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  : נתונים הבאיםנאספו ה, 

 .מספר יחידות הדיור הקיימות בהסתמך על נתוני ארנונה

  .מספר יחידות הדיור שטרם מומשו בתוכניות מאושרות

 .חישוב מספר יחידות הדיור שניתן לבנות באמצעות ציפוף המרקם הקיים

 .מנתוני הארנונה

קה של התוכניות המאושרות ובדי

 1%-כ תהיההריאלית  תוספת יחידות הדיור

 .בטווח התכנית למספר יחידות הדיור במרקם הקיים

הינה מספר יחידות הדיור המירבי אשר ניתן לבנות מכוחה 

קיבולת זו אינה ממומשת במלואה לעיתים קרובות בשל סיבות 

. 'קצב פיתוח תשתיות וכו, החלטות מנהליות שונות

חושבה על פי מספר יחידות הדיור המירבי על פי 

המרקם הקיים במסגרת יפוף 

ההנחות בתחשיב הקיבולת הריאלית הן שתכניות מאושרות יתממשו 

ליות שנועדו לפתור "מאחר ומדובר בתכניות ותמ

תהליכי התחדשות עירונית הינם מורכבים מאחר 

יזמים והכדאיות הכלכלית , ומעורבים בהם גורמים שונים לרבות בעלי הדירות הקיימים

תוספת , בנייה מחדשתהליכי ההתחדשות כוללים בין השאר הריסה ו

הנחת , מאחר ותהליכים אלו הינם איטיים מעצם טבעם

לשנה  1%ת הריאלית במרקם הבנוי הקיים לא תעלה על 

למספר יחידות הדיור הקיימות 

נפשות בכמות  3.5ממוצע של 

לנתון זה ). קיבולת ריאלית(יחידות הדיור הצפויה להתווסף לעיר בתום הליכי התכנון 
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 פרוגרמה לצורכי ציבור 

 למגורים ייהבנה

 ה בבסיס החישוביםמתודולוגי

, 2035גת לשנת -על מנת ליצור בסיס לחישוב קיבולות הבנייה בקרית

מספר יחידות הדיור הקיימות בהסתמך על נתוני ארנונה

מספר יחידות הדיור שטרם מומשו בתוכניות מאושרות

 .וכניות שבהליכי תכנוןמספר יחידות הדיור בת

חישוב מספר יחידות הדיור שניתן לבנות באמצעות ציפוף המרקם הקיים

  : בהתבסס על ההנחות הבאות הנתונים רוכזו בטבלה

מנתוני הארנונה) ללא שינוי(הנתון של מספר יחידות הדיור נלקח 

התוכניות המאושרות ובדי תבחינ מבוסס עלמספר יחידות הדיור שטרם מומשו 

  .מספר יחידות הדיור המתוכננות בהן

 .ממתכנני התוכניות התקבלו בהליכיםשתוכניות 

תוספת יחידות הדיורכי על סמך הנחה ציפוף המרקם הקיים 

למספר יחידות הדיור במרקם הקייםתוספת  20%כ "ובסה

  :שוב קיבולות הבניהבבסיס חי הקיימות

הינה מספר יחידות הדיור המירבי אשר ניתן לבנות מכוחה  קיבולת זו – קיבולת נומינלית

קיבולת זו אינה ממומשת במלואה לעיתים קרובות בשל סיבות  .של תכנית כלשהיא

החלטות מנהליות שונות, שונות כגון הליכי אישור תכניות

חושבה על פי מספר יחידות הדיור המירבי על פי גת -ינלית של קריתהקיבולת הנומ

יפוף וצ, יחידות הדיור המתוכננות מספר, תכניות מאושרות

 . תהליכי התחדשות עירונית

ההנחות בתחשיב הקיבולת הריאלית הן שתכניות מאושרות יתממשו  – יאליתקיבולת ר

מאחר ומדובר בתכניות ותמ, תכנוןבמלואן וכך גם תכניות בהליכי 

תהליכי התחדשות עירונית הינם מורכבים מאחר . בעיות של מלאי הדיור במדינת ישראל

ומעורבים בהם גורמים שונים לרבות בעלי הדירות הקיימים

תהליכי ההתחדשות כוללים בין השאר הריסה ו. לביצוע ההתחדשות

מאחר ותהליכים אלו הינם איטיים מעצם טבעם. קומות ועיבוי בניינים קיימים

ת הריאלית במרקם הבנוי הקיים לא תעלה על ולביצוות התכנון היא שהק

למספר יחידות הדיור הקיימות  20%דהיינו תוספת של , יחידות הדיור הקיימות

ממוצע של  משק ביתת גודל הכפל חושב באמצעות סיהצפי האוכלו

יחידות הדיור הצפויה להתווסף לעיר בתום הליכי התכנון 

 

 

פרוגרמה לצורכי ציבור  1

הקיבולות  1.1

מתודולוגי 1.1.1

על מנת ליצור בסיס לחישוב קיבולות הבנייה בקרית

מספר יחידות הדיור הקיימות בהסתמך על נתוני ארנונהבחינת   )א(

מספר יחידות הדיור שטרם מומשו בתוכניות מאושרותבחינת   )ב(

מספר יחידות הדיור בתבחינת   )ג(

חישוב מספר יחידות הדיור שניתן לבנות באמצעות ציפוף המרקם הקיים  )ד(

הנתונים רוכזו בטבלה

הנתון של מספר יחידות הדיור נלקח   )א(

מספר יחידות הדיור שטרם מומשו   )ב(

מספר יחידות הדיור המתוכננות בהן

תוכניות ה תונינ  )ג(

ציפוף המרקם הקיים   )ד(

ובסה ,בשנה

הקיימות הנחות נוספות

קיבולת נומינלית  )ה(

של תכנית כלשהיא

שונות כגון הליכי אישור תכניות

הקיבולת הנומ

תכניות מאושרות

תהליכי התחדשות עירונית

קיבולת ר  )ו(

במלואן וכך גם תכניות בהליכי 

בעיות של מלאי הדיור במדינת ישראל

ומעורבים בהם גורמים שונים לרבות בעלי הדירות הקיימים

לביצוע ההתחדשות

קומות ועיבוי בניינים קיימים

צוות התכנון היא שהק

יחידות הדיור הקיימות' ממס

  .  בעיר

צפי האוכלו  )ז(

יחידות הדיור הצפויה להתווסף לעיר בתום הליכי התכנון 



   

 2035יה של קרית גת לשנת יכיום בכדי לאמוד את צפי האוכלוס

  בהליכי תכנוןו 

  יחידות דיור ' מס

33   

204   

500   

192  

696   

1,200   

468   

1700  

570  

8,000   

9,356  

22,349  

ומאופיין בבנייה נמוכה  מרווח מאוד

מרקם בנוי שכזה הוא בעל פוטנציאל גבוה לציפוף באמצעות התחדשות 

ואכן בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התכניות הנמצאות על שלחן הוועדה 

ה יהעירימוביל צוות , בכדי לקדם תנופה זו ולהנחותה

. תכנית להתחדשות עירונית בקרית גת באמצעות חיזוק ועיבוי מבנים

מסגרת סטטוטורית גם עבור מבנים אשר 

אך ללא ' 80קרי נבנו לאחר שנת 

בחשבון במסגרת צפי תוספת 

בעת חישוב קיבולת הבנייה למגורים בשנת היעד של 
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כיום בכדי לאמוד את צפי האוכלוסהתושבים  הוספה כמות

 . תושבים 138,829הינו 

 מפורטות מאושרות דיור בתכניותיחידות : 1' לוח מס

  סטטוס   תכנית 

  מאושרת  נאות רימון  – 606-0207456

  מאושרת   רימוני גת  – 6/106

  מאושרת   35/101

  בהליכי תכנון   קרית גנים  – 606-0180521

  מאושרת   רובע הפרחים  – 39/101

  בהליכי תכנון   מתחם לוטם 

מתחם  – 606-0232397

  

  מאושרת 

  בהליכי תכנון ר קרית "תכנית מפורטת למע

  בהליכי תכנון   פרויקט האצטדיון 

  מאושרת   כרמי גת 

  בהליכי תכנון   השכונה המערבית 

  

 בקרית גת  התחדשות עירונית

מרווח מאוד ינוהקריית גת המרחב העירוני של , ועד היום

מרקם בנוי שכזה הוא בעל פוטנציאל גבוה לציפוף באמצעות התחדשות . ובצפיפות נמוכה

ואכן בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התכניות הנמצאות על שלחן הוועדה 

בכדי לקדם תנופה זו ולהנחותה. ופינוי בינוי 38א "וע תמ

תכנית להתחדשות עירונית בקרית גת באמצעות חיזוק ועיבוי מבנים את הכנתה של

מסגרת סטטוטורית גם עבור מבנים אשר  מסדירה, 606-0185579מספרה הוא 

קרי נבנו לאחר שנת , 38א "הסף הרגילים של תמלכאורה אינם עומדים בתנאי 

בחשבון במסגרת צפי תוספת  הובאוגת - מהלכים אלו לעידוד התחדשות עירונית בקרית

בעת חישוב קיבולת הבנייה למגורים בשנת היעד של , ד אשר יתווספו באמצעות ציפוף

  ).  2' ראו לוח מס

  
  

 

 

הוספה כמות

הינו אשר 

לוח מס

תכנית  

0207456

/106/03/9

/101/02/9

0180521

/101/02/9

מתחם לוטם 

0232397

  היסמין

תכנית מפורטת למע

  גת 

פרויקט האצטדיון 

כרמי גת 

השכונה המערבית 

  כ "סה

  

התחדשות עירונית 1.1.2

ועד היום קמתההמ

ובצפיפות נמוכה

ואכן בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התכניות הנמצאות על שלחן הוועדה , עירונית

וע תמהמקומית לביצ

את הכנתה של בימים אלו

מספרה הוא  אשר, התכנית

לכאורה אינם עומדים בתנאי 

מהלכים אלו לעידוד התחדשות עירונית בקרית. ד"ממ

ד אשר יתווספו באמצעות ציפוף"יח

ראו לוח מס(התכנית 

  
  



   

הוכנה טבלה המסכמת , אשר התבצע בשיתוף פעולה עם עיריית קרית גת

כמות בחשבון  הבעיר הותיקה נלקח

בהן תחת הנחה כי תהליכי התחדשות עירונית יתרחשו בכל העיר למעט בשכונות 

). להלן 2' מסומנות בכוכבית בלוח מס

והוא , צפי האוכלוסייה לשנת היעד של התכנית

מוצגים להלן , גת מחולקת למספר מתחמי תכנון

    ). בעמוד הבא(התכנון 
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  רים קיבולות הבנייה למגו

אשר התבצע בשיתוף פעולה עם עיריית קרית גת, לאחר איסוף הנתונים

בעיר הותיקה נלקח .)להלן 2לוח ( למגורים בעיר הריאלית את קיבולת הבנייה

תחת הנחה כי תהליכי התחדשות עירונית יתרחשו בכל העיר למעט בשכונות 

מסומנות בכוכבית בלוח מס(ל ורמות דוד "צה, מלכי ישראל – נייה גבוהה

צפי האוכלוסייה לשנת היעד של התכנית גובש הסופית טבלת קיבולות הבנייה

גת מחולקת למספר מתחמי תכנון-היות ותכנית המתאר של קרית

התכנון על פי מתחמי  בחלוקה קיבולות מגורים נתוניו, מפת מתחמי התכנון

  גת- מתחמי תכנון בקרית: 1' איור מס

 

 

קיבולות הבנייה למגו 1.1.3

לאחר איסוף הנתונים

את קיבולת הבנייה

תחת הנחה כי תהליכי התחדשות עירונית יתרחשו בכל העיר למעט בשכונות  ,תריאלי ד"יח

נייה גבוההאיכות הב

טבלת קיבולות הבנייהבהתבסס על 

היות ותכנית המתאר של קרית. נפש 138,800-כ

מפת מתחמי התכנון

  



  על פי מתחמי תכנון

כ "סה
תוספת 

 ד"יח

ד "כ יח"סה
קיימות 

 ומתוכננות

גודל 
משק בית 

 ממוצע

תוספת אוכלוסיה 
עד  מתחםל

2035 

17001900 3.5 5,950 

1,4084,987 3.5 4,927 

3804,063 3.5 1,329 

1253,509 3.5 438 

1691,531 3.5 592 

3,2265,251 3.5 11,291 

3941,445 3.5 1,378 

6641,132 3.5 2,323 

8,0008,000 3.5 28,000 

- - 3.5 - 

9,3569,356 3.5 32,746 

25,42141,173   88,974 
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על פי מתחמי תכנון 2035טבלת קיבולות הבנייה למגורים בקרית גת לשנת : 2' לוח מס

אוכלוסיה 
 קיימת 

ד "יח
 קיימות

ד בתכניות "יח
מאושרות 

 ליכיםובה

ד "תוספת יח
באמצעות ציפוף 

 ריאלי

סה
תוספת 

יח

610 200 1700 - 1700 

10,0903579 692 716 1,408 

11,0803683 - 380 380 

11,7803384 - 125 125 

6,150 1362 - 169 169 

5,720 2025 2,821 405 3,226 

3,990 1051   394 394 

1,170 468 570 94 664 

- - 8,000 - 8,000 

- 
- - -  

- - 9,356 - 9,356 

50590 15,752 23,139 2,282 421 

 

 

מתחמי 
 תכנון 

 שכונות במתחם
אוכלוסיה 

1 
המלאכה , ז"פ(ר "מע

וחלק מאזור 
 )התעשייה

2 
, בני ישראל
 הנביאים, השופטים

10,090 

3 
, *מלכי ישראל

 הקוממיות
11,080 

4 
אתרי , *ל"צה

 *רמות דוד, המקרא
11,780 

5 
שער , ההעפלה

 הדרום
 

  מגדים, הפרחים 6

  החורש, גליקסון 7

  הבנים 8

 כרמי גת  9

10 
אזור התעשייה 

 המזרחי

11 
 שכונה מערבית 

    כ"סה



   

  סיכום טבלת קיבולות בנייה למגורים

ד "יח
2035 

אוכלוסיה 
2035 

41,000 140,000 

 :  

אלו לרוב  –שטחים למוסדות אשר הקצאתם תלויה באופן ישיר בגודל האוכלוסייה 

 

כלל עירוניים אשר הקצאתם אינה תלויה באופן ישיר בגודל 

הינה פועל יוצא של תוספת  2035

גודל  – דמוגרפייםהפרמטרים 

תדריך "כפי שנקבעו ב תכנוניים אחרים

 3.5-גת נקבע ל-קריתמשק הבית הממוצע ב

גודל השנתון נקבע בהתבסס על נתונים 

ואילו בני , )לשנתון 2.5%(' מהאוכ

תוך שילוב בין מערכות שירותים או בין 

ת מגוון אפשרויות הפעילות והגדלת 

שילוב בין מוסדות שונים במבנה אחד תורם לחיסכון בקרקע 

  : דוגמה לשילובים אפשריים

 .  דים ומעליו בית כנסת

 . ס"לדוגמה שילוב אגף קהילתי במגרש ביה

  שימוש וניצול יעיל של מגרשי מוסדות הציבור לאורך כל שעות היממה

כוללים שטח נרחב לחצרות , ס יסודיים ומקיפים

תכנית המתאר ממליצה על שימוש יעיל בשטחים אלו 

 2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  
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סיכום טבלת קיבולות בנייה למגורים: 3' לוח מס

אוכלוסייה מצב 
 קיים 

תוספת 
ד "יח

 )ריאלית(
 תוספת אוכלוסיה 

50490 25,420 89,000 

  ציבור  מוסדות ושירותיל הקצאת קרקע

 מתודולוגיה 

: לשתי קטגוריות עיקריות ניתנת לסיווג הקצאת הקרקע לצרכי ציבור

שטחים למוסדות אשר הקצאתם תלויה באופן ישיר בגודל האוכלוסייה 

 . לרבות מוסדות חינוך וקהילה, מוסדות שכונתיים ורובעיים

כלל עירוניים אשר הקצאתם אינה תלויה באופן ישיר בגודל  שטחים למוסדות

 . האוכלוסייה

  הנחות בבסיס הקצאות הקרקע 

2035- גת ב-הקצאת הקרקע הדרושה למוסדות ומבני ציבור בקרית

פרמטרים ה הינוהבסיס לחישוב צרכי הציבור . האוכלוסיה הצפויה בעיר

תכנוניים אחריםפרמטרים  לצד ,ממוצע וגודל שנתון התלמידים

משק הבית הממוצע ב גודל). 2005" (תכנון להקצאות קרקע לצרכי ציבור

גודל השנתון נקבע בהתבסס על נתונים  .2.2%וגודל השנתון הממוצע אשר נקבע הינו 

מהאוכ 10.2%מהווים  0-4לפיהם בני , 12014שנת דמוגרפיים עדכניים ל

  ).  לשנתון 2%-1.8%(' מהאוכ 7.3-8.1

  מדיניות הקצאת הקרקע לצרכי ציבור 

תוך שילוב בין מערכות שירותים או בין , צוות התכנון ממליץ על ניצול ושימוש יעיל בקרקע

ת מגוון אפשרויות הפעילות והגדלת בהרח, רמים לשיפור ברמת השירותשילובים אלו תו

שילוב בין מוסדות שונים במבנה אחד תורם לחיסכון בקרקע , בנוסף. הנגישות לקהלי יעד מגוונים

דוגמה לשילובים אפשריים. ציבורית ובעלויות ההקמה והתפעול של המבנים

דים ומעליו בית כנסתגן יל לדוגמה, שילוב מוסדות ציבור במבנה אחד

לדוגמה שילוב אגף קהילתי במגרש ביה, שירותים ציבוריים במגרש אחד

שימוש וניצול יעיל של מגרשי מוסדות הציבור לאורך כל שעות היממה

ס יסודיים ומקיפים"ביה –מגרשי הבנייה של מוסדות הציבור לחינוך 

תכנית המתאר ממליצה על שימוש יעיל בשטחים אלו . או פתוחים/וורים ומגרשי ספורט סג

                                         

  . משרד הפנים, 2014קובץ רשויות מקומיות לשנת 

 

 

ד מצב "יח
 קיים 

15,752 
  

הקצאת קרקע 1.2

מתודולוגיה  1.2.1

הקצאת הקרקע לצרכי ציבור

שטחים למוסדות אשר הקצאתם תלויה באופן ישיר בגודל האוכלוסייה   .א

מוסדות שכונתיים ורובעיים

שטחים למוסדות  .ב

האוכלוסייה

הנחות בבסיס הקצאות הקרקע 

הקצאת הקרקע הדרושה למוסדות ומבני ציבור בקרית

האוכלוסיה הצפויה בעיר

ממוצע וגודל שנתון התלמידים משפחה

תכנון להקצאות קרקע לצרכי ציבור

וגודל השנתון הממוצע אשר נקבע הינו , נפשות

דמוגרפיים עדכניים ל

8.1%מהווים  5-19

  

מדיניות הקצאת הקרקע לצרכי ציבור 

צוות התכנון ממליץ על ניצול ושימוש יעיל בקרקע

שילובים אלו תו. מוסדות

הנגישות לקהלי יעד מגוונים

ציבורית ובעלויות ההקמה והתפעול של המבנים

שילוב מוסדות ציבור במבנה אחד -

שירותים ציבוריים במגרש אחדשילוב  -

שימוש וניצול יעיל של מגרשי מוסדות הציבור לאורך כל שעות היממה

מגרשי הבנייה של מוסדות הציבור לחינוך 

ומגרשי ספורט סג

                                                          

קובץ רשויות מקומיות לשנת  1



   

על ידי התקנת שער נפרד לשימוש כלל 

לשימושים  מבני הציבור עצמם יאפשרו שימוש גמיש במבנה על ידי הסבה והתאמת המבנה

  . תוך מתן עדיפות לצורכי מערכת החינוך והשירותים הקהילתיים

על פי  מגוריםהת וגת מבוסס על מימוש קיבול

חישוב נפרד של גודל האוכלוסייה 

ד הריאלית הוכפלה בגודל משק בית על מנת 

כתוצאה . יה הנוכחי בכל מתחם

אות הנדרשות עבורו חושבו ההקצ

-ותוספת האוכלוסייה על כ 25,117

יהיה  2035לשנת גת -י בקרית

לצורכי חינוך  הקצאותהיקף זה כולל 

 הקצאות, )להלן 5' לוח מס(בריאות ודת 

הכולל אולם תיאטרון ( מרכז תרבות עירוני

 6' לוח מס(ורזרבה קרקעית להשלמת שירותים 
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על ידי התקנת שער נפרד לשימוש כלל , ופתיחתם לשימוש הציבור בשעות בהן המוסד אינו פעיל

  . הציבור או על ידי יצירת מנגנון פעולה בטוח אחר

מבני הציבור עצמם יאפשרו שימוש גמיש במבנה על ידי הסבה והתאמת המבנה

תוך מתן עדיפות לצורכי מערכת החינוך והשירותים הקהילתיים, מתחלפים לפי הצורך

 תחשיב הפרוגרמה לצרכי ציבור בקרית גת 

גת מבוסס על מימוש קיבול-התחשיב הפרוגרמטי לצרכי ציבור בתכנית קרית

חישוב נפרד של גודל האוכלוסייה  עבור כל מתחם תכנון נערך. לעיל כפי שהוצג

ד הריאלית הוכפלה בגודל משק בית על מנת "תוספת יח: על פי הפירוט הבא, 

יה הנוכחי בכל מתחםיולנתון זה הוסף גודל האוכלוס, את תוספת האוכלוסייה

עבורו חושבו ההקצ ,2035ה במתחם לשנת יצפי האוכלוסימחישוב זה התקבל 

25,117עמוד על ת 2035ד בעיר בשנת "יחתוספת , ככלל

י בקריתעבור גודל האוכלוסיה הצפומתחשיב הפרוגרמה המפורט עולה כי 

היקף זה כולל . דונם 2,793צורך בהיקף הקצאות לצורכי ציבור העומד על 

בריאות ודת , רווחה, הקצאות לצורכי תרבות, )להלן

מרכז תרבות עירוני, רכי ציבור כלל עירוניים לרבות בית עירייה

ורזרבה קרקעית להשלמת שירותים  א ומכבי אש"מד, תחנות משטרה

  ).  להלן 7' לוח מס(והקצאות שטחים פתוחים 

 

 

ופתיחתם לשימוש הציבור בשעות בהן המוסד אינו פעיל

הציבור או על ידי יצירת מנגנון פעולה בטוח אחר

מבני הציבור עצמם יאפשרו שימוש גמיש במבנה על ידי הסבה והתאמת המבנה

מתחלפים לפי הצורך

תחשיב הפרוגרמה לצרכי ציבור בקרית גת  1.2.2

התחשיב הפרוגרמטי לצרכי ציבור בתכנית קרית

כפי שהוצג, מתחמי תכנון

, הצפויה למתחם

את תוספת האוכלוסייה לאמוד

מחישוב זה התקבל 

ככלל .לצרכי ציבור

  . נפש 87,900

מתחשיב הפרוגרמה המפורט עולה כי 

צורך בהיקף הקצאות לצורכי ציבור העומד על 

להלן 4' לוח מס(

רכי ציבור כלל עירוניים לרבות בית עירייהולצ

תחנות משטרה, ספריה, )ומחול

והקצאות שטחים פתוחים , )להלן

  



כרמי 
 גת

שכונה 
 מערבית

 כ"סה

 הערות

3743 
185 

  

1214 63   

1214 63   

4148 206   

2124 103   

2124 103   

2124 103   

1012 51   

1012 51   

123144 617   

7 8 34   

6372 309   

123144 617   

4 4 19   

94.5108 482   

201230 999   
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 2035לשנת  -פרוגרמה כלל עירונית קרית גת 

 

 1מתחם 
 ר"

מתחם 
2 

מתחם 
3 

מתחם 
4  

מתחם 
5  

מתחם 
6 

מתחם 
7 

מתחם 
8  

כרמי 
גת

20 17 16 9 22 8 5 37 

8 6 5 3 7 3 2 12 

8 6 5 3 8 3 2 12 

1022 19 17 10 25 9 5 41 

11 9 9 5 12 4 3 21 

11 9 9 5 12 4 3 21 

11 9 9 5 12 4 3 21 

6 5 4 2 6 2 1 10 

6 5 4 2 6 2 1 10 

2966 56 52 30 75 27 15 123 

4 3 2 2 4 2 1  

1836 27 27 18 27 12 9 63 

2966 56 52 30 75 27 15 123 

2 2 2 1 2 1 1  

2754 45 45 23 54 22.5 0 94.5 

55114 92 90 51 108 44 14 201 

 

 

חינוךהקצאות לצורכי : 4' לוח מס

 רובע
מתחם 

"מע -

 מעון יום

מספר 
 9 תכיתו

 3 מוסדות' מס

 3 שטח

 גן טרום חובה

מספר 
 10 כיתות

 5 מוסדות' מס

 5 שטח

 גן חובה

פר מס
 5 כיתות

 2 מוסדות' מס

 2 שטח

 ס יסודי"בי

מספר 
 29 כיתות

 2 מוסדות' מס

 18 שטח

 ס על יסודי"בי

מספר 
 29 כיתות

 1 מוסדות' מס

 27 שטח

 55 כ שטח חינוך רגיל"סה



3 4 15   

2 2 7   

2 2 7   

1518 77   

2 2 7   

4 6 26   

5.57.8 33 

נתון משוקלל לפי 
צרכים כלל 

 עירוניים

        

כרמי 
 גת

שכונה 
   סכום מערבית

1515 54   

1616 64   

0.50.5 3   

0 0 1 

בשילוב עם 
  שימושים נוספים

0 0 0 

משולב בשטח 
ללא , סחיר

 הקצאה נפרדת

1 1 6 

בשקלול כלל 
עירוני של סף 

 50,000כניסה 
 נפש

   2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  
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2 1 1 1 2 1 0  

0 1 1 0 1 0 0  

0 1 1 0 1 0 0  

8 7 7 4 9 3 2 15 

1 1 1 0 1 0 0  

4 4 4 0 4 0 0  

4 5 5 0 5 0 0 5.5 

               

 בריאות ודת, רווחה, תרבות

 ר
מתחם 

2 
מתחם 

3 
מתחם 

4  
מתחם 

5  
מתחם 

6 
מתחם 

7 
מתחם 

8  
כרמי 

גת

9 0 0 3 3 3 3 15 

0 16 16 0 0 0 0 16 

0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 

1 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0  

1 1 1 0 1 0 0  

 

 

גן חינוך 
 מיוחד

מספר 
 1 כיתות

 0 מוסדות' מס

 0 שטח

אגף יסודי ועל 
יסודי חינוך 

 מיוחד

מספר 
 4 כיתות

 0 מוסדות' מס

 0 שטח

 0 כ שטח חינוך מיוחד"סה

      

תרבותהקצאות לצורכי : 5' לוח מס

ר"מע רובע

מרכז תרבות 
 3 שטח שכונתי

 0 שטח מרכז רובעי

 0 שטח מועדון נוער

תחנה 
לבריאות 
 0 שטח המשפחה

מרפאה 
 0 שטח שכונתית

מרכז יום 
 0 שטח קשישל



  0 0 

משולב ללא 
, הקצאה נפרדת

במסגרת שימוש 
ציבורי אחר 
 במיקום מרכזי

7 8 34.8   

0 0 0 

במסגרת בתי 
/ שטח סחיר/ כנסת

/ רזרבה/ גני ילדים
תחנת בריאות 

 למשפחה

39.540.5 162.8   

כרמי 
 גת

שכונה 
 מערבית

 כ"סה
 הערות

        

      

, ר לתושב"מ 0.02
הקצאה  50%

. ס"ניתנת בביה
, דונם 1.1כ "סה

יינתן במסגרת 
מרכז תרבות 

 עירוני

      

אולם  כולל)
אולם , תיאטרון

מופעי מחול ומרכז 
 (תרבות וקהילה

   2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  
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0 0 0 0 0 0 0  

1.54 3 3 1.5 4.5 1.5 0.8  

0 0 0 0 0 0 0  

15.5 20.5 20.0 4.5 9.0 4.5 4.3 39.5 

 1מתחם 
 ר"

מתחם 
2 

מתחם 
3 

מתחם 
4  

מתחם 
5  

חם מת
6 

מתחם 
7 

מתחם 
8  

כרמי 
גת

               

               

16               

 

 

מועדון 
 קשישים

 0 שטח

 1.5 שטח בתי כנסת

 0 שטח *מקוה

 4.5 כ שטח"סה

הקצאות כלל : 6' לוח מס
 עירוניות 

 הקצאה

מתחם 
"מע -

 6 בית עירייה

   **ספריה

 מרכז תרבות עירוני

16 



15.5    

יוזז , 8קיים ברובע 
לדרום כרמי גת 

לשטח פארק נחל 
 לכיש

100    

דונם מרכז  20
 80+ספורט עירוני

מתקני ספורט 
יוקצה . פתוחים

במסגרת פארק 
 12%-כ(הנחל 

 )משטח הפארק

      

אין הקצאת קרקע 
ימוקם , נפרדת

 בשטחים סחירים

      

מוקצה במסגרת 
מרכז לשירותי 

 חירום

      

מוקצה במסגרת 
מרכז לשירותי 

 חירום

      

מסגרת מוקצה ב
מרכז לשירותי 

 חירום

9 11 42   

12511 186.2   
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              15.5 

              100 

               

3.5               

               

1.2               

4 4 4 2 2 2 2  

30.74 4 4 2 2 2 2 125 

13

 

 

   אצטדיון כדורגל

   ***ספורטק

   מרפאה מקצועית

 3.5 משטרה

 2 א"מד

 1.2 מכבי אש 

 2 רזרבה להשלמת שירותים

 30.7 כ שטח"סה

מבני  - כ הקצאה "סה
 1381 ציבור 



  

כרמי 
 גת

שכונה 
 מערבית

 סכום

140164 702  

5665 281 

8498 421 

280327 1403 
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  )דונם(הקצאות שטחים פתוחים 

 1מתחם 
מתחם 

2 
מתחם 

3  
מתחם 

4 
מתחם 

5 
מתחם 

6 
מתחם 

7 
מתחם 

8 
כרמי 

גת

75 63 59 34 85 31 17 140 

30 25 24 14 34 12 7 56 

45 38 35 20 51 18 10 84 

151 127 118 68 170 61 35 280 

27

 

 

הקצאות שטחים פתוחים : 7' לוח מס

 מפתח   
מתחם 

 33 'מ 5 שכונתי

 13 'מ 2 רובעי

 20 'מ 3 עירוני-כלל

 66    כ"סה

מבני  - כ הקצאה "סה
 ציבור ושטחי ציבור

2784 

  



   

 תהיקף הקרקע המיועד מהובחנו 

GIS,  בהתבסס על קומפילציית

באמצעות המערכת בודדנו את השטחים המיועדים למבני ציבור בכל 

תוצאות ההשוואה בין היקף ההקצאות לצורכי 

 :  

  ,2035-הנדרש לעל פי 

הקצאות 
 -צ "

מצב קיים 
 )דונם

הקצאות 
צ "שב

 -נדרשות 
2035 

/ עודף
 גירעון 

172.8491 81.88 

259.05138 120.60 

101.81120 -18.48 

229.59119 110.10 

185.2458 127.49 

103.41124 -20.24 

118.8551 68.07 

64.3930 34.02 

222.75255 -32.41 

-- - 

315291 23.71 

-- - 

  
115.5 -115 

1,7731,394 380 

  : השטח לצורכי ציבור הקיים בעיר לעומת ההקצאה הנדרשת הן

מלאי השטח הקיים של מוסדות ציבור עולה על ההקצאה 

 6מתחם , )מלכי ישראל והקוממיות

למתחמים . וכביכול הקצאות ספורט כלל עירוניות
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בחנו , לאחר חישוב כלל ההקצאות הנדרשות לצורכי ציבור בקרית גת

GIS-מערכת האמצעות קה זו נעשתה בבדי. כיום לצורכי ציבור בעיר

באמצעות המערכת בודדנו את השטחים המיועדים למבני ציבור בכל : התכניות המאושרות בעיר

תוצאות ההשוואה בין היקף ההקצאות לצורכי . ומדדנו את היקפם, התכניות המאושרות בעיר

: 8' ם להלן בלוח מסלבין צרכיה בעתיד מובאי, ציבור בקרית גת כיום

על פי על פי המצב הקיים והקצאות לצרכי ציבור : 8' 

  בחלוקה למתחמי תכנון

 שכונות במתחם
 - ד "יח

2035 
אוכלוסיה 

2035 

הקצאות 
"שב

מצב קיים 
דונם(

, ז"פ(ר "מע
המלאכה וחלק 
 )מאזור התעשייה

1763 6,560 172.84 

, בני ישראל
 הנביאים, השופטים

4,987 15,017 259.05 

, מלכי ישראל
 הקוממיות

4,063 12,409 101.81 

אתרי , ל"
 רמות דוד, המקרא

3,509 12,218 229.59 

ער ש, ההעפלה
 הדרום

1,531 6,742 185.24 

 103.41 17,011 5,251 מגדים, הפרחים

 118.85 4,633 1,235 חצי חורש, גליקסון

 64.39 3,493 1,132 הבנים

 222.75 28,000 8,000 כרמי גת 

אזור התעשייה 
 המזרחי

- - - 

 315 32,746 9,356 ה מערבית שכונ

אזור תעשייה 
 מערבי

- - - 

-ספורטק ואצטדיון 
     כלל עירוני

 1,773 138,829 40,826 כ"

השטח לצורכי ציבור הקיים בעיר לעומת ההקצאה הנדרשת הןהמסקנות העולות מהשוואה בין 

מלאי השטח הקיים של מוסדות ציבור עולה על ההקצאה , ערכועל פי החישובים שנ

 . 2035הנדרשת לשנת 

מלכי ישראל והקוממיות( 3מתחם  –ישנם ארבעה מתחמים בהם זוהו חוסרים 

וכביכול הקצאות ספורט כלל עירוניות )כרמי גת( 9מתחם , )מגדים, 

 

 

לאחר חישוב כלל ההקצאות הנדרשות לצורכי ציבור בקרית גת

כיום לצורכי ציבור בעיר

התכניות המאושרות בעיר

התכניות המאושרות בעיר

ציבור בקרית גת כיום

' לוח מס

מתחמי 
 תכנון 

שכונות במתחם

המלאכה וחלק  1
מאזור התעשייה

2 
בני ישראל
השופטים

3 
מלכי ישראל

הקוממיות

4 
"צה

המקרא

5 
ההעפלה

הדרום

הפרחים 6

גליקסון 7

הבנים 8

כרמי גת  9

10 
אזור התעשייה 

המזרחי

שכונ 11

12 
אזור תעשייה 

מערבי

  
ספורטק ואצטדיון 

כלל עירוני

"סה  
  

המסקנות העולות מהשוואה בין 

על פי החישובים שנ .1

הנדרשת לשנת 

ישנם ארבעה מתחמים בהם זוהו חוסרים  .2

, הפרחים(



   

. בהם קיימת הקצאה עודפת, 

היות ושטחים , אינה חסרה –ספורטק ואצטדיון 

  .    דונם

עשייה מתעשייה מסורתית לתעשייה עתירת ידע ניכר במלאי שטחי 

המלאי המדווח , ר"אלפי מ 1,045

ואילו המלאי על פי נתוני ; ר"

הפערים בדיווח נובעים  2).ר

אשר התבקשו על רקע התהליך של חילופי הדורות בתעשייה 

 salvage) (העביר שטחי תעשייה מסורתית להנצלה 

  .  גיסטיקה

אלף  11 -כ מהם נגזרים, ר"אלף מ

 םבהתאם לממוצע הסטטיסטי של השטח למועסק בתעשייה ומלאכה בערי

  3.ר למועסק"מ 68 -ששיעורו כ

, ר למסחר"מ 276,600-גת מאושרים כ

ר "מ 2,700-כ –מבני תעסוקה כמעט ואינם קיימים בעיר הותיקה 

  .  )להלן 9' ראו לוח מס

כלכלי -הערכת מצב, קריית גת

ראה דיון (; 12.13לוח , 2014ס שנתון סטטיסטי לישראל 
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, מים אחרים בעירניתן לתת מענה באמצעות מתח

ספורטק ואצטדיון  –ההקצאה לצורכי ספורט כלל עירוניים 

דונם 840-אשר גודלו כ, אלו יינתנו במסגרת פארק נחל לכיש

 פרוגרמה לתעסוקה 

  נתונים בבסיס החישובים 

  אזור התעשייה 

עשייה מתעשייה מסורתית לתעשייה עתירת ידע ניכר במלאי שטחי התהליך של חילופי הדורות בת

1,045- הוא כ GISהמלאי המדווח על פי : תעסוקה למלאכה ותעשייה

"אלפי מ 740הוא בסדר גודל של   2010על פי נתוני הארנונה לשנת 

ר"אלף מ 355(ית השטח כביכול למחצ-התכווץ 

אשר התבקשו על רקע התהליך של חילופי הדורות בתעשייה ) בקודים(משינויים בהגדרה 

העביר שטחי תעשייה מסורתית להנצלה התהליך . מטכסטיל והלבשה לאלקטרוניקה

גיסטיקהמסחר ולו, הבאה לידי ביטוי בתערובת של שימושי תעשייה ומלאכה

אלף מ 740הנתון אשר ניתן לראותו כמייצג הינו , לאור שינויי ההגדרה

בהתאם לממוצע הסטטיסטי של השטח למועסק בתעשייה ומלאכה בערי

ששיעורו כ, 2012בשנת ) אלף תושבים ויותר 200למעט הערים בנות 

 יר הותיקה 

גת מאושרים כ-בקרית, י צוות תכנית המתאר"על פי בדיקה שנערכה ע

מבני תעסוקה כמעט ואינם קיימים בעיר הותיקה . ר"מ 90,800-מתוכם מנוצלים כ

ראו לוח מס( אך מבנים מתאימים לא הוקמו, ר"לתעסוקה מאושרים במע

                                         
קריית גת"ב 5.3' ראה דיון בס.  (2012הרשויות המקומיות בישראל 

ס שנתון סטטיסטי לישראל "למ; 2012הרשויות המקומיות בישראל 

  ").  םכלכלי קיי-הערכת מצב, קריית גת

 

 

ניתן לתת מענה באמצעות מתח 9-ו 3,6

ההקצאה לצורכי ספורט כלל עירוניים 

אלו יינתנו במסגרת פארק נחל לכיש

 

פרוגרמה לתעסוקה  2

נתונים בבסיס החישובים  2.1

אזור התעשייה   .א

התהליך של חילופי הדורות בת

תעסוקה למלאכה ותעשייה

על פי נתוני הארנונה לשנת 

 2011- הארנונה ב

משינויים בהגדרה 

מטכסטיל והלבשה לאלקטרוניקה

הבאה לידי ביטוי בתערובת של שימושי תעשייה ומלאכה

לאור שינויי ההגדרה

בהתאם לממוצע הסטטיסטי של השטח למועסק בתעשייה ומלאכה בערי זאת. מועסקים

למעט הערים בנות (בישראל 

יר הותיקה הע  .ב

על פי בדיקה שנערכה ע

מתוכם מנוצלים כ

לתעסוקה מאושרים במע

  

  

  

  

  

                                                          
הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ 2

  ").  םקיי

  

הרשויות המקומיות בישראל 3

קריית גת"ב 5.3' בס

  

  



   

 גת- זכויות בנייה קיימות ומנוצלות למסחר ותעסוקה בקרית

 תעסוקה

קיים 
 עיקרי

זכויות 
 עיקרי

- 2775 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 9320 

- 233,138 

- 21,600 

  266,833 

מספר המועסקים בתעשייה : 

בדרך דומה לחישוב התעסוקה 

  ).  פרטים בלוח

סך התעסוקה ). פרטים בלוח(

סך התעסוקה של תושבי . בעיר היא הסכום של התעסוקה בענפי המשק ובשירותים הציבוריים

מדובר , בסך הכול). פרטים בלוח
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זכויות בנייה קיימות ומנוצלות למסחר ותעסוקה בקרית: 9' מס

 מסחר

מתחמי 
 

 שכונות במתחם
קיים 
 עיקרי

זכויות 
 עיקרי

קיים 
עיקרי

, ז"פ(ר "מע
המלאכה וחלק 

 )מאזור התעשייה
67,895 155,686 

, בני ישראל
, השופטים
 הנביאים

2,450 2,450 

, מלכי ישראל
 הקוממיות

800 800 

אתרי , ל"צה
רמות , המקרא

 דוד

3,672 3,672 

שער , ההעפלה
 הדרום

10,119 10,120 

 3,675 3,675 מגדים, הפרחים

 600 600 החורש, גליקסון

 1,600 1,600 הבנים

 22,911 - כרמי גת 

תעשייה אזור ה
 המזרחי

- 62,395 

 12,745 - שכונה מערבית 

    90,811 276,654 

  2035צפי מועסקים לשנת 

: 10' מסתמונת התעסוקה כיום מוצגת בשורה הראשונה של לוח 

בדרך דומה לחישוב התעסוקה ). 6 לוח, Aעמודה (אלף  11 -כ, כאמור, ובמלאכה בקריית גת הוא

פרטים בלוח(במלאכה ותעשייה מחושבת התעסוקה בענפי המשק האחרים 

(התעסוקה בשירותים הציבוריים פרופורציונית לגודל האוכלוסייה 

בעיר היא הסכום של התעסוקה בענפי המשק ובשירותים הציבוריים

פרטים בלוח(גם הוא פרופורציוני לגודל האוכלוסייה ) בעיר ומחוצה לה

  .  אלף מועסקים 1.7- נטו חיובית בשיעור של כ

 

 

מסלוח 

מתחמי 
 תכנון 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  כ"סה
  

צפי מועסקים לשנת  2.2

תמונת התעסוקה כיום מוצגת בשורה הראשונה של לוח 

ובמלאכה בקריית גת הוא

במלאכה ותעשייה מחושבת התעסוקה בענפי המשק האחרים 

התעסוקה בשירותים הציבוריים פרופורציונית לגודל האוכלוסייה 

בעיר היא הסכום של התעסוקה בענפי המשק ובשירותים הציבוריים

בעיר ומחוצה לה(יר הע

נטו חיובית בשיעור של כ-ביוממות

  

  



   

דול בהנחה שכל הפרמטרים יצמחו בפרופורציה לשיעור הגי

שכל הפרמטרים יצמחו בפרופורציה לשיעור הגידול 

של יוממות נטו ) שרירותי(למעט התעסוקה בתעשייה אשר תתפתח בכפוף לאילוץ 

  2035-ובקיים המצב ב, 

  

 כ"סה

תעסוקה 

בעיר של 

  תושבים

ויוממים 

  מבחוץ

ות יוממ

  נטו

  

  

  

  

  

  

  

  

  כ"סה

תעסוקה 

  של

תושבי 

  העיר

בעיר 

  ומחוצה

  לה

  

F= D+E  G=F-H  H  

24.7 1.7  23.0 

61.8 4.3 57.5 

57.5 0.0 57.5 

) חלקי לכל הפחות(כמיצג של שטח תעסוקה בשימוש תעשייתי 

.  ר למועסק"מ 31כ ומקדם סטטיסטי של "

מן המצרף מבוססת על משקל התעסוקה במסחר מסך התעסוקה בענפי המשק למעט תעשייה 

  .תושבים

שיעור  Xהמשקף את ההשתתפות בסך האוכלוסייה 
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  : נערכה בשתי גרסאות 2035

בהנחה שכל הפרמטרים יצמחו בפרופורציה לשיעור הגי –צמיחה שוות פרופורציות 

  .  2.5פי , 

שכל הפרמטרים יצמחו בפרופורציה לשיעור הגידול  ל"כנ בהנחה – 0=יוממות נטו

למעט התעסוקה בתעשייה אשר תתפתח בכפוף לאילוץ 

   .)אילוץ אשר משמעותו הגבלת צמיחה

, קריית גתענפים שונים בב )אלפיםב(מועסקים : 10

  מסחר

  

  

  

  

  

  

  

 

יתר 

  ענפי

  המשק

  

  

  

  

  

 

סך כל ענפי 

  המשק

  

  

  

  

  

  

 

 השירות

  ציבוריה

  

  

  

  

  

  

 

B C D=A+B+C E  

2.1  5.4 19.0 6.2 

5.4 13.4 46.3  15.5 

5.4 13.4 42.0  15.5 

כמיצג של שטח תעסוקה בשימוש תעשייתי  2010-מחושב לפי שטח תעסוקה מדווח ב

  . ר למועסק"מ 68

"אלף מ 235 -של כ 2013-2014-כמצרף מחושבים לפי שטח מדווח ב

מן המצרף מבוססת על משקל התעסוקה במסחר מסך התעסוקה בענפי המשק למעט תעשייה 

תושבים 1,000-מועסקים ל 124על פי מספר התושבים כפול מקדם של 

המשקף את ההשתתפות בסך האוכלוסייה   0.46מקדם של .  מחושב בפרופורציה לגודל האוכלוסייה

  ".קריית גת מצב קיים בהיבט הכלכלי

 

 

2035הפרוגרמה לשנת 

צמיחה שוות פרופורציות  –Iגירסה 

, קרי, באוכלוסייה

יוממות נטו –IIגירסה 

למעט התעסוקה בתעשייה אשר תתפתח בכפוף לאילוץ , באוכלוסייה

אילוץ אשר משמעותו הגבלת צמיחה( 0ברמת 

10' לוח מס

  

  

תעשייה 

  ומלאכה

  

  

  A 

  11.0  אמצב קיים 

 27.5  אIגירסה  2035

  23.3  בIIגירסה  2035

א
A– מחושב לפי שטח תעסוקה מדווח ב

68ומקדם סטטיסטי של 

B ו- C כמצרף מחושבים לפי שטח מדווח ב

מן המצרף מבוססת על משקל התעסוקה במסחר מסך התעסוקה בענפי המשק למעט תעשייה  Cההפרדה של 

  .28.5% –ומלאכה 

E  על פי מספר התושבים כפול מקדם של מחושב

H מחושב בפרופורציה לגודל האוכלוסייה

  . התעסוקה

קריית גת מצב קיים בהיבט הכלכלי"פרטים ושיקולים  ב 



   

 .0לגרום ליוממות נטו העולה על 

  לתוספת שטחי תעסוקה על פי הפרוגרמה לתעסוקה

להלן מציג את הציפיות לתוספת שטחי תעסוקה כשהן מחושבות על יסוד הפרוגרמה 

  .לתוספת מועסקים בעיר וקובץ מקדמי תכנון במונחי שטח למועסק בענפי המשק השונים

הנגזרות מן הפרוגרמה 

תוספת 

, מועסקים

  באלפים 

הציפייה 

לתוספת שטח 

מבונה אלפי 

  גר "מ

C=AxB 

290 

495 

 ד115

280 

1,180 

215 

370 

115 

280 

980 

או , לרבות שטחים מובטלים

במונחי שטח לתושב התוספת 

2030.  
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לגרום ליוממות נטו העולה על שלא  Aלמעט אילוץ המוטל על 

 פרוגרמה לשטחי תעסוקה

לתוספת שטחי תעסוקה על פי הפרוגרמה לתעסוקהציפייה 

להלן מציג את הציפיות לתוספת שטחי תעסוקה כשהן מחושבות על יסוד הפרוגרמה 

לתוספת מועסקים בעיר וקובץ מקדמי תכנון במונחי שטח למועסק בענפי המשק השונים

הנגזרות מן הפרוגרמה , בענפי המשק הציפיות לתוספת שטחי תעסוקה

  לתעסוקה 

  ענף

  

  

  

  

כנון מקדם ת

ר "מ, שטח

אלמועסק   

 

תוספת 

מועסקים

אלפים 

  

A B 

 8.3 35.0 תעשייה עתירת ידע

 8.3 60.0 אחרת תעשייה

 3.3 35.0 מסחר

 8.0 35.0 ענפי משק אחרים

 כ"ענפי המשק סה

 6.2 35.0 תעשייה עתירת ידע

 6.2 60.0 תעשייה אחרת

 3.3 35.0  מסחר

 8.0 35.0 ענפי משק אחרים

 כ"ענפי המשק סה

לרבות שטחים מובטלים, קדמים הסטטיסטיים המצביעים על מצב קיים

  .מובטלים למחצה וטעויות מדידה ואי התאמה בהגדרות

  .לעיל 

  .מספרים מעוגלים

במונחי שטח לתושב התוספת .  תוספת שטח בסדר גודל זה מבוססת על הפרוגרמה לתעסוקה

2030 -ר לכלל האוכלוסייה ב"מ 1.4 -סף וכר לתושב מתוו"

 

 

למעט אילוץ המוטל על  Iב כמו בגירסה 

פרוגרמה לשטחי תעסוקה 2.3

ציפייה  2.3.1

להלן מציג את הציפיות לתוספת שטחי תעסוקה כשהן מחושבות על יסוד הפרוגרמה  11' מסלוח 

לתוספת מועסקים בעיר וקובץ מקדמי תכנון במונחי שטח למועסק בענפי המשק השונים

הציפיות לתוספת שטחי תעסוקה: 11' לוח מס

פרוגרמה 

  לתעסוקה

תעשייה עתירת ידע Iגירסה 

תעשייה  

מסחר  

ענפי משק אחרים  

ענפי המשק סה  

 

תעשייה עתירת ידע IIגירסה 

תעשייה אחרת  

מסחר  

ענפי משק אחרים  

ענפי המשק סה  

קדמים הסטטיסטיים המצביעים על מצב קייםלהבדיל מן המ א

מובטלים למחצה וטעויות מדידה ואי התאמה בהגדרות

 10מחושב מלוח  ב

מספרים מעוגלים  ג

תוספת שטח בסדר גודל זה מבוססת על הפרוגרמה לתעסוקה ד

"מ 1.5-מבטיחה כ



   

  תכנון של תוספת שטחי תעסוקה עקבי עם הפרוגרמה לתעסוקה

נגזרות מן הפרוגרמה לתוספת 

לא על השטחים המתוכננים  

שתי בשל , פיות לשטח תעסוקה עם תכנון השטח המותר בבנייה לתעסוקה

השטח המותר בבנייה לתעסוקה שווה לשטח המבוקש למטרה זו 

חב מר. לפחות לא ליזמים היותר מאוחרים על ציר הזמן

בתנאים אלה אין לצפות לניצול המרחב המותר 

בתנאים אלה . היזמים יחפשו וימצאו להם מרחב בחירה בערים אחרות

בין התכנון לבנייה בפועל מתקיימת 

לכן לא ניתן . סיסטמתיים- גורמים לא

תוספת של ' ממוצע'ב ,רו 200

. להלן  12' מסהדבר נעשה בלוח 

דרוג של שטחי התעסוקה שנגרטו חלקית או עברו שינוי 

רזרבה זו נדרשת היות והרזרבה 

  נון התוספות לשטחי תעסוקה

ציפייה 

לתוספת 

למעט 

שטח 

לשידרוג

ר"אלפי מ

רזרבה 

  תיכנונית

  ר"אלפי מ

  

תיכנון תוספת 

  שטח תעסוקה

  גר"אלפי מ

C=A

D= 

75%xC 

E= 

A+B+D 

290218 510 

295221 915 

49 215 

225169 505 
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תכנון של תוספת שטחי תעסוקה עקבי עם הפרוגרמה לתעסוקה

נגזרות מן הפרוגרמה לתוספת אשר , לתוספת שטחי תעסוקה ציפיותל אומד את ה

 ,מצביעים על השטחים המצופים בפועלהאומדנים 

  .מותרים בבנייה לתעסוקה

פיות לשטח תעסוקה עם תכנון השטח המותר בבנייה לתעסוקהיאין לזהות את הצ

השטח המותר בבנייה לתעסוקה שווה לשטח המבוקש למטרה זו בהנחה ו 

לפחות לא ליזמים היותר מאוחרים על ציר הזמן, לא יהיה מרחב בחירה ליזמים

בתנאים אלה אין לצפות לניצול המרחב המותר . יכלול אתר אחד בלבד" האחרון

היזמים יחפשו וימצאו להם מרחב בחירה בערים אחרות, שכן. בבחירה בקריית גת

בין התכנון לבנייה בפועל מתקיימת סיבה שנייה הינה כי  .הפרוגרמה לתעסוקה לא תתממש

גורמים לא, בין השאר, כים ותהליכים עליהם פועלים

 .בפועל ח שיפותחכנון שטח מותר בבנייה עם שט

200% - 150%בסדר גודל מקובל של , על רקע זה יש להפעיל מכפלים

הדבר נעשה בלוח כפי ש, 11' מסעל הממצאים של לוח  75%כנונית בשיעור 

דרוג של שטחי התעסוקה שנגרטו חלקית או עברו שינוי זה מביא בחשבון גם את הרזרווה לש

רזרבה זו נדרשת היות והרזרבה ). כגון מתעשייה מסורתית ללוגיסטיקה(ייעוד בתהליך של הנצלה 

  . "עירבון מוגבל"של השטח המיועד לשדרוג הינה ב

נון התוספות לשטחי תעסוקהתכ: 12' לוח מס

  ענף

  

  

  

  

  

  

  

ציפייה 

לתוספת 

שטח 

, תעסוקה

  ר"אלפי מ

  א

רזרבה של 

שטח 

  לשידרוג

  בר"אלפי מ

  

  

ציפייה 

לתוספת 

למעט 

שטח 

 לשידרוג

 אלפי מ

A B C=A-B 

 290 0 290 תעשייה עתירת ידע

 295 200 495 תעשייה אחרת

 115 50 65 

 225 55 280  ענפי משק אחרים

 

 

  

תכנון של תוספת שטחי תעסוקה עקבי עם הפרוגרמה לתעסוקה 2.3.2

ל אומד את הלעי 11' מסלוח 

האומדנים . מועסקים בעיר

מותרים בבנייה לתעסוקהכ

אין לזהות את הצ

 –האחת  :סיבות

לא יהיה מרחב בחירה ליזמים, )הציפיות(

האחרון"הבחירה ליזם 

בבחירה בקריית גת

הפרוגרמה לתעסוקה לא תתממש

כים ותהליכים עליהם פועליםשרשרת של הלי

כנון שטח מותר בבנייה עם שטלזהות ת

על רקע זה יש להפעיל מכפלים

כנונית בשיעור רזרבה ת

זה מביא בחשבון גם את הרזרווה לשלוח 

ייעוד בתהליך של הנצלה 

של השטח המיועד לשדרוג הינה ב

פרוגרמה 

  לתעסוקה

תעשייה עתירת ידע I  רסהגי

תעשייה אחרת  

 מסחר  

ענפי משק אחרים  



   

2,145 

215161 375 

170128 700 

49 215 

225169 505 

1,795 

ראה דיון , ג לשטח הנקוב בנתוני הארנונה

 וקיבולת הבנייה הנומינלית 

ואילו , ר"מ 91,000-היקף השטח הקיים למסחר בעיר הוותיקה מסתכם בכ

על פי נתוני הארנונה נתון זה . ר"מ 

  . של שינויים בהגדרות החיוב לארנונה

מסתבר כי זכויות הבנייה המאושרות בעיר למסחר 

מיליון  4.3- ובאזור התעשייה המזרחי הזכויות המאושרות מסתכמות בכ

 825,000-מוצע בשלד העיר ומסתכם בכ

. ר"מיליון מ 1.8-במגרשים פנויים באזור התעשייה מסתכמות בכ

זכויות  במלואןלא נוצלו , מנתונים אלו עולה כי במספר מגרשים לא מבוטל באזור התעשייה המזרחי

 2035ת י הדרוש לצפי האוכלוסיה לשנ

, לאור האמור לעיל. כאשר היקף זה כולל את הרזרבה התכנונית הנדרשת

לצד תוספת השטח המוצעת בשלד 
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 1,180 כ"ענפי המשק סה

  

 215 0 215 תעשייה עתירת ידע 

 170 200 370 תעשייה אחרת

 115 50 65 

 225 55 280 ענפי משק אחרים

 980 כ"ענפי המשק סה

ג לשטח הנקוב בנתוני הארנונה"י  ממ"סך הרזרבה של שטח לשידרוג שווה להפרש בין השטח הנקוב ע

וקיבולת הבנייה הנומינלית פי מתחמי תכנון  תוספת שטחי תעסוקה על

היקף השטח הקיים למסחר בעיר הוותיקה מסתכם בכ, על פי הממצאים בשלב הסקר

 1,045,000) על פי הערכה(היקף השטח הקיים לתעסוקה ותעשייה הינו 

של שינויים בהגדרות החיוב לארנונהב, ר"מ 740,000-קטן יותר ומסתכם בכ

מסתבר כי זכויות הבנייה המאושרות בעיר למסחר , מניתוח התכניות המאושרות למסחר ותעסוקה

ובאזור התעשייה המזרחי הזכויות המאושרות מסתכמות בכ, ר"מ 276,000

מוצע בשלד העיר ומסתכם בכעיקר תוספת השטח למסחר ותעסוקה , על פי תכנית המתאר

במגרשים פנויים באזור התעשייה מסתכמות בכ שטרם מומשו זכויות הבנייה המאושרות

מנתונים אלו עולה כי במספר מגרשים לא מבוטל באזור התעשייה המזרחי

י הדרוש לצפי האוכלוסיה לשנושטח הבנההיקף  ,על פי הפרוגרמה לתעסוקה. 

כאשר היקף זה כולל את הרזרבה התכנונית הנדרשת, ר"מ 2,045,000

לצד תוספת השטח המוצעת בשלד  ,למסחר ותעסוקה הקיבולת הנומינלית על פי התכניות המאושרות

  . תעסוקהול ה למסחרפרוגרמהיאפשרו את מימוש 

 

 

ענפי המשק סה  

 

תעשייה עתירת ידע  IIגירסה 

תעשייה אחרת  

 מסחר  

ענפי משק אחרים  

ענפי המשק סה  

  .3בלוח  Cטור  א

סך הרזרבה של שטח לשידרוג שווה להפרש בין השטח הנקוב ע ב

  .בגוף הטקסט

  .מספרים מעוגלים ג

  

תוספת שטחי תעסוקה על 2.3.3

על פי הממצאים בשלב הסקר

היקף השטח הקיים לתעסוקה ותעשייה הינו 

קטן יותר ומסתכם בכ

מניתוח התכניות המאושרות למסחר ותעסוקה

276,000כ-מסתכמות ב

על פי תכנית המתאר. ר"מ

  . ר"מ

זכויות הבנייה המאושרות

מנתונים אלו עולה כי במספר מגרשים לא מבוטל באזור התעשייה המזרחי

. הבנייה המאושרות

045,000,-מסתכם בכ

הקיבולת הנומינלית על פי התכניות המאושרות

יאפשרו את מימוש , העירוני

  

  

  

  

  



   

  ותעשייה תעסוקה ,היקף השטח הקיים והמתוכנן בקרית גת למסחר

תעסוקה 
 ותעשייה

1,045,000 

4,327,755 

1,803,609 

745,809 

2,549,418 

2,030,000 

1,680,000 

  פ מתחמי תכנון"תוספת מתוכננת למסחר ותעסוקה ע

ר 
2035 

ר "תוספת מ
  2035לתעסוקה 

257,740 

43,898 

- 

- 

- 

56,971 

11,700 

20,000 

- 

- 

- 

745,809 
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היקף השטח הקיים והמתוכנן בקרית גת למסחר: 13' 

 מסחר

שטח קיים על פי בדיקת צוות 
 התכנון

91,000  

  276,000 שטח על פי תכניות מאושרות

זכויות מאושרות ולא : מתוכן
 ממומשות במגרשים פנויים

 בלבד
-  

תוספת מוצעת בתכנית 
לאורך (המתאר הכוללנית 

 )השלד העירוני
79,723  

תוספת +ר מאושר"רזרבת מ
 מוצעת בתכנית המתאר

264,723  

שטח נדרש לתכנון על פי 
 )1גרסה (פרוגרמה 

115,000  

שטח נדרש לתכנון על פי 
  115,000 )2גרסה (פרוגרמה 

תוספת מתוכננת למסחר ותעסוקה ע: 14' לוח מס

ר "תוספת מ שכונות במתחם
2035למסחר 

המלאכה וחלק , ז"פ(ר "מע
 )מאזור התעשייה

36,580 

, השופטים, בני ישראל
 הנביאים

10,975 

 - הקוממיות, מלכי ישראל

 - רמות דוד, אתרי המקרא, ל"צה

 - שער הדרום, ההעפלה

 14,243 מגדים, הפרחים

 2,925 החורש, גליקסון

 10,000  הבנים

 - כרמי גת 

 5000 אזור התעשייה המזרחי

 - שכונה מערבית 

  79,723 

 

 

  

' לוח מס

שטח קיים על פי בדיקת צוות 
התכנון

שטח על פי תכניות מאושרות

מתוכן
ממומשות במגרשים פנויים

בלבד

תוספת מוצעת בתכנית 
המתאר הכוללנית 

השלד העירוני

רזרבת מ
מוצעת בתכנית המתאר

שטח נדרש לתכנון על פי 
פרוגרמה 

שטח נדרש לתכנון על פי 
פרוגרמה 

מתחמי 
 תכנון 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

   כ"סה
  


