באמצעות קרית גת מקושרת אל 

מוביל 232 'דרך מס, הוהמשכ 352 תהאזורי הדרך.  

  .  אל נתיבות

  דרכים ארציות :1 'איור מס

    

  

 40 'דרך מס

, בית קמה, שלווה

עם הישובים הקרובים לאורך צי 40 'מס

רמלה ולוד עד להתחברות , רחובות, גדרה

 ,מצפון לקרית גת

מקשר 35 'דרך מס

בית גוברין ועוד, לכיש, משה

הישובים הקרובים לאורך ציר זה 

דרום מרכזי אל לב מטרופולין תל אביב-צפון

הפוגש את  "6כביש "

אזור המרכז וצפון הארץ

הפוגש 38 'דרך מס

דרך כביש(וירושלים 

קרית גת מקושרת אל , בנוסף

.  40-ו 35 דרכיםל

אל נתיבות המוביל



  סקר מצב  קיים

, 35 'מס כניסות נוספות מדרך

  

  

הצומת הינו . כניסה זו מהווה את הכניסה הראשית לעיר

וך העיר קרית גת יעדה בת/יציאה זו משמשת בעיקר את התנועה שמוצאה

.  כניסה זו מהווה את ציר הכניסה למזרח העיר ולאזור התעשיה

יציאה משנית לכניסה /יציאה זו משמשת בעיקר ככניסה
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  ליישוב

כניסות נוספות מדרך בעארו 40 'מדרך מסכניסה אחת , כניסות חמש

 2 : 

  שערי כניסה ויציאה: 2' איור מס

  :אל העיר/אור הכניסות והיציאות מ

כניסה זו מהווה את הכניסה הראשית לעיר: שדרות לכיש - 35

יציאה זו משמשת בעיקר את התנועה שמוצאה/כניסה

 .אל כיוון מזרח ומערב

כניסה זו מהווה את ציר הכניסה למזרח העיר ולאזור התעשיה: דרך הדרום -

יציאה זו משמשת בעיקר ככניסה/כניסה. צומת זה אינו מרומזר

  .לכיש' לשד 35 'מדרך מס

    

  

ליישוב כניסות 5.2.2

חמשלקרית גת 

 'איור מסכמוצג ב

  

אור הכניסות והיציאות מילהלן ת

35 'דרך מס  .א

כניסה.  מרומזר

אל כיוון מזרח ומערב/מ

-35 'דרך מס  .ב

צומת זה אינו מרומזר

מדרך מסהראשית 



  סקר מצב  קיים

. ה זו מהווה את הכניסה העיקרית לאזור התעשייה

יעדה באזור /יציאה זו משמשת בעיקר את התנועה שמוצאה

. כניסה זו מהווה הכניסה המשנית לאזור התעסוקה

  . לו הבאים ממערב ואת היוצאים מזרחה

הצומת . כניסה זו מהווה את הכניסה אל העיר מכיוון דרום

 .אל כיוון דרום/יציאה העיקרית לתנועה מ

על גבי ) מ"במונחי יר(ואת נפחי התנועה 

בהסתמך על המודל התחבורתי 

במערכת . ניתן לראות כי רמת השירות של רשת הדרכים המקומית והאזורית הינה גבוהה

כמו כן אין עומסים בדרכים 

  רמת שירות של רשת הדרכים המקומית
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ה זו מהווה את הכניסה העיקרית לאזור התעשייהכניס: שדרות ישראל פולק - 

יציאה זו משמשת בעיקר את התנועה שמוצאה/כניסה. הצומת מרומזר

 .אל כיוון צפון/

כניסה זו מהווה הכניסה המשנית לאזור התעסוקה: ת"כניסה מזרחית לאזה – 

לו הבאים ממערב ואת היוצאים מזרחהכניסה זו משמשת את א. צומת זה אינו מרומזר

כניסה זו מהווה את הכניסה אל העיר מכיוון דרום: דרך הדרום - 40

יציאה העיקרית לתנועה מ/יציאה זו מתפקדת ככניסה/כניסה

  שירות של רשת הדרכים המקומית

ואת נפחי התנועה ) קיבולת-חיחס נפ(מציג את רמת השירות 

בהסתמך על המודל התחבורתי , במצב הקיים בשעת שיא בוקר, רשת הכבישים באזור קרית גת

ניתן לראות כי רמת השירות של רשת הדרכים המקומית והאזורית הינה גבוהה

כמו כן אין עומסים בדרכים . ם המקומית ובכניסות וביציאות מהעיר אין עומסי תנועה

  . הבינעירוניות המקיפות את העיר

רמת שירות של רשת הדרכים המקומית :3 'איור מס

    

  

- 35 'דרך מס  .ג

הצומת מרומזר

/התעשייה מ

 35 'דרך מס  .ד

צומת זה אינו מרומזר

40 'דרך מס  .ה

כניסה.  מרומזר

שירות של רשת הדרכים המקומיתה רמת 5.3

מציג את רמת השירות  'איור מס

רשת הכבישים באזור קרית גת

  .  המקומי

ניתן לראות כי רמת השירות של רשת הדרכים המקומית והאזורית הינה גבוהה

ם המקומית ובכניסות וביציאות מהעיר אין עומסי תנועההדרכי

הבינעירוניות המקיפות את העיר



  סקר מצב  קיים

המבוסס על מאפייני פעילות , 

ניתן להגדיר את מאפייניו ואת החלוקה הרצויה והמאוזנת בין השימושים 

הסיווג התפקודי של הדרכים נועד לצמצם את הניגודים בין המגמה לייעול מרבי של התנועה 

  . לבין צרכי הנגישות של שימושי הקרקע והפעילות העירונית

  :"דרך עירונית"ו "

הינו המרחב בעיר המשמש לכלל הפעילויות העירוניות בו מתרחשת הפעילות 

, לפיכך. ב"מרכזי שירות ופנאי וכיוצ

סופק מרחב ראוי לכל השירותים הנדרשים לקיום פעילות 

תנועה עוברת זו  םברחוב יכולה להיות גם תנועה עוברת מחלק אחד של העיר לאחר אול

הדרך מיועדת בעיקר כמסדרון 

לא יתוכננו שימושים ופעילויות עירוניות הניזונים מהדרך ומופנים 

וכן יינקטו אמצעים כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעות הסביבתיות של הדרך על 

ויושם דגש על יעילות המעבר 

כמו שימושי , שימושים נוספים שאינם סותרים את יעודה המרכזי

עירוניות -מסדרון תנועתי המקשר בדרך כלל בין רשת הדרכים הבין

הדרך העירונית משמשת גם למעבר בין 

רחוב שהתנועה בו היא הן לצורך השימושים ברחוב והן לצורך מעבר בין 

  :ניתן לחלק רחובות מאספים לחלוקת המשנה הבאה

המערכת העורקית בשילוב מיועדים לנסיעות בין שכונות ולקישור 

  . תפקידם לספק ניידות ברמה טובה

שייעודם לשמש את שימושי הקרקע 

  . תפקידם לספק ניידות ברמה סבירה

  .לצורכי השימושים ברחוב

  .ה ההיררכית של העיר
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  הדרכים המקומית

, היות ובאמצעות סיווג הרחוב, למדרג הרחובות חשיבות רבה

ניתן להגדיר את מאפייניו ואת החלוקה הרצויה והמאוזנת בין השימושים , נית ותחבורתית

הסיווג התפקודי של הדרכים נועד לצמצם את הניגודים בין המגמה לייעול מרבי של התנועה 

לבין צרכי הנגישות של שימושי הקרקע והפעילות העירונית) 

"רחוב עירוני"חובות בעיר יש הבחנה בין על פי ההנחיות לתכנון ר

הינו המרחב בעיר המשמש לכלל הפעילויות העירוניות בו מתרחשת הפעילות  

מרכזי שירות ופנאי וכיוצ, חזיתות מסחריות, מקומות עבודה, בתי מגורים

סופק מרחב ראוי לכל השירותים הנדרשים לקיום פעילות תובטח ברחובות נגישות מרבית לדופן וי

ברחוב יכולה להיות גם תנועה עוברת מחלק אחד של העיר לאחר אול

  . לא תהיה על חשבון הנגישות

הדרך מיועדת בעיקר כמסדרון . מרחב עירוני המשמש למעבר בין חלקי העיר 

לא יתוכננו שימושים ופעילויות עירוניות הניזונים מהדרך ומופנים , כעקרון. ילתנועת הרכב המנוע

וכן יינקטו אמצעים כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעות הסביבתיות של הדרך על 

ויושם דגש על יעילות המעבר , בדרך תינתן עדיפות מובהקת לניידות. מרקמי העיר המשיקים

שימושים נוספים שאינם סותרים את יעודה המרכזיאין בכך למנוע 

  .ב"רווחה ופנאי בשטחים הפתוחים שבשוליה וכיו

  :המערכת העירונית כוללת שלוש רמות היררכיה

מסדרון תנועתי המקשר בדרך כלל בין רשת הדרכים הבין :"דרך עירונית עורקית

הדרך העירונית משמשת גם למעבר בין . העיר והדרכים המהירות המעוירות לבין רחובות

  .אזורים מרוחקים של העיר

רחוב שהתנועה בו היא הן לצורך השימושים ברחוב והן לצורך מעבר בין : "

ניתן לחלק רחובות מאספים לחלוקת המשנה הבאה. חלקים אחרים של העיר

מיועדים לנסיעות בין שכונות ולקישור  :"מאספים ראשיים

תפקידם לספק ניידות ברמה טובה. עם נגישות לשימושי קרקע

שייעודם לשמש את שימושי הקרקע , רחובות פנים שכונתיים :"מאספים משניים

תפקידם לספק ניידות ברמה סבירה. לאורכם ולהתקשר לדרכים המאספות הראשיות

לצורכי השימושים ברחוברחוב שהתנועה בו היא בעיקר  :"

ה ההיררכית של העירשעל פי התפי, מציג את מדרג רחובות קרית גת

  

  

  

  

    

  

הדרכים המקומית מערכת 5.3.1

למדרג הרחובות חשיבות רבה

נית ותחבורתיתאורב

הסיווג התפקודי של הדרכים נועד לצמצם את הניגודים בין המגמה לייעול מרבי של התנועה . בו

) ניידות(המנועית 

על פי ההנחיות לתכנון ר

 – "רחוב עירוני"

בתי מגורים: העירונית

תובטח ברחובות נגישות מרבית לדופן וי

ברחוב יכולה להיות גם תנועה עוברת מחלק אחד של העיר לאחר אול. הרחוב

לא תהיה על חשבון הנגישות

 - "דרך עירונית"

לתנועת הרכב המנוע

וכן יינקטו אמצעים כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעות הסביבתיות של הדרך על , כלפיה

מרקמי העיר המשיקים

אין בכך למנוע . ממקום למקום

רווחה ופנאי בשטחים הפתוחים שבשוליה וכיו

המערכת העירונית כוללת שלוש רמות היררכיה

דרך עירונית עורקית" �

והדרכים המהירות המעוירות לבין רחובות

אזורים מרוחקים של העיר

"רחוב מאסף" �

חלקים אחרים של העיר

מאספים ראשיים" �

עם נגישות לשימושי קרקע

מאספים משניים" �

לאורכם ולהתקשר לדרכים המאספות הראשיות

"רחוב מקומי" �

  

מציג את מדרג רחובות קרית גת4' איור מס



  סקר מצב  קיים

  

מאספים (סוקר את הרחובות הראשיים בקרית גת 

  .הקרקע לאורכם וחתך טיפוסי של הרחוב

  רחובות ראשיים בקרית גת

  

שימושי קרקע

שטח פתוח

מגורים

מגורים

אזור תעסוקה, תעשייה ומלאכה

מגורים

מגורים

מגורים, תחנה מרכזית

מגורים

מגורים

מגורים

מגורים, צמודי קרקע

מגורים, צמודי קרקע

אזור תעסוקה, שטח פתוח

שטח פתוח

שטח פתוח+ חנייה

שטח פתוח+ חנייה
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  מדרג רחובות :4 'איור מס

  מערכת הדרכים המקומית

סוקר את הרחובות הראשיים בקרית גת ה1' בלוח מס מערכת הדרכים המקומית מוצגת

הקרקע לאורכם וחתך טיפוסי של הרחוב את שימושי, )

רחובות ראשיים בקרית גת: 1לוח מספר 

חתך רחוב טיפוסיקטעסיווג הדרך

2 נת' + מפרדה + 2 נת'דרך 35 - דרך 40דרך עירונית

2 נת' + מפרדה + 2 נת'דרך 35 - דרך הבניםמאסף ראשי

2 נת' + מפרדה + 2 נת'שד' לכיש - דרך הבניםמאסף ראשי

2 נת' + מפרדה + 2 נת'דרך 35 - דרך הבניםמאסף ראשי

2 נת' + מפרדה + 2 נת'שד' לכיש - רח' גאון הירדןמאסף משני

חנייה + 1 נת' + 1 נת' + חנייהרח' שבטי ישראל - רח' אדורייםמאסף משני

2 נת' + מפרדה + 2 נת'דרך הדרום - רח' הרימוןמאסף משני

2 נת' + 2 נת'רח' הרימון - שד' צה"למאסף משני

2 נת' + מפרדה + 2 נת'שד' צה"ל - רח' אדורייםמאסף משני

חנייה + 1 נת' + 1 נת' + חנייהשד' העצמאות - שד' העצמאותמאסף משני

חנייה + 1 נת' + 1 נת' + חנייהשד' מלכי ישראל - שד' העצמאותמאסף משני

1 נת' + 1 נת' + חנייהשד' השופטים - רח' אדורייםמאסף משני

2 נת' + מפרדה + 2 נת'שד' ישראל פולק - רח' אודםמאסף משני

1 נת' + 1 נת' דרך מס' 35 - שד' אבץ מאסף משני

חנייה + 1 נת' + מפרדה + 1 נת' + שד' אבץ - דרך החרושתמאסף משני

חנייה + 1 נת' + מפרדה + 1 נת' + שד' אבץ - דרך החרושתמאסף משני

    

  

מערכת הדרכים המקומית תיאור 5.3.2

מערכת הדרכים המקומית מוצגת

)ראשיים ומשניים

  

  

סיווג הדרךשם הרחובות

דרך עירוניתדרך הבנים

מאסף ראשישד' לכיש

מאסף ראשישד' מלכי ישראל

מאסף ראשישד' ישראל פולק

מאסף משנישד' השופטים

מאסף משנישד' גת

מאסף משנישד' העצמאות

מאסף משנישד' העצמאות

מאסף משנישד' צה"ל

מאסף משנירח' הרימון

מאסף משנירח' אדוריים

מאסף משנירח' הקוממיות

מאסף משנישד' אבץ

מאסף משנירח' לשם

מאסף משנישד' יהלום

מאסף משנישד' צורן



  סקר מצב  קיים

  מיפוי חתכי הרחוב הטיפוסיים
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  . בקרית גת המאספים הרחובות של טיפוסיים

  

מיפוי חתכי הרחוב הטיפוסיים: 5' איור מס

  

  

  

  

  

  

  

    

  

טיפוסיים חתכים להלן



  סקר מצב  קיים

  רחוב הרימון: 2' חתך מס

  

  שדרת לכיש: 4' תך מס

  

  רחוב השופטים: 6' חתך מס
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  דרך הדרום: 1' חתך מס

  

  

חתך מס

  שדרות העצמאות: 3' 

  

  

תך מסח

  שדרות גת: 5' חתך מס

  

  

חתך מס

  

  

    

  

  

חתך מס

  

' חתך מס

  

חתך מס

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  שדרות מלכי ישראל: 8

  שדרות פולק: 10' חתך מס

  רחוב אדוריים: 12' חתך מס
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  שדרות מלכי ישראל: 7

  

  

8' חתך מס

  

  שדרות פולק: 9' חתך מס

  

חתך מס

  שדרות אבץ: 11' חתך מס

  

  

חתך מס

    

  

  

7' חתך מס

חתך מס

  

חתך מס

  

  

  



  סקר מצב  קיים

אחת  .6' באיור מס קיימות ארבע הפרדות מפלסיות כמוצג

ובשלוש הפרדות מפלסיות הנוספות ישנה 

כאשר המסילה עוברת במפלס הקרקע והדרך מופרדת 

  

, מטרופולין, סופרבוס, אגד תעבורה

כאשר חברת אגד תעבורה , מאפייני הפעילות של כל אחד מהם שונים

- שאר המפעילים מספקים שירות בין

חלקו בנסיעות ייעודיות , עירוני נרחב המאפשר להגיע למגוון גדול של יעדים ברחבי הארץ

  .   מסתיימות בקרית גת ורובן בנסיעות החולפות דרך קרית גת

עם נפחים , מרכזי מהווה ציר תחבורה ציבורית

/ לכיש ' צירי התחבורה הציבורית הראשיים הם שד

התחנה . העצמאות המובילים מן הכניסה הראשית לעיר אל התחנה המרכזית

ים דרך כאשר בפועל כל הקווים על חלופותיהן עובר
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  מפלסיות

קיימות ארבע הפרדות מפלסיות כמוצג, במצב הקיים

ובשלוש הפרדות מפלסיות הנוספות ישנה , דרכים 2ת הינה הפרדה בין ופרדות המפלסי

כאשר המסילה עוברת במפלס הקרקע והדרך מופרדת , הפרדה בין מסילת הברזל לבין הדרך

  .ס העילי על ידי גשר או סוללהממנה וממוקמת במפל

  תהפרדות מפלסיו: 6' איור מס

  ציבורית

אגד תעבורה, אגד: בקרית גת פועלים שישה מפעילי תחבורה ציבורית

מאפייני הפעילות של כל אחד מהם שונים. קווים ונתיב אקספרס

שאר המפעילים מספקים שירות בין. השירות הכפרי לקרית גתמספקת את השירות המקומי ו

עירוני נרחב המאפשר להגיע למגוון גדול של יעדים ברחבי הארץ

מסתיימות בקרית גת ורובן בנסיעות החולפות דרך קרית גת

מהווה ציר תחבורה ציבורית, הגובלת בקרית גת ממערב 

צירי התחבורה הציבורית הראשיים הם שד, בתוך קרית גת. גבוהים של תחבורה ציבורית

העצמאות המובילים מן הכניסה הראשית לעיר אל התחנה המרכזית' השופטים ושד

כאשר בפועל כל הקווים על חלופותיהן עובר, המרכזית מהווה מרכז תחבורתי דומיננטי

  .אזור התחנה המרכזית

    

  

מפלסיות פרדותה 5.3.3

במצב הקיים, בקרית גת

פרדות המפלסיהמה

הפרדה בין מסילת הברזל לבין הדרך

ממנה וממוקמת במפל

ציבורית תחבורה 5.4

בקרית גת פועלים שישה מפעילי תחבורה ציבורית

קווים ונתיב אקספרס

מספקת את השירות המקומי ו

עירוני נרחב המאפשר להגיע למגוון גדול של יעדים ברחבי הארץ

מסתיימות בקרית גת ורובן בנסיעות החולפות דרך קרית גת/המתחילות

 40' דרך מס

גבוהים של תחבורה ציבורית

השופטים ושד' שד

המרכזית מהווה מרכז תחבורתי דומיננטי

אזור התחנה המרכזית

  



  סקר מצב  קיים

קווים מקומיים  4בעיר. הינו קו המתחיל ומסתיים באותה רשות מוניציפאלית

הקווים המקומיים הינם קווים מעגלים כאשר התחנה 

המשרתות את תחנת  הקווים המקומיים ישנן חלופות

בדרך כלל בשעות שיא בוקר , 

  .7' ובאיור מס2' בלוח מס כמוצג

  קווים מקומיים בקרית גת

הקווים המקומיים כולל החלופות השונות ורמת הכיסוי של 

אזור (ניתן לראות כי אזור התעשייה בחלקו הדרום מזרחי של היישוב 

  

סקר מצב  קיים -  2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  

153 

  קווים מקומיים

הינו קו המתחיל ומסתיים באותה רשות מוניציפאלית" 

הקווים המקומיים הינם קווים מעגלים כאשר התחנה . י חברת אגד תעבורה

הקווים המקומיים ישנן חלופות 4לכל . המרכזית מהווה את תחנת הקצה

, הרכבת ואת אזור התעסוקה הפועלות מספר פעמים בודדות ביום

כמוצג, 6יציאות יומיות 108 -מבצעים כהקווים המקומיים 

קווים מקומיים בקרית גת:  7 'איור מס

הקווים המקומיים כולל החלופות השונות ורמת הכיסוי של  4לולי מציג את מס

ניתן לראות כי אזור התעשייה בחלקו הדרום מזרחי של היישוב . מערכת הקווים המקומית

  .אינו מכוסה כיום על ידי השירות, )יהלום' הרחובות לשם ושד

   

                                         

  בשבוע   ' מספר נסיעות יומי מיוצג על ידי מספר היציאות ביום ג

    

  

קווים מקומיים 5.4.1

" קו מקומי"

י חברת אגד תעבורה"המופעלים ע

המרכזית מהווה את תחנת הקצה

הרכבת ואת אזור התעסוקה הפועלות מספר פעמים בודדות ביום

הקווים המקומיים  4. צ"ואחה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מציג את מס8' איור מס

מערכת הקווים המקומית

הרחובות לשם ושד

                                                          

מספר נסיעות יומי מיוצג על ידי מספר היציאות ביום ג 6



  סקר מצב  קיים

  נסיעות יומיות בקווים המקומיים

  

  יסוי רמת השירות של הקווים המקומיים

   

נסיעות  יומי (ג) שבועיות

51

14626

102

51

30

153

10

448

214

8214

7112

509

102

102

255

7412

357

607108
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נסיעות יומיות בקווים המקומיים: 2' לוח מס

יסוי רמת השירות של הקווים המקומייםכ: 8' איור מס

נסיעות  שבועיותחלופהיעדמוצא

5רתחנת הרכבתשדרות לכיש/עצמאות

146זתחנה מרכזית תחנה מרכזית 

10רתחנה מרכזית תחנת הרכבת

#5אשלגן/זרחןתחנה מרכזית 

3אתחנה מרכזית תחנה מרכזית 

15חתחנה מרכזית תחנה מרכזית 

1בתחנה מרכזית אשלגן/זרחן

#44אשלגן/זרחןתחנה מרכזית 

21זתחנה מרכזית תחנת הרכבת

82זתחנה מרכזית תחנה מרכזית 

#71שוק/הגפןתחנה מרכזית 

50אתחנת הרכבתתחנה מרכזית 

10אשוק/הגפןתחנת הרכבת

10בתחנת הרכבתמשטרה/שדרות לכיש

25רתחנה מרכזית תחנת הרכבת

#74תחנה מרכזית תחנה מרכזית 

35זתחנה מרכזית אשלגן/זרחן

607 סה"כ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מס' קו

שדרות לכיש1

תחנה מרכזית 1

תחנת הרכבת1

תחנה מרכזית 1

תחנה מרכזית 1

תחנה מרכזית 2

אשלגן2

תחנה מרכזית 2

תחנת הרכבת2

תחנה מרכזית 2

תחנה מרכזית 3

תחנה מרכזית 3

תחנת הרכבת3

משטרה3

תחנת הרכבת4

תחנה מרכזית 4

אשלגן4



  סקר מצב  קיים

נוסע בעיקר בדרכים אזוריות 

הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי 

תעבורה קווים אזוריים של החברות אגד 

נסיעות  78קווים אלו מבצעים 

  נסיעות יומיות בקווים האזוריים

  

  

סוג 

שירות

נסיעות

 יומי (ג)

1מאסף

1מאסף

2מאסף

1מאסף

2מאסף

2מאסף

10מאסף

10מאסף

22מאסף

21מאסף

3מאסף

3מאסף

78

סקר מצב  קיים -  2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  

155 

  אזוריים

נוסע בעיקר בדרכים אזוריות , הינו קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני

הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי 

קווים אזוריים של החברות אגד  5עוברים , הקיים במצב. של רשות מקומיות או עירייה

קווים אלו מבצעים . אשקלון ושדרות, מן התחנה המרכזית לערים בית שמש

  . 10' ובאיור מס 9' באיור מס, 3' בלוח מס

נסיעות יומיות בקווים האזוריים: 3' לוח מס

  תקריב, קווים אזוריים: 9' איור מס

    

חלופהכיווןלמקוםממקוםמפעיל

ף3קרית גתקרית גתאגד תעבורה

ם3קרית גתקרית גתאגד תעבורה

1#זבדיאלקרית גתאגד תעבורה

2#קרית גתזבדיאלאגד תעבורה

1#קרית גתמכללת ספיראגד תעבורה

2#מכללת ספירקרית גתאגד תעבורה

א1קרית גתאשקלוןאגד תעבורה

ב2אשקלוןקרית גתאגד תעבורה

ז1קרית גתאשקלוןאגד תעבורה

א2אשקלוןקרית גתאגד תעבורה

2#בית שמשקרית גתסופרבוס

1#קרית גתבית שמשסופרבוס

סה"כ

    

  

אזורייםקווים  5.4.2

הינו קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני "קו אזורי"

הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי . וראשיות

של רשות מקומיות או עירייה

מן התחנה המרכזית לערים בית שמשוסופרבוס 

בלוח מסיומיות כמוצג 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קו

11

11

15

15

24

24

25

25

25

25

23

23



  סקר מצב  קיים

  

נוסע בעיקר בדרכים , הינו קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי

הקו מתאפיין בכך שכל נקודת 

שאין ביניהן קשר , ניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרת

, אגד תעבורה, קווים בינעירוניים של החברות אגד

כל הקווים הבינעירוניים עוברים דרך התחנה 

  . 4' בלוח מסכמוצג נסיעות שבועיות 
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  קווים אזוריים: 10' איור מס

  קווים בינעירוניים

הינו קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי "קו בינעירוני

הקו מתאפיין בכך שכל נקודת . בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים

ניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרתקצה שלו נמצאת בשטח מו

קווים בינעירוניים של החברות אגד 31עוברים , במצב הקיים

כל הקווים הבינעירוניים עוברים דרך התחנה . נתיב אקספרסו מטרופולין, 

נסיעות שבועיות  2,000 -וסיעות יומיות נ 330-כ קווים אלו מבצעים

    

  

קווים בינעירוניים 5.4.3

קו בינעירוני"

בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים

קצה שלו נמצאת בשטח מו

  . גיאוגרפי

במצב הקיים,בקרית גת

, קווים, סופרבוס

קווים אלו מבצעים. המרכזית

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

נסיעות  שבועיותנסיעות  יומי (ג)שירות

17ישיר

01ישיר

01ישיר

03ישיר

419ישיר

211ישיר

02ישיר

317ישיר

02ישיר

02ישיר

01ישיר

01ישיר

211ישיר

02ישיר

210ישיר

210ישיר

01ישיר

01ישיר

210ישיר

210ישיר

02ישיר

02ישיר

210ישיר

02ישיר

03ישיר

210ישיר

03ישיר

04ישיר

17ישיר

03ישיר

16מאסף

01מאסף

16מאסף

02מהיר

02מהיר

1366מהיר

01מהיר

01מהיר

210מהיר

1373מהיר

210מהיר

012מהיר

08מהיר

015מהיר

07מהיר

01מהיר

315מהיר

  עיות בקווים הבינעירוניים
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סוג  שירותחלופהכיווןלישובמישוב

ישיר1#קרית גתאשדוד547

ישיר11קרית גתאשדוד547

ישיר29אשדודקרית גת547

ישיר2#אשדודקרית גת547

ישירק2אשדודקרית גת547

ישיר2#אשדודערד552

ישיר28אשדודערד552

ישיר1#ערדאשדוד552

ישיר11ערדאשדוד552

ישירט1ערדקרית גת552

ישירט2אשדודערד552

ישירנ2קרית גתערד552

ישיר1#ירושליםערד554

ישירב1ירושליםערד554

ישירה1ירושליםערד554

ישיר3#ערדירושלים554

ישיר31ערדירושלים554

ישיר32ערדירושלים554

ישירי3ערדירושלים554

ישיר1#ירושליםקרית גת556

ישיר11ירושליםקרית גת556

ישיר12ירושליםקרית גת556

ישיר3#קרית גתירושלים556

ישיר31קרית גתירושלים556

ישיר32קרית גתירושלים556

ישיר1#קרית גתרמת גן557

ישיר11קרית גתבני ברק557

ישיר12קרית גתבני ברק557

ישיר2#בני ברקקרית גת557

ישיר21בני ברקקרית גת557

מאסףף2תל אביב יפוצאלים376

מאסףץ2תל אביב יפוצאלים376

מאסףף1צאליםתל אביב יפו376

מהיר1#קרית גתבית שמש323

מהיר2#בית שמשקרית גת323

מהיר1#ירושליםבאר שבע446

מהיר13ירושליםקרית גת446

מהיר14ירושליםקרית גת446

מהירש1ירושליםבאר שבע446

מהיר3#באר שבעירושלים446

מהירב3באר שבעירושלים446

מהיר11ירושליםבאר שבע446

מהיר12ירושליםבאר שבע446

מהיר31באר שבעירושלים446

מהיר32באר שבעירושלים446

מהירא3באר שבעמטה יהודה446

מהירז1ירושליםקרית גת460

עיות בקווים הבינעירונייםונסיעות יומיות ושב: 4' לוח מס

    

  

קומפעיל

547אגד

547אגד

547אגד

547אגד

547אגד

552אגד

552אגד

552אגד

552אגד

552אגד

552אגד

552אגד

554אגד

554אגד

554אגד

554אגד

554אגד

554אגד

554אגד

556אגד

556אגד

556אגד

556אגד

556אגד

556אגד

557אגד

557אגד

557אגד

557אגד

557אגד

376אגד תעבורה

376אגד תעבורה

376אגד תעבורה

323סופרבוס

323סופרבוס

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

446אגד

460אגד

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

נסיעות  שבועיותנסיעות  יומי (ג)שירות

315

15מאסף

15מאסף

01מאסף

01מאסף

01מאסף

01מאסף

02מאסף

02מאסף

20114מאסף

1583מאסף

212מאסף

211מאסף

1798מאסף

1588מאסף

845מאסף

1160מאסף

37222מאסף

753מאסף

210מאסף

40234מאסף

535מאסף

15מאסף

847מאסף

15מאסף

1057מאסף

630מאסף

630מאסף

530

530

15מאסף

210מאסף

15מאסף

03

03

530

530

01מאסף

03

112

954

05

16

210

02

316

01

01

317

01

419

17מאסף

17מאסף

16מאסף

16מאסף

3291,996

מתחנות הקצה ממוקמות במערב העיר 

  . 11' באיור מסכמוצג , 
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מאסף2#נמל תעופה בן גוריוןבאר שבע354

מאסף1#באר שבעראשון לציון367

מאסף2#ראשון לציוןבאר שבע367

מאסף1#באר שבעאשדוד368

מאסף2#אשדודבאר שבע368

מאסף1#באר שבעתל אביב יפו369

מאסף12באר שבעתל אביב יפו369

מאסף14באר שבעמא באר טוביה369

מאסף2#תל אביב יפובאר שבע369

מאסף22תל אביב יפובאר שבע369

מאסף23תל אביב יפוקרית גת369

מאסף1#באר שבעראשון לציון371
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מאסף2#ראשון לציוןבאר שבע371

מאסף1#קרית גתתל אביב יפו375

מאסף2#תל אביב יפוקרית גת375

מהיר2#תל אביב יפובאר שבע469

מהיר1#באר שבעתל אביב יפו469

מאסף1#ינוןבאר שבע687

מאסף1#ערדינון688

מאסף2#ינוןערד688

מהיר1#חצור הגליליתקרית גת988

מהיר2#קרית גתחצור הגלילית988

ישיר1#קרית גתביתר עילית132

ישיר2#ביתר עיליתקרית גת132

מאסף1#ירושליםאופקים449

מהיר2#תל אביב יפואילת390

מהיר2#תל אביב יפואילת393

מהיר2#תל אביב יפואילת394

מהירז2תל אביב יפואילת394

מהירח2תל אביב יפואילת394

ישיר1#ערדרמת גן550

ישיר11ערדרמת גן550

ישיר2#בני ברקערד550

ישיר21בני ברקערד550

ישירי2בני ברקערד550

ישירט1ערדבני ברק550

ישיר23בני ברקערד550
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מאסףם1קרית ארבעקרית גת162

מאסףך3קרית גתקרית ארבע162

מאסףך1קרית ארבעקרית גת162
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סה"כ

  תחנות קצה

מתחנות הקצה ממוקמות במערב העיר  6. תחנות קצה ותחנה מרכזית 8במצב הקיים קיימים 

, ובאזור התעשייהתחנות קצה נוספות ממוקמות בתחנת הרכבת 
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אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

אגד

  

  

  

תחנות קצה 5.4.4

במצב הקיים קיימים 

תחנות קצה נוספות ממוקמות בתחנת הרכבת   2- ו



  סקר מצב  קיים

התחנה . בסמוך לאזור התעשייה

 40 - מרחק אווירי של כ(מצפון 

ה המזרחי חלקב םקוהממ(מפרידה בין אזור התעשייה

האחת ממשיכה , בדרום העיר מסילת הברזל מתפצלת לשנים

" מסילת חלץ"את מסילה זו נקר

, משרתת את תושבי קרית גת ותושבי המועצות המקומיות לכיש

שופץ , 1997הקו נפתח מחדש בשנת 
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  תחנות קצה: 11' איור מס

  ישראל

בסמוך לאזור התעשייה, ממוקמת בצידה המזרחי של העיר" קרית גת"תחנת הרכבת 

מצפון " לוד"נהרייה בין תחנות  –ממוקמת על מסילת הברזל באר שבע 

  ).מ"ק 26 -ירי כל כומרחק או" (הטר–להבים 

מפרידה בין אזור התעשייהולדרום  מצפון עוברת ברזל

בדרום העיר מסילת הברזל מתפצלת לשנים. לבין שכונות המגורים

מסילה זו נקר. צפונה לכיוון קרית גת והשנייה ממשיכה מערבה לכיוון אשקלון

  .והיא משמשת כיום בעיקר למשא

משרתת את תושבי קרית גת ותושבי המועצות המקומיות לכיש" קרית גת"תחנת הרכבת 

הקו נפתח מחדש בשנת . שנה 19ונסגרה אחרי  1960חה בשנת התחנה נפת

  .2004-2006ושופץ שוב בין השנים 

    

  

  

ישראל רכבת 5.4.5

תחנת הרכבת 

ממוקמת על מסילת הברזל באר שבע 

להבים "ותחנת ) מ"ק

ברזלהמסילת 

לבין שכונות המגורים, )של העיר

צפונה לכיוון קרית גת והשנייה ממשיכה מערבה לכיוון אשקלון

והיא משמשת כיום בעיקר למשא

תחנת הרכבת 

התחנה נפת. יואב ושפיר

ושופץ שוב בין השנים , 1999בשנת 



  סקר מצב  קיים

בהתבסס על נתוני ספירות של רכבת ישראל 

 - עולה כי מספר העולים מסתכם בכ

  . משתמשים

ת באר שבע משרתת את הקו הבינעירוני הפועל בין תחנו

יכולים להגיע לכל תחנות רכבת ישראל 

  . 12' באיור מסא כמפורט 

  

מ ומופעל "גת בע. ש.י חברת י

השאטל פועל בכל ימי השבוע למעט ימי 

. צ ומתוזמן לזמני היציאה וההגעה של הרכבת
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בהתבסס על נתוני ספירות של רכבת ישראל : ם בתחנת קרית גתהנוסעי

עולה כי מספר העולים מסתכם בכ 2013שנת , שבוע בחודש פברוארהשהתבצעו באמצע 

משתמשים 54,990ובסך הכל  אלף יורדים 24.3 -אלף נוסעים  וכ

משרתת את הקו הבינעירוני הפועל בין תחנו" קרית גת"תחנת : השירות

יכולים להגיע לכל תחנות רכבת ישראל " קרית גת"העולים בתחנת . לנהריה בצפון

א כמפורט "י מעבר לקווי הנסיעה הנוספים של הרכבת בתחנות ת

  מפת קווים ותחנות: 12' איור מס

  בין תחנת הרכבת אל פארק התעשייה

י חברת י"פארק התעשייה מנוהל עשירות ההסעות מתחנת הרכבת אל 

השאטל פועל בכל ימי השבוע למעט ימי . 2014החל מחודש מאי , על ידי חברת מטיילי נוהרה

צ ומתוזמן לזמני היציאה וההגעה של הרכבת"בשעות הבוקר ובשעות אחה, ערבי חג וחג

  .מציג את מסלול ותחנות השאטל

    

  

הנוסעי פעילות •

שהתבצעו באמצע 

אלף נוסעים  וכ 30.7

השירות יעדי •

לנהריה בצפון, בדרום

י מעבר לקווי הנסיעה הנוספים של הרכבת בתחנות ת"ע

בין תחנת הרכבת אל פארק התעשייה שאטל 5.4.6

שירות ההסעות מתחנת הרכבת אל 

על ידי חברת מטיילי נוהרה

ערבי חג וחג, שישי

מציג את מסלול ותחנות השאטל13' איור מס



  סקר מצב  קיים

  שאטל מתחנת הרכבת אל פארק התעשייה

  

 48%-עולה כי ל 2008מנתוני מפקד האוכלוסין והדיור 

  .ממשקי הבית שתי מכוניות או יותר

, אי לכך. שהינו אשכול נמוך יחסית

השימוש באוטובוסים אף הוא 

לעומת זה השימוש . נמוך יחסית ונובע מהיעדר חלופות תחבורתיות מספקות במצב הקיים

    .בהסעות מאורגנות ושימוש ברכבת הינם גבוהים יחסית לממוצע הארצי

המתייחסים לאמצעי הגעה עיקרי למקום העבודה 

 13.5% -כ, בהסעה מאורגנת 27

באופניים  0.5% -כ, באופנוע 0.5

 - עולה כי רמת השימוש ברכב פרטי בקרית גת נמוכה בכ

מידת השימוש , לעומת זאת. 

קיים שימוש גבוה מעט יותר ברכבת 

ניתן לשער כי הדבר נובע מהחיבור המסילתי 

מספר רוכבי האופניים בקרית גת נמוך במעט 

מהיעדר תשתית , היתר בין, 
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שאטל מתחנת הרכבת אל פארק התעשייה: 13' איור מס

  נסיעה

מנתוני מפקד האוכלוסין והדיור , מבחינת שיעור הבעלות על כלי רכב

ממשקי הבית שתי מכוניות או יותר 9% -ול, ממשקי הבית בקרית גת יש לפחות כלי רכב אחד

שהינו אשכול נמוך יחסית, 4 יכת מבחינה חברתית כלכלית לאשכולקרית גת משו

השימוש באוטובוסים אף הוא , בנוסף. שיעור השימוש ושיעור הבעלות על הרכב הפרטי הינו נמוך

נמוך יחסית ונובע מהיעדר חלופות תחבורתיות מספקות במצב הקיים

בהסעות מאורגנות ושימוש ברכבת הינם גבוהים יחסית לממוצע הארצי

המתייחסים לאמצעי הגעה עיקרי למקום העבודה , 2008מנתוני מפקד האוכלוסין והדיור 

27% - כ, )נוסע+ נהג (מגיעים במכונית  45% - כי בקרית גת כ

0.5% -כ, ברכבת 1% -כ, במונית 1.5% -כ, ברגל 11.5

  .באמצעי אחרי

עולה כי רמת השימוש ברכב פרטי בקרית גת נמוכה בכ .מקור ההפניה לא נמצא

. 4.5% -מהממוצע הארצי ומידת השימוש באוטובוס נמוכה בכ

קיים שימוש גבוה מעט יותר ברכבת , בנוסף. ימהממוצע הארצ 18% -בהסעה מאורגנת גבוהה בכ

ניתן לשער כי הדבר נובע מהחיבור המסילתי ). בהתאמה 0.6% - ו 0.8%(בהשוואה לממוצע הארצי 

מספר רוכבי האופניים בקרית גת נמוך במעט , לעומת זאת .ותחנת הרכבת הזמינה ביישוב

, הדבר נובע). בהתאמה 1%-ו 0.3%(בהשוואה לממוצע הארצי 

  .    מתאימה לרכיבה על אופניים ביישוב

    

  

נסיעה הרגלי 5.5

מבחינת שיעור הבעלות על כלי רכב

ממשקי הבית בקרית גת יש לפחות כלי רכב אחד

קרית גת משו

שיעור השימוש ושיעור הבעלות על הרכב הפרטי הינו נמוך

נמוך יחסית ונובע מהיעדר חלופות תחבורתיות מספקות במצב הקיים

בהסעות מאורגנות ושימוש ברכבת הינם גבוהים יחסית לממוצע הארצי

מנתוני מפקד האוכלוסין והדיור 

כי בקרית גת כ, עולה

11.5% - כ, באוטובוס

באמצעי אחרי  0.5% - וכ

מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהמ

מהממוצע הארצי ומידת השימוש באוטובוס נמוכה בכ 12%

בהסעה מאורגנת גבוהה בכ

בהשוואה לממוצע הארצי 

ותחנת הרכבת הזמינה ביישוב

בהשוואה לממוצע הארצי 

מתאימה לרכיבה על אופניים ביישוב

  

  



  סקר מצב  קיים

 אמצעי הגעה למקום העבודה

  

שמשמעותו יצירת מערכת , 

בור תוך שמירה על משאבי הסביבה עבורנו וע

שבלעדיהם , הינם אמצעי תחבורה לא ממונעים

תנאים פיזיים אלו אופטימליים לנסיעה 

  

, מעבר למרחק זה. מ"ק 5הנסיעות התפקודיות באופניים מתבצעות בדרך כלל עד למרחק של 

נסיעות . מ"ק 15של וכמעט ואינה קיימת מעבר למרחק 

, נסיעות בוגרים -והן ארוכות 

למעט , אין בקרית גת מערכת שבילי אופניים מוסדרת

מבחינה זו ניתן להפריד את 
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אמצעי הגעה למקום העבודה: 5' לוח מס

  לא ממונעת

, בשנים האחרונות נכנס לשימוש המונח תחבורה בת קיימא

תוך שמירה על משאבי הסביבה עבורנו וע, תחבורה המשרתת את צרכי החברה והקהילה

הינם אמצעי תחבורה לא ממונעים, הליכה ברגל ורכיבה על אופניים

  .אין תחבורה בת קיימא

  

תנאים פיזיים אלו אופטימליים לנסיעה . ית הינה עיר מישוריתרפגוקרית גת מבחינה טופ

  . ומן הראוי לנצלם לטובת עידוד השימוש באופניים

  ): בדומה להולכי רגל(יימים שני סוגים של נסיעות באופניים 

  נסיעות תפקודיות למוקדי פעילות עירוניים

  נסיעות לצרכי פנאי

הנסיעות התפקודיות באופניים מתבצעות בדרך כלל עד למרחק של 

וכמעט ואינה קיימת מעבר למרחק , כמות הנסיעות באופניים יורדת מהותית

והן ארוכות , בעיקר נסיעות ילדים בשכונה -פנאי יכולות להיות הן קצרות 

אין בקרית גת מערכת שבילי אופניים מוסדרת, כיום.ילדים ומשפחות לצורכי פנאי ונופש

  .השכונות החדשות המתוכננות מצפון וממערב לעיר

  רגל

מבחינה זו ניתן להפריד את . מתרחשת ברובה בתחום רצועות הרחוב פעילות הולכי רגל

  :הרחובות לשני סוגים

    

  

לא ממונעת תחבורה 5.6

בשנים האחרונות נכנס לשימוש המונח תחבורה בת קיימא

תחבורה המשרתת את צרכי החברה והקהילה

הליכה ברגל ורכיבה על אופניים. הדורות הבאים

אין תחבורה בת קיימא

  אופניים 5.6.1

קרית גת מבחינה טופ

ומן הראוי לנצלם לטובת עידוד השימוש באופניים, באופניים

יימים שני סוגים של נסיעות באופניים ככלל ק

נסיעות תפקודיות למוקדי פעילות עירוניים �

נסיעות לצרכי פנאי �

הנסיעות התפקודיות באופניים מתבצעות בדרך כלל עד למרחק של 

כמות הנסיעות באופניים יורדת מהותית

פנאי יכולות להיות הן קצרות 

ילדים ומשפחות לצורכי פנאי ונופש

השכונות החדשות המתוכננות מצפון וממערב לעיר

רגל הולכי 5.6.2

פעילות הולכי רגל

הרחובות לשני סוגים

  



  סקר מצב  קיים

חובות מרבית הר. ברוחב סביר

.  

המשמשות כשבילי הליכה " טיילות

 לכיש לשדרות במקביל נוספת

הגישה  צירועד  ישראל מלכי

' ועד שד מלכי ישראל' משד, ממוקמת ממערב לטיילת הדרומית

 -אורכה כ .ל"צה' ועד שד אדוריים

- אורכה כ .הרימון' ועד לרחהפרדס 

 1 -אורכה כ. ס יורה דעה"ממוקמת ברובע הקוממיות בסמוך לבי

  .מטר 500 -אורכה כ. לכיש

  .מטר 300 - אורכה כ. 

  .מטר 200 -אורכה כ. גת' יהודה ועד שד

 250 - אורכה כ. גת' יהודה ועד שד

. ועד מבוא בנימין לכיש' משד, 

נתן ' מרח. ממוקמת במקביל לרחובות יהודה קן דרור ואלי כהן

' לכיש ושד' ממוקמת במקביל לשד

  . מ"ק 1 - אורכה המתכנון הוא כ
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  .בעיקר בשכונות המגורים, רחובות שנועדו לתנועה

  .  בדופן הרחוב, כגון מסחר, רחובות בהם פעילויות נוספות

ברוחב סביר, בלתי מופרע, כלל הרחובות צריכים לספק ציר הליכה נוח ונעים

.בעיר רחבים יחסית ומאפשרים מעבר נוח ובלתי מופרע להולכי הרגל

טיילות" 11קיימות , בנוסף למדרכות להולכי רגל בצדי הדרך

נוספת טיילתכמו כן מתוכננת .בעיקר לצרכי נופש וספורט

מלכי' שדמ, ון לדרך הדרוםממוקמת מצפ: טיילת הדרומית

  .מ"ק 1 -אורכה כ. ש"ס מע

ממוקמת ממערב לטיילת הדרומית: טיילת המלך חסן השני

 .מ"ק 1.5 -כ אורכה

אדוריים' רחמ, גאון הירדן' ממוקמת במקביל לרח: טיילת כנען

  

הפרדס ' מרח. ממוקמת בקרבת מרכז העיר: טיילת הבוסתן

  

ממוקמת ברובע הקוממיות בסמוך לבי: הקוממיות

לכיש' ממזרח לשד, ממוקמת בקרבת מרכז העיר: לכיש

. הכרמל' עול הדישון ועד רחמש' ממוקמת מרח: גולן

יהודה ועד שד' מרח, ממוקמת לאורך שדרת משה: משה

יהודה ועד שד' מרח, ממוקמת מצפון לטיילת משה: אהרון

, ממוקמת במקביל לשדרת אפרים: ישראל בני רובע

  .מטר 350 -

ממוקמת במקביל לרחובות יהודה קן דרור ואלי כהן: טיילת ברובע הבנים

 .מטר 600 -אורכה כ .משה ברזני' אלבז ועד לרח

ממוקמת במקביל לשד, טיילת זו הינה בשלבי תכנון :טיילת השופטים

אורכה המתכנון הוא כ. הקוממיות' מלכי ישראל ועד לרח' משד, השופטים

    

  

רחובות שנועדו לתנועה •

רחובות בהם פעילויות נוספות •

כלל הרחובות צריכים לספק ציר הליכה נוח ונעים

בעיר רחבים יחסית ומאפשרים מעבר נוח ובלתי מופרע להולכי הרגל

בנוסף למדרכות להולכי רגל בצדי הדרך

בעיקר לצרכי נופש וספורט, מופרדים

  .והשופטים

טיילת הדרומית −

ס מע"לבי

טיילת המלך חסן השני −

אורכה.גת

טיילת כנען −

  .מ"ק 1.3

טיילת הבוסתן −

  .מ"ק 0.5

הקוממיות טיילת −

  .מ"ק

לכיש טיילת −

גולן טיילת −

משה תטייל −

אהרון טיילת −

 .מטר

רובע טיילת −

-אורכה כ

טיילת ברובע הבנים −

אלבז ועד לרח

טיילת השופטים −

השופטים

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  טיילות קיימות ומתוכננות

  

מדיניות החנייה בקרית גת כוללת חניונים בשימוש חופשי ללא תשלום ברחבי 

 150 -בתחנת הרכבת ישנם כ. 

די הדרך כלי רכב אלה נאלצים לחנות בצ

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים חודשיים ושנתיים על תאונות דרכים עם 

מיקום , סוג הדרך, סוג התאונה

  .כלי הרכב המעורבים בה והנהגים שנהגו באותם כלי רכב

מסד הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבוסס על קובץ מינהלי שמתקבל מדי 

 ושנפתח עבורן תיק תאונה, הקובץ מכיל את התאונות שדווחו למשטרה
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טיילות קיימות ומתוכננות: 14' איור מס

מדיניות החנייה בקרית גת כוללת חניונים בשימוש חופשי ללא תשלום ברחבי , 

. לאורך הרחובות ישנם מקומות לחנייה חופשית ללא תשלום

  .חנייה בשימוש חופשי

כלי רכב אלה נאלצים לחנות בצ. בדעודי לרכב כיאין בקרית גת מגרש חנייה י

  .המגורים

  דרכים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים חודשיים ושנתיים על תאונות דרכים עם 

סוג התאונה, נההנתונים כוללים מידע על מועד התרחשות התאו

כלי הרכב המעורבים בה והנהגים שנהגו באותם כלי רכב, הנפגעים בתאונה

מסד הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבוסס על קובץ מינהלי שמתקבל מדי 

הקובץ מכיל את התאונות שדווחו למשטרה. חודש ממשטרת ישראל

  .הנתונים כוללים  תאונות שנפגעו בהן בני אדם. 

    

  

  חנייה 5.7

, במצב הקיים

לאורך הרחובות ישנם מקומות לחנייה חופשית ללא תשלום. העיר

חנייה בשימוש חופשימקומות 

אין בקרית גת מגרש חנייה י, כיום

המגורים ובשכונות

  

דרכים תאונות 5.8

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים חודשיים ושנתיים על תאונות דרכים עם 

הנתונים כוללים מידע על מועד התרחשות התאו. נפגעים

הנפגעים בתאונה, התאונה

מסד הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבוסס על קובץ מינהלי שמתקבל מדי 

חודש ממשטרת ישראל

. במשטרת ישראל



  סקר מצב  קיים

שיפור הבטיחות "ח "דו, עבור עיריית קרית גת

ממפה את , 2009-2012ח עוסק בנושא תאונות הדרכים בקריית גת בין השנים 

  . ורי בטיחות בעיר

  

תאונה קלה היא תאונה . נפגע קל הוא מי שלא אושפז עקב תאונה או שאושפז ליום אחד בלבד

מרת הפגיעה בו נפגע בינוני הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחו

תאונה ברמת חומרה בינונית היא תאונה 

נפגע קשה הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחומרת הפגיעה בו 

תאונה בדרגה זו . ימים 12משך האשפוז לחומרה זו היה 

  .ל ולא היו נפגעים בדרגה חמורה יותר

נפגע קשה מאוד הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחומרת 

. ימים 21 ממוצע משך האשפוז לחומרה זו היה

 .ל ולא היו בה הרוגים

שמצב הבטיחות בעיר , מצביעה על כך

מספר , עם זאת. הארצי ומערים אחרות מסוגה

' לוח מס. ונמשכת מגמה לא טובה של כהרוג לשנה מזה שנים ארוכות

  .מציגה את מספר התאונות והנפגעים בקריית גת לפי חומרת התאונה

  )ממוצע לשנה( 2009

 נפגעים

313.8 

7.7 

1.5 

1 

1 

325 

לפי חומרת  2009-2012מציגה את היקף ההיפגעות בתאונות דרכים בעיר בין השנים 

ובין השנים , ניתן ללמוד מהנתונים כי אין שינוי מגמתי במספר תאונות הדרכים בעיר
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עבור עיריית קרית גת 2014פרסמה בחודש ינואר , 

ח עוסק בנושא תאונות הדרכים בקריית גת בין השנים "

ורי בטיחות בעירתאונות הדרכים ומספק המלצות אופרטיביות לשיפ

  : להלן הסיווג הבסיסי של תאונות הדרכים לפי חומרת התאונה

נפגע קל הוא מי שלא אושפז עקב תאונה או שאושפז ליום אחד בלבד

  .בה לא היו נפגעים בדרגה חמורה יותר

נפגע בינוני הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחו

ISS )תאונה ברמת חומרה בינונית היא תאונה .  1-15של ) מדד חומרת פציעה רפואי

  .בה היה פצוע בינוני ולא היו נפגעים בדרגה חמורה יותר

נפגע קשה הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחומרת הפגיעה בו 

ISS  משך האשפוז לחומרה זו היה  ממוצע.  16-24של

ל ולא היו נפגעים בדרגה חמורה יותר"היא תאונה בה היה פצוע קשה כנ

נפגע קשה מאוד הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחומרת 

ממוצע משך האשפוז לחומרה זו היה. או יותר 25של  ISS -הפגיעה בו נקבעה ל

ל ולא היו בה הרוגים"תאונה בדרגה זו היא תאונה בה היה פצוע קשה מאוד כנ

  ונפגעים בקריית גת

מצביעה על כך 2009-2012ניתוח רמת הבטיחות בעיר קרית גת בשנים 

הארצי ומערים אחרות מסוגה, ממשיך להיות טוב במעט מהממוצע העירוני

ונמשכת מגמה לא טובה של כהרוג לשנה מזה שנים ארוכות, התאונות בעיר אינו פוחת

מציגה את מספר התאונות והנפגעים בקריית גת לפי חומרת התאונה

2012-2009בשנים , תאונות ונפגעים בקריית גת: 5' לוח מס

 תאונות חומרת התאונה

 230.7 קלה

 7.7 בינונית

 1.5 קשה

 1 קשה מאד

 1 הרוגים/ קטלנית

 241.9  כ"סה

מציגה את היקף ההיפגעות בתאונות דרכים בעיר בין השנים 

ניתן ללמוד מהנתונים כי אין שינוי מגמתי במספר תאונות הדרכים בעיר

  . בני אדם 4התרחשו תאונות קטלניות ונהרגו 

    

  

, חברת מתת

"הדו". בקריית גת

תאונות הדרכים ומספק המלצות אופרטיביות לשיפ

להלן הסיווג הבסיסי של תאונות הדרכים לפי חומרת התאונה

נפגע קל הוא מי שלא אושפז עקב תאונה או שאושפז ליום אחד בלבד •

בה לא היו נפגעים בדרגה חמורה יותר

נפגע בינוני הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחו •

ISS -נקבעה ל

בה היה פצוע בינוני ולא היו נפגעים בדרגה חמורה יותר

נפגע קשה הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחומרת הפגיעה בו  •

ISS -נקבעה ל

היא תאונה בה היה פצוע קשה כנ

נפגע קשה מאוד הוא מי שאושפז בעקבות תאונה בבית חולים ליומיים ומעלה ושחומרת  •

הפגיעה בו נקבעה ל

תאונה בדרגה זו היא תאונה בה היה פצוע קשה מאוד כנ

ונפגעים בקריית גת תאונות 5.8.1

ניתוח רמת הבטיחות בעיר קרית גת בשנים 

ממשיך להיות טוב במעט מהממוצע העירוני

התאונות בעיר אינו פוחת

מציגה את מספר התאונות והנפגעים בקריית גת לפי חומרת התאונה5

לוח מס

חומרת התאונה

בינונית

קשה מאד

קטלנית

  

מציגה את היקף ההיפגעות בתאונות דרכים בעיר בין השנים 6' לוח מס

ניתן ללמוד מהנתונים כי אין שינוי מגמתי במספר תאונות הדרכים בעיר.  הפגיעה

התרחשו תאונות קטלניות ונהרגו  2011-ו 2009
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  2012-2009בשנים , נפגעי תאונות הדרכים בקריית גת לפי חומרת הפגיעה

 ממוצע 2012

314 314 

6 8 

4 1 

2 1 

0 1 

326 325 

יש ריבוי  עירב. את התפלגות תאונות הדרכים בקרית גת לפי סוג התאונה

 20% -תאונות הדרכים עם הולכי הרגל בעיר מהוות כ

נות אלו גורמות לכל תאו. בממוצע הארצי העירוני

 3, הולכי רגל 4בשנים שנבדקו נהרגו מפגיעות רכב פרטי ומסחרי 

וחלקן של , )60% -כ(חלקן של תאונות ההתנגשות בין כלי רכב דומה לממוצע העירוני הארצי 

 2012-2009בשנים , לפי סוג תאונה

התפלגות 

 בקריית גת

התפלגות 

ארצית 

בדרכים 

 עירוניות

20% 15% 

60% 60% 

18% 22% 

2% 2% 

0% 1% 

100% 100% 
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נפגעי תאונות הדרכים בקריית גת לפי חומרת הפגיעה

 2011 2010 2009 חומרת הפגיעה

327 294 320 

10 3 12 

1 0 1 

0 1 1 

2  2 

340 298 336 

  התאונה

את התפלגות תאונות הדרכים בקרית גת לפי סוג התאונה מציג

תאונות הדרכים עם הולכי הרגל בעיר מהוות כ. יחסי של תאונות דרכים עם הולכי רגל

בממוצע הארצי העירוני 15% - מהתאונות עם נפגעים בהשוואה ל

בשנים שנבדקו נהרגו מפגיעות רכב פרטי ומסחרי .  ההרוגים והפצועים קשה בעיר

  . 70לחייהם ואחד בן  50

חלקן של תאונות ההתנגשות בין כלי רכב דומה לממוצע העירוני הארצי 

  ). 22%(מהממוצע הארצי נמוך יותר ) 18%(תאונות הרכב הבודד 

לפי סוג תאונה, התפלגות תאונות הדרכים בקריית גת

כ"סה 2012 2011 2010 2009  

 

47 38 60 49 194 

145 122 158 154 579 

47 47 41 40 175 

12 1  6 19 

   1 1 

251 208 259 250 968 

    

  

נפגעי תאונות הדרכים בקריית גת לפי חומרת הפגיעה: 6' לוח מס

חומרת הפגיעה

 קל

 בינוני

 קשה

  קשה מאד

 הרוגים

 כ"סה

  

התאונה סוג 5.8.2

מציג7' לוח מס

יחסי של תאונות דרכים עם הולכי רגל

מהתאונות עם נפגעים בהשוואה ל

ההרוגים והפצועים קשה בעיר

50 -מהם בשנות ה

חלקן של תאונות ההתנגשות בין כלי רכב דומה לממוצע העירוני הארצי 

תאונות הרכב הבודד 

  

התפלגות תאונות הדרכים בקריית גת: 7' לוח מס

 סוג התאונה

פגיעה בהולך 
 רגל
-רכב(התנגשות
 )רכב

 רכב בודד

פגיעה ברוכב 
 אופנים

תאונה עצמית 
 של אופניים

 כ"סה

  



  סקר מצב  קיים

בעשר , בקרית גת, בדרכים העירוניות

בקרית גת הפגיעה בהולכי רגל הינה גבוהה 

" יתר ההתנגשויות"-לעומת זאת סוג התאונה המוגדר כ

בערים נבחרות , גתבקריית , 

 ממוצע ארצי ערים נבחרות

15% 

15% 

45% 

22% 

3% 

100%100% 

היה  2011עד שנת . את מספר תאונות הדרכים בקרית גת לפי תקופת יום

 2012- וב 2011-אולם ב, מכלל התאונות

  2012-2009בשנים 

כ"סה 20112012  

189197 708 

7053 260 

259250 968 

27%21% 27% 

 2012 – 2009מציג את מוקדי תאונות הדרכים העיקריים בקרית גת בין השנים  

 קריית אתא וקריית ים, כרכור -פרדס חנה
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בדרכים העירוניות, מציגה את התפלגות תאונות הדרכים לפי סוג

בקרית גת הפגיעה בהולכי רגל הינה גבוהה  וחלני העל פי נתו. 7מוצע הארציערים נבחרות והמ

לעומת זאת סוג התאונה המוגדר כ. בהשוואה לערים אחרות ולממוצע הארצי

  .נמוך מעשר הערים הנבחרות ומהממוצע הארצי

, התפלגות תאונות הדרכים לפי סוג בדרכים העירוניות

  2012-2009בשנים , וממוצע ארצי

ערים נבחרות קריית גת נפגעים

 20% 14% 

 15% 17% התנגשויות חזית אל צד

 43% 50% 

18% 18% 

 4% 2% פגיעה ברוכב אופניים

 100% 100% כ"

את מספר תאונות הדרכים בקרית גת לפי תקופת יום מציג

מכלל התאונות 30% - שיעור תאונות הדרכים בלילה בעיר גבוה יחסית בכ

  . ירידה במספר התאונות היחסי שהתרחשו בלילה

בשנים , םתאונות דרכים בקריית גת לפי תקופת יו: 9' לוח מס

 2011 2010 2009 תקופת יום

 189 143 179 יום

 70 65 72 לילה

 259 208 251 כ"סה

 27% 31% 29%בלילה %

  מרובי תאונות

מציג את מוקדי תאונות הדרכים העיקריים בקרית גת בין השנים  

  .לפי חומרת התאונה

  

  

  
                                         

פרדס חנה, עפולה, נתיבות, נהריה, יהוד, יבנה, דימונה, אור יהודה

    

  

מציגה את התפלגות תאונות הדרכים לפי סוג8' לוח מס

ערים נבחרות והמ

בהשוואה לערים אחרות ולממוצע הארצי

נמוך מעשר הערים הנבחרות ומהממוצע הארצי

התפלגות תאונות הדרכים לפי סוג בדרכים העירוניות: 8' לוח מס

נפגעים/תאונות

 פגיעה בהולך רגל

התנגשויות חזית אל צד

 יתר ההתנגשויות

 רכב בודד

פגיעה ברוכב אופניים

"סה

  

מציג9' לוח מס 

שיעור תאונות הדרכים בלילה בעיר גבוה יחסית בכ

ירידה במספר התאונות היחסי שהתרחשו בלילה חלה

  

לוח מס

תקופת יום

יום

לילה

סה

 בלילה

  

מרובי תאונות רחובות 5.8.3

מציג את מוקדי תאונות הדרכים העיקריים בקרית גת בין השנים   10' לוח מס

לפי חומרת התאונה

                                                          

אור יהודה -ערים נבחרות  7



  סקר מצב  קיים

  2012-2009בשנים ,רחובות מרובי תאונות בקריית גת לפי חומרת התאונה

  

' ואיור מס 2009-2012בין השנים 

2009.  

  2012-2009בשנים 

  

מהן תאונת הולכי רגלסה"כקטלניתקשה מאד 

0010622

115212

00494

104816

003410

003213

00339

00293

01156

00178

11185

00146

00134

00154

0071

70

00103

33499126

סקר מצב  קיים -  2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  

168 

רחובות מרובי תאונות בקריית גת לפי חומרת התאונה: 

בין השנים  עירמ ב"את ממוצע תאונות הדרכים לק מציג

2009-2012 מ בין השנים"את ממוצע תאונות הולכי הרגל לק

בשנים , מ"וצע תאונות הדרכים לקממ: 15' איור מס

  

  

  

תאונות בשנים 2009-2012

קשה מאד קשהבינוניתקלה אורך הקטע

2.0810150

2.324721העצמאות 

3.784900

3.34511

2.723211

0.42921

2.133120

1.52720

0.781310

0.981610

1.081411השופטים

1.051400

1.031120

0.921212

0.57700

0.577

0.95901

464218

    

  

: 10' לוח מס

מציג15' איור מס

את ממוצע תאונות הולכי הרגל לק מציג  16

איור מס

שם הרחוב מס'

שד' לכיש 1

שד' העצמאות 2

הדרום 3

מלכי ישראל4

אדוריים 5

הגפן 6

שד' גת 7

שד' פולק 8

שבטי 9

גאון 10

שד' השופטים11

שד' צה"ל 12

הקוממיות 13

הרימון 14

הכרמל 15

השומרון 16

הגבורה17

סה"כ



  סקר מצב  קיים

  2012-2009בשנים 

  

למגורים  –הן בתחום שימושי הקרקע 

כניות אלו צפויות ת". מערב קרית גת

השלכות על כולל , להגדיל במידה ניכרת את אוכלוסיית היישוב ואת מספר המועסקים בתחומה

התוכניות הסטטוטוריות הרלוונטיות לקרית גת ברמה 

  .לפיתוח ולשימור

  . בחינת תכניות סטטוטוריות קיימות
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בשנים , מ"ממוצע תאונות הולכי רגל לק: 16' איור מס

 מצב תכנוני קיים

  תכניות סטטוטוריות

הן בתחום שימושי הקרקע  ,בקרית גת ובסביבתה קיימות תכניות פיתוח רבות

מערב קרית גת" - ו" מי גתכר"התוכניות המשמעותית ביותר הן 

להגדיל במידה ניכרת את אוכלוסיית היישוב ואת מספר המועסקים בתחומה

התוכניות הסטטוטוריות הרלוונטיות לקרית גת ברמה . מערכת התחבורה בעיר ובסביבתה

  :האזורית והמקומית הן

לפיתוח ולשימור, משולבת לבניהתכנית מתאר ארצית  - 35

  כנית מתאר ארצית לדרכיםת -  

  תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל  - 23

  .כנית מתאר מחוזית למחוז דרוםת -  

  תכנית מתאר מקומית - 101

בחינת תכניות סטטוטוריות קיימות, 1' סקירת תכניות אלומופיעה בפרק מס

    

  

איור מס

מצב תכנוני קיים 5.9

תכניות סטטוטוריות 5.9.1

בקרית גת ובסביבתה קיימות תכניות פיתוח רבות

התוכניות המשמעותית ביותר הן . ותעסוקה

להגדיל במידה ניכרת את אוכלוסיית היישוב ואת מספר המועסקים בתחומה

מערכת התחבורה בעיר ובסביבתה

האזורית והמקומית הן, הארצית

35 /א"תמ •

 3/ א"תמ •

23 /א"תמ •

 4/ מ"תמ •

• 101/02/9

סקירת תכניות אלומופיעה בפרק מס



  סקר מצב  קיים

רשת הדרכים המתוכננת כוללת הן את התכניות המקומיות בקרית גת והן את התכניות של גופי 

ומאז עברה סדרה של שינויים 

כנית הכוללות הגדרת מונחים 

מרחק בין קווי בנין וצירי , מידות של רוחב הרצועה המתוכננת

  . הגבלות ואיסורי בניה ברצועה המתוכננת והנחיות לגבי סטייה מהתוכנית

הממוקמת ממזרח לקרית  6אשיות ודרך 

מציגה תמונה דומה של מערכת הדרכים הארצית והאזורית הסובבת 

אשר  355מ כוללת תכנית להקמת דרך אזורית חדשה שמספרה 

דרך זו תעבור מדרום לשכונה המערבית המתוכננת של 
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  תוכננתרשת הדרכים המ

רשת הדרכים המתוכננת כוללת הן את התכניות המקומיות בקרית גת והן את התכניות של גופי 

  .  התכנון הארציים והאזוריים

  תכנית מתאר ארצית לדרכים

ומאז עברה סדרה של שינויים  70- כנית מתאר ארצית לכבישים אושרה בשלהי שנות ה

כנית הכוללות הגדרת מונחים המלווה בהוראות ת, תשריטה ככולה הינה רוב 3 

מידות של רוחב הרצועה המתוכננת) 'רצועה מתוכננת וכד

הגבלות ואיסורי בניה ברצועה המתוכננת והנחיות לגבי סטייה מהתוכנית

אשיות ודרך מוגדרות כדרכים ר 40-ו 35הדרכים  כנית המתאר

  .גת מוגדרת כדרך מהירה

  

מציגה תמונה דומה של מערכת הדרכים הארצית והאזורית הסובבת , כנית המתאר המחוזית

מ כוללת תכנית להקמת דרך אזורית חדשה שמספרה "כי התמ, יש לציין

דרך זו תעבור מדרום לשכונה המערבית המתוכננת של . 352' לדרך מס 40' תחבר בין דרך מס

  50/  4/ מ"תמ: 17' איור מס

    

  

רשת הדרכים המ 5.9.2

רשת הדרכים המתוכננת כוללת הן את התכניות המקומיות בקרית גת והן את התכניות של גופי 

התכנון הארציים והאזוריים

תכנית מתאר ארצית לדרכים, 3/ א"תמ  .א

כנית מתאר ארצית לכבישים אושרה בשלהי שנות הת

 /א"תמ. ועדכונים

רצועה מתוכננת וכד, סוג הדרך(

הגבלות ואיסורי בניה ברצועה המתוכננת והנחיות לגבי סטייה מהתוכנית, דרך

כנית המתארתעל פי 

גת מוגדרת כדרך מהירה

  50/  4מ "תמ  .ב

כנית המתאר המחוזיתת

יש לציין. את קרית גת

תחבר בין דרך מס

  .  קרית גת

  



  סקר מצב  קיים

' התכנית יוצרת מסגרת תכנונית לסלילת דרך אזורית מס

באזור חלץ ונהורה ם שיישובי

  . 355' זור הצומת עם דרך מס

14  

". כרטסת פרויקטים תחבורתיים

ת הפיתוח והפרויקטים לביצוע של מערכת הדרכים העירונית 

כרטסת . ובנתיבי ישראל ייה

בטבלאות שלהלן מרוכזים . י נציגי העיריה

הפרדה מפלסית , ת הפרויקטים מכילה את מירב הנתונים הקיימים עבור כל קטע דרך

צמתים בכניסה אל  4כיום קיימים 

במסגרת הרחבת הדרך והתאמתה להגדרת דרך ראשית יוחלפו צומת 

בנוסף עם . הכניסה המזרחית לאזור התעשיה והכניסה הראשית אל העיר למחלפים
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-14/224/0276  

התכנית יוצרת מסגרת תכנונית לסלילת דרך אזורית מס. 2006ית שאושרה בשנת 

יישובימזוהר לקרית גת ונועדה לקשר בין קרית גת לבין שדרות וה

זור הצומת עם דרך מסץ לנוהרה באמחל 352' ולשפר את תוואי דרך מס

0276/22414/-ד' ע מס"תב: 18' איור מס

  תכניות פיתוח לדרכים עירוניות ואזוריות

כרטסת פרויקטים תחבורתיים"התכניות לפיתוח מערכת הדרכים העירוניות מרוכזות ב

ת הפיתוח והפרויקטים לביצוע של מערכת הדרכים העירונית הכרטסת מסכמת את תכניו

ייהוהאזורית באזור קרית גת בהתאם לתכניות הקיימות בעיר

י נציגי העיריה"הפרויקטים הוכנה עבור שנות היעד השונות ואושרה ע

  . כלל הפרויקטים העתידיים לפי מיקומם בעיר

ת הפרויקטים מכילה את מירב הנתונים הקיימים עבור כל קטע דרך

  :קבוצות בהתאם למקומם 6 -הפרויקטים חולקו ל

  35' דרך מס

  40' דרך מס

  355' דרך מס

  אזור התעשיה

  שכונת כרמי גת

  מערב קרית גת

  :להלן פירוט וניתוח הפרויקטים

כיום קיימים . ברת מצפון לקרית גתעו 35' דרך מס: 35' 

במסגרת הרחבת הדרך והתאמתה להגדרת דרך ראשית יוחלפו צומת , על פי התכנון

הכניסה המזרחית לאזור התעשיה והכניסה הראשית אל העיר למחלפים

    

  

-ד' ע מס"תב  .ג

ית שאושרה בשנת נתכנית כולל

מזוהר לקרית גת ונועדה לקשר בין קרית גת לבין שדרות וה 355

ולשפר את תוואי דרך מס

תכניות פיתוח לדרכים עירוניות ואזוריות  .ד

התכניות לפיתוח מערכת הדרכים העירוניות מרוכזות ב

הכרטסת מסכמת את תכניו

והאזורית באזור קרית גת בהתאם לתכניות הקיימות בעיר

הפרויקטים הוכנה עבור שנות היעד השונות ואושרה ע

כלל הפרויקטים העתידיים לפי מיקומם בעיר

ת הפרויקטים מכילה את מירב הנתונים הקיימים עבור כל קטע דרךכרטס

הפרויקטים חולקו ל. ומחלף בתכנון

דרך מס •

דרך מס •

דרך מס •

אזור התעשיה •

שכונת כרמי גת •

מערב קרית גת •

  

להלן פירוט וניתוח הפרויקטים

' דרך מס •

על פי התכנון. העיר

הכניסה המזרחית לאזור התעשיה והכניסה הראשית אל העיר למחלפים



  סקר מצב  קיים

בינעירונימאושר

בינעירוניבתכנון

בינעירוניבתכנון

בינעירוניבתכנוןהכניסה המזרחית לאזה"ת

תפקוד הדרךסטטוס

ה ימוחלף אף צומת החיבור בינה לבין העיר הוותיק

ויאפשר זרימת תנועה טובה יותר לכל 

במקביל 352' מקרית גת ועד לדרך מס

 -אזור התעשיה צפוי לגדול בכ

דרך הכניסה המזרחית לאזור התעשיה מכיוון 

בנוסף מתוכנן גשר מעל מסילת הרכבת מכיוון העיר 

השכונה המתוכננת . 35' שכונת כרמי גת מתוכננת מצפון לדרך מס

חיבור . מאספים ומקומיים, 

גשרים  2-ו) כמוזכר לעיל(מחלפים 

ת והשכונ. 40' ת מערב מתוכננת ממערב לדרך מס

. מאספים ומקומיים, ד ותכלול רשת כבישים עורקיים

  .תיקה יעשה באמצעות ארבעה גשרים שאחד מהם ליישוב עוזה

  . להלן כרטסת הפרויקטים ומיפוי תכניות הפיתוח והפרויקטים מתוכננים

  

עירונימאושר

עירונימאושר

עירוניבתכנון

עירוניבתכנון

עירוניבתכנון

עירוניבתכנון

עירוניבתכנון

תפקוד הדרך סטטוס
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בין...בין...

דרך מס' 35דרך מס' 40הקמת מחלף פלוגות

דרך לכישדרך מס' 35הקמת מחלף 

דרך הדרוםדרך מס' 35הקמת מחלף 

הכניסה המזרחית לאזהדרך מס' 35הקמת מחלף 

תיאור הפרויקט
מיקום הפרויקט

צומת החיבור בינה לבין העיר הוותיק, הקמת השכונה הצפונית כרמי גת

ויאפשר זרימת תנועה טובה יותר לכל , צומת פלוגות יוחלף מצומת למחלף: 40' 

  .הכיוונים ובעיקר יקל את הכניסה לקרית גת מכיוון צפון

מקרית גת ועד לדרך מס 355' מתוכננת דרך אזורית מס: 355' 

  .למסילת הברזל הקיימת

אזור התעשיה צפוי לגדול בכ. התעשיה צפוי להתרחב לכיוון מזרחאזור : אזור התעשיה

הכניסה המזרחית לאזור התעשיה מכיוון . דונם מבחינת שטחי בניה לתעסוקה

בנוסף מתוכנן גשר מעל מסילת הרכבת מכיוון העיר ). כמוזכר לעיל(תהיה במחלף 

  . חשוון' ובהמשך לרח) דרך הדרום

שכונת כרמי גת מתוכננת מצפון לדרך מס: שכונת כרמי גת

, ד ותכלול רשת כבישים עורקיים"יח 8,000 -בהיקף של כ

מחלפים  2יעשה באמצעות  35 ולדרךותיקה והשכונה לעיר ה

  . 35' מעל דרך מס

ת מערב מתוכננת ממערב לדרך מסשכונת קרית ג: שכונת קרית גת מערב

ד ותכלול רשת כבישים עורקיים"יח 10,000 -מתוכננת בהיקף של כ

תיקה יעשה באמצעות ארבעה גשרים שאחד מהם ליישוב עוזהוחיבור השכונה לעיר הו

להלן כרטסת הפרויקטים ומיפוי תכניות הפיתוח והפרויקטים מתוכננים

  מחלפים: 11' לוח מס

  הפרדות מפלסיות: 12' לוח מס

בין...בין...

כביש 3דרך מס' 35הקמת הפרדה מפלסית

כביש 2דרך מס' 35הקמת הפרדה מפלסית

שד' מלכי ישראלדרך מס' 40הקמת הפרדה מפלסית

רח' השופטיםדרך מס' 40הקמת הפרדה מפלסית

שד' צה"לדרך מס' 40הקמת הפרדה מפלסית

עוזהדרך מס' 40הקמת הפרדה מפלסית

מסילת הברזלרח' חשווןהקמת הפרדה מפלסית

תיאור הפרויקט
מיקום הפרויקט

    

  

הקמת מחלף פלוגות1

הקמת מחלף 2

הקמת מחלף 3

הקמת מחלף 4

תיאור הפרויקטמס"ד

הקמת השכונה הצפונית כרמי גת

  .הוא

' דרך מס •

הכיוונים ובעיקר יקל את הכניסה לקרית גת מכיוון צפון

' דרך מס •

למסילת הברזל הקיימת

אזור התעשיה •

דונם מבחינת שטחי בניה לתעסוקה 600

תהיה במחלף  35 'מס

דרך הדרום(

שכונת כרמי גת •

בהיקף של כ

השכונה לעיר ה

מעל דרך מס

שכונת קרית גת מערב •

מתוכננת בהיקף של כ

חיבור השכונה לעיר הו

להלן כרטסת הפרויקטים ומיפוי תכניות הפיתוח והפרויקטים מתוכננים

  

הקמת הפרדה מפלסית1

הקמת הפרדה מפלסית2

הקמת הפרדה מפלסית3

הקמת הפרדה מפלסית4

הקמת הפרדה מפלסית5

הקמת הפרדה מפלסית6

הקמת הפרדה מפלסית7

תיאור הפרויקטמס"ד



  סקר מצב  קיים

  

  הפרדות מפלסיות ודרכים

משרד התחבורה יוזם מהלכים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית וביניהם פיתוח שרותי 

מחודש של מערכי קווי תחבורה 

מערכת התחבורה הציבורית של קרית גת משתלבת 

תפקוד הדרךמספר נתיביםשנת יעד

דרך אזורית2+2
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  דרכים: 13' לוח מס

הפרדות מפלסיות ודרכים, מחלפים: 19' איור מס

  תחבורה ציבורית

משרד התחבורה יוזם מהלכים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית וביניהם פיתוח שרותי 

מחודש של מערכי קווי תחבורה  ותכנון, רכבת ישראל ברמה המטרופולינית והבין עירונית

מערכת התחבורה הציבורית של קרית גת משתלבת . אשכולות 9 -ציבורית  באוטובוסים ב

תיאור הפרויקט
מיקום הפרויקט

שנת יעדסטטוס
עד...מ

2030מאושר352' דרך מס40' דרך מס

    

  

  

  

תחבורה ציבורית 5.9.3

משרד התחבורה יוזם מהלכים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית וביניהם פיתוח שרותי 

רכבת ישראל ברמה המטרופולינית והבין עירונית

ציבורית  באוטובוסים ב

  .במהלכים אלו

תיאור הפרויקט

355סלילת דרך 



  סקר מצב  קיים

ועל , )תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל

, התוואי הראשון. גת שני תוואים

התוואי . עובר בתוך קרית גת ומפריד בין אזור התעשייה במזרח ובין שכונות המגורים במערב

. וממשיך מערבה לכיוון אשקלון

א כולל שינוי "לתמ 10תיקון . 

מוצע , המתוכנן על ידי המשרד של יער אדריכלים

  . 26' באיור מס
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תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל( 10/ 23/א"מערך מסילות הברזל מבוסס על תמ

גת שני תוואיםא עוברים בתחומה של קרית "על פי התמ. תכניות רכבת ישראל

עובר בתוך קרית גת ומפריד בין אזור התעשייה במזרח ובין שכונות המגורים במערב

וממשיך מערבה לכיוון אשקלון, בדרום העיר, השני של מסילת ברזל מתפצל מהתוואי הראשון

. ומשמש בעיקר למשא" מסילת חלץ"תוואי זה של המסילה קרוי 

  .תוואי המסילה והכפלתה באזור צפון מזרח קרית גת

  10/  23 /א"תמ: 20' איור מס

המתוכנן על ידי המשרד של יער אדריכלים, במסגרת תכנית השלד של קרית גת מערב

באיור מסלהעתיק את תוואי מסילת חלץ אל מחוץ לתוכנית כמופרט 

    

  

  רכבת ישראל  .א

מערך מסילות הברזל מבוסס על תמ

תכניות רכבת ישראל

עובר בתוך קרית גת ומפריד בין אזור התעשייה במזרח ובין שכונות המגורים במערב

השני של מסילת ברזל מתפצל מהתוואי הראשון

תוואי זה של המסילה קרוי 

תוואי המסילה והכפלתה באזור צפון מזרח קרית גת

  

במסגרת תכנית השלד של קרית גת מערב

להעתיק את תוואי מסילת חלץ אל מחוץ לתוכנית כמופרט 



  סקר מצב  קיים

  תכנית השלד מערב קרית גת

בוצע תכנון , במסגרת המהלכים של משרד התחבורה לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית

שנועד לשפר את מערך הקווים 

תהליך התכנון התקיימו מפגשים עם 

) מוסדות ציבור מרכזיים וכדומה

קו מסקנות במסגרת התהליך הוס

קווים  תרישיונוכללו תוצרי התכנון 

הן , דם נתונים על תוספת התשומות הנדרשות למימוש השיפורים המתוכננים

אשכול צפון . עתיד לצאת יישום מערך הקווים המתוכננים באשכול צפון הנגב

כמו כן האשכול . קרית מלאכי וקרית גת

, כולל בתוכו את שירותי התחבורה הציבורית במרחב הכפרי למועצות האזוריות חוף אשקלון

  .באר טוביה ולכיש

כמו כן ישופר הקשר בין . בממוצע

, מרכזי מסחר, מוסדות חינוך

ת תית של תדירוועים חדשים והגדלה משמ

  . לולים באשכולה תוספת שירות משמעותית לכל היישובים הכ

סקר מצב  קיים -  2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  

175 

תכנית השלד מערב קרית גת, ואי מסילת חלץהעתקת תו: 21' איור מס

  קווי אוטובוס

במסגרת המהלכים של משרד התחבורה לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית

שנועד לשפר את מערך הקווים , צ באוטובוסים באשכול הנגב הצפוני"מחודש של מערכי קווי תח

תהליך התכנון התקיימו מפגשים עם במהלך . הקיים ותכנון של קווים כמענה לצרכים שזוהו

מוסדות ציבור מרכזיים וכדומה, רשויות מקומיות(הגורמים שונים הפועלים במרחב התכנון 

במסגרת התהליך הוס. בקווים קיימיםלאיתור הצרכים המשתנים ונערכו סקרים 

תוצרי התכנון . לקחים מהמערך הקיים ועל בסיסם בוצע התכנון

דם נתונים על תוספת התשומות הנדרשות למימוש השיפורים המתוכננים

  .מ ושעות אוטובוס והן במונחים של כמות האוטובוסים

עתיד לצאת יישום מערך הקווים המתוכננים באשכול צפון הנגב

קרית מלאכי וקרית גת, אופקים, נתיבות, רותשד, הנגב כולל את הערים אשקלון

כולל בתוכו את שירותי התחבורה הציבורית במרחב הכפרי למועצות האזוריות חוף אשקלון

באר טוביה ולכיש, שפיר, יואב, בני שמעון, מרחבים, שדות נגב, 

בממוצע 80% - במסגרת תכנון האשכול יגדלו תדירויות הקווים בכ

מוסדות חינוך, יישובי האשכול למוקדי פעילות מרכזיים כגון אזורי תעשייה

ים חדשים והגדלה משמבאמצעות הוספת קוו, תחנות רכבת ובתי חולים

ה תוספת שירות משמעותית לכל היישובים הכצפוי, כמו כן. הנסיעות הקיימות

    

  

איור מס

קווי אוטובוס  .ב

במסגרת המהלכים של משרד התחבורה לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית

מחודש של מערכי קווי תח

הקיים ותכנון של קווים כמענה לצרכים שזוהו

הגורמים שונים הפועלים במרחב התכנון 

לאיתור הצרכים המשתנים ונערכו סקרים 

לקחים מהמערך הקיים ועל בסיסם בוצע התכנוןהופקו ו

דם נתונים על תוספת התשומות הנדרשות למימוש השיפורים המתוכנניםמעודכנים ובצ

מ ושעות אוטובוס והן במונחים של כמות האוטובוסים"במונחי ק

עתיד לצאת יישום מערך הקווים המתוכננים באשכול צפון הנגב, בימים אלו

הנגב כולל את הערים אשקלון

כולל בתוכו את שירותי התחבורה הציבורית במרחב הכפרי למועצות האזוריות חוף אשקלון

, שער הנב, אשכול

במסגרת תכנון האשכול יגדלו תדירויות הקווים בכ

יישובי האשכול למוקדי פעילות מרכזיים כגון אזורי תעשייה

תחנות רכבת ובתי חולים

הנסיעות הקיימות

  



  סקר מצב  קיים

בעקבות ניתוח המצב הקיים והמצב התכנוני 

המקשרת בין דרומה של הארץ למרכזה ומוקפת בצירי 

עם , את קריית גת מחזק את הקשר עם מרכז הארץ

  .מחזקת את הקשר  בין קרית גת למרכז הארץ לעיר באר שבע בדרום

דבר , 40' וכניסה נוספת על דרך מס

 .ורמת השירות גבוהה, והתנועה זורמת כסדרה בכל חלקי העיר

  .קריית גת מחוברת למערכת המסילתית כולל תחנת רכבת הנמצאת בתחומה

 .כיסוי רמת השירות של קווי האוטובוס מכסה את מרבית היישוב

האזוריים והבינעירוניים עוברים דרך 

בקריית גת לא קיימת תשתית לאמצעים לא מנועיים כמו אופניים והולכי רגל ולכן השימוש 

המקומי של התחבורה הציבורית מתאפיין בקווים מעגליים עם מספר יציאות נמוך 

, המוגדרת כיום כדרכים ראשיות

 .יפרידו בין היישוב הוותיק לשכונות החדשות המתוכננות בצפון ובמערב העיר

ם את המסקנות התכנוניות שגובשו בעקבות ניתוח המצב הקיים והמצב התכנוני 

יש לשמר את . יצירת איזון בין ההיצע התחבורתי לבין תפרוסת שימושי הקרקע העירוניים
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 חוזקות וחולשות בתחום התחבורה

בעקבות ניתוח המצב הקיים והמצב התכנוני , להלן סיכום החוזקות והחולשות של קריית גת

המקשרת בין דרומה של הארץ למרכזה ומוקפת בצירי , "צומת דרכים"קריית גת ממוקמת על 

את קריית גת מחזק את הקשר עם מרכז הארץ מערך הכבישים המקיף. תנועה ראשיים

  .  באר שבע בדרום ועם אשקלון במערב

מחזקת את הקשר  בין קרית גת למרכז הארץ לעיר באר שבע בדרום 6' הסמיכות לדרך מס

וכניסה נוספת על דרך מס 35' ארבע מהן על דרך מס, כניסות ראשיות לעיר

  . כנסת והיוצאת מהיישובהמאפשר פיזור של התנועה הנ

והתנועה זורמת כסדרה בכל חלקי העיר, המצב התנועתי בעיר הינו טוב

קריית גת מחוברת למערכת המסילתית כולל תחנת רכבת הנמצאת בתחומה

כיסוי רמת השירות של קווי האוטובוס מכסה את מרבית היישוב

האזוריים והבינעירוניים עוברים דרך , וים המקומייםמרבית הקו –תחנה מרכזית דומיננטית 

 .דבר המחזק את הקשר בין קרית גת לערים אחרות

  ).13%(אחוז משתמשים נמוך יחסית באוטובוסים 

בקריית גת לא קיימת תשתית לאמצעים לא מנועיים כמו אופניים והולכי רגל ולכן השימוש 

 . בהם יחסית נמוך

המקומי של התחבורה הציבורית מתאפיין בקווים מעגליים עם מספר יציאות נמוך 

המוגדרת כיום כדרכים ראשיות, 40 -ו 35התכנון העתידי של קריית גת יגרום לכך שהדרכים 

יפרידו בין היישוב הוותיק לשכונות החדשות המתוכננות בצפון ובמערב העיר

  מסקנות תכנוניות

ם את המסקנות התכנוניות שגובשו בעקבות ניתוח המצב הקיים והמצב התכנוני 

יצירת איזון בין ההיצע התחבורתי לבין תפרוסת שימושי הקרקע העירוניים

  .רמת השירות הגבוהה של רשת הדרכים העירונית

    

  

חוזקות וחולשות בתחום התחבורה 5.10

להלן סיכום החוזקות והחולשות של קריית גת

  : הקיים

  חוזקות 5.10.1

קריית גת ממוקמת על  •

תנועה ראשיים

באר שבע בדרום ועם אשקלון במערב

הסמיכות לדרך מס •

כניסות ראשיות לעיר 5 •

המאפשר פיזור של התנועה הנ

המצב התנועתי בעיר הינו טוב •

קריית גת מחוברת למערכת המסילתית כולל תחנת רכבת הנמצאת בתחומה •

כיסוי רמת השירות של קווי האוטובוס מכסה את מרבית היישוב •

תחנה מרכזית דומיננטית  •

דבר המחזק את הקשר בין קרית גת לערים אחרות. התחנה

  חולשות 5.10.2

אחוז משתמשים נמוך יחסית באוטובוסים  •

בקריית גת לא קיימת תשתית לאמצעים לא מנועיים כמו אופניים והולכי רגל ולכן השימוש  •

בהם יחסית נמוך

המקומי של התחבורה הציבורית מתאפיין בקווים מעגליים עם מספר יציאות נמוך  השירות •

 .יחסית

התכנון העתידי של קריית גת יגרום לכך שהדרכים  •

יפרידו בין היישוב הוותיק לשכונות החדשות המתוכננות בצפון ובמערב העיר

  

מסקנות תכנוניות 5.11

ם את המסקנות התכנוניות שגובשו בעקבות ניתוח המצב הקיים והמצב התכנוני חלק זה מסכ

  . הקיים

יצירת איזון בין ההיצע התחבורתי לבין תפרוסת שימושי הקרקע העירוניים  .א

רמת השירות הגבוהה של רשת הדרכים העירונית



  סקר מצב  קיים

. ת מצפון וממערבחיזוק הקשר בין השכונות הוותיקות לבין השכונות החדשות המתוכננו

האתגר התכנוני מבחינה תחבורתית הוא חיזוק הקשר בין חלקי העיר הן לכלי רכב והן 

 .חיזוק הקשר בין קרית גת למרכז הארץ ולערים באר שבע בדרום ואשקלון במערב

 -ו 35הדרכים " (צומת דרכים

 .מכאן יש לשמר את הנגישות למרכז הארץ ולערים הסמוכות

יצירת תנאים אשר יאפשרו את הגדלת השימוש במערכות 

אופציה . על ידי פיתוח מערכות אמינות ואיכותיות

 ). כרמי גת' שכ(הקמת תחנת רכבת נוספת בסמיכות לשכונה הצפונית 

בקרית גת אין תשתית מוסדרת לאמצעים לא 

יש לגבש מערך עירוני מלא של נגישות ידידותית 

יזון הנכון בין המשתמשים השונים במרחב 

  . רוכבי האופניים והנוסעים בתחבורה הציבורית
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חיזוק הקשר בין השכונות הוותיקות לבין השכונות החדשות המתוכננו

האתגר התכנוני מבחינה תחבורתית הוא חיזוק הקשר בין חלקי העיר הן לכלי רכב והן 

 ).שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים(לתנועה הלא מוטורית

חיזוק הקשר בין קרית גת למרכז הארץ ולערים באר שבע בדרום ואשקלון במערב

צומת דרכים"ל אחד מיתרונותיה הבולטים של העיר הוא מיקומה ע

מכאן יש לשמר את הנגישות למרכז הארץ ולערים הסמוכות, 6וקרבתה לכביש 

יצירת תנאים אשר יאפשרו את הגדלת השימוש במערכות . פיתוח התחבורה הציבורית

על ידי פיתוח מערכות אמינות ואיכותיות, התחבורה הציבורית לרבות הרכבת

הקמת תחנת רכבת נוספת בסמיכות לשכונה הצפונית 

בקרית גת אין תשתית מוסדרת לאמצעים לא . פיתוח נגישות להולך הרגל ולרוכב האופניים

יש לגבש מערך עירוני מלא של נגישות ידידותית . ממונעים ולכן השימוש בהם נמוך יחסית

יזון הנכון בין המשתמשים השונים במרחב תוך מציאת הא, להולך הרגל ורוכב האופניים

רוכבי האופניים והנוסעים בתחבורה הציבורית, העדפת הולכי הרגל

    

  

חיזוק הקשר בין השכונות הוותיקות לבין השכונות החדשות המתוכננו  .ב

האתגר התכנוני מבחינה תחבורתית הוא חיזוק הקשר בין חלקי העיר הן לכלי רכב והן 

לתנועה הלא מוטורית

חיזוק הקשר בין קרית גת למרכז הארץ ולערים באר שבע בדרום ואשקלון במערב  .ג

אחד מיתרונותיה הבולטים של העיר הוא מיקומה ע

וקרבתה לכביש ) 40

פיתוח התחבורה הציבורית  .ד

התחבורה הציבורית לרבות הרכבת

הקמת תחנת רכבת נוספת בסמיכות לשכונה הצפונית  -תכנונית 

פיתוח נגישות להולך הרגל ולרוכב האופניים  .ה

ממונעים ולכן השימוש בהם נמוך יחסית

להולך הרגל ורוכב האופניים

העדפת הולכי הרגל, הציבורי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


