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 .1מבוא
במציאות העירונית בעולם ובספרות המחקר מוכרת זה מכבר התופעה של ערי-קצה. Edge cities :
המונח מתאר ,בצורה כללית ,את ההיווצרות של מוקדים עירוניים חדשים בשולי העיר .מוקדים אלה,
הכוללים פעילויות ושימושי קרקע שנמצאו בעבר רק במרכז העיר כגון משרדים ,מסחר ובילוי ,מתחרים
במרכז העיר הקיים ונתפסים כמחלישים אותו.
חוקרים מתחומים מגוונים הציעו מודלים שונים המנסים להסביר את הסיבות לתהליך עירוני זה העומד,
לפחות לכאורה ,בניגוד לאינטואיציה המניחה שהמרכז הוא המוקד הטבעי של הפעילויות בעיר.
כלכלנים עירוניים ,מתכננים וגיאוגרפים מסוימים הציגו את הסברה שעיר הקצה מתהווה בתהליך של
ארגון עצמי .כלומר עיר-הקצה לא תוכננה מראש ע"י רשויות המדינה והעיר ,אלא התהוותה מתוך סך
הפעולות של סוכנים רבים בשדה העירוני שפעלו ללא תוכנית אב וללא תודעה משותפת.
הסבר זה של ארגון עצמי נותן לעיר הקצה תוקף של התפתחות בלתי-נמנעת ונכונה 'בהכרח' ,העומדת
בסתירה לנטייתם של מתכננים רבים לראות בה סטייה מדרך ההתפתחות העירונית הראויה והרצויה.
בשנות התשעים החלה להסתמן מגמה דומה גם במדינת ישראל.
משרדים ,חנויות ,מסעדות ובתי קולנוע החלו להופיע בשולי המרחב העירוני או המטרופוליני ,באזורים
שהיו עד אז אזורים חקלאיים פתוחים או אזורי תעשייה.
עד כה לא הוקדשה תשומת לב מחקרית רבה להיווצרותה של עיר הקצה הישראלית .התהליכים נתפסו
כתהליכים מקומיים של נדידת תעשיות עתירות ידע או של קניונים לשולי הערים ולא נתפסה כתופעה בה
נוצרים בעצם מרכזי עיר חדשים המגלמים בתוכם כמעט את כל שימושי הקרקע של מרכז העיר המוכר,
אם כי במתכונת אחרת.
בהתאם ,לא נעשה ניסיון להבין אם התופעה ,כפי שהיא מתבטאת במציאות הישראלית ,נוצרה כתהליך
המוכתב מלמעלה או ככזה שהתהווה בארגון עצמי.
מטרתה של עבודה זו לעסוק בנושאים אלה.

עיר הקצה טייסונ'ס קורנר
בוירג'יניה ,ארה"ב.
תצלום לוויין מתוך גוגל ארץ
Tyson's corner, VA
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 1.1מהי עיר קצה?
מערך שימושי הקרקע של העיר התעשייתית התבסס על מבנה מרכזני ,קונצנטרי.
שימושי הקרקע התארגנו כמעגל שבמרכזו שימושי הקרקע החזקים ביותר :מסחר מטרופוליני ,משרדים
ופעילויות תרבות ופנאי .מסביב למרכז זה התמקמו שימושי הקרקע האחרים ובראשם מגורים כאשר
הצפיפות שלהם בדרך כלל הלכה וירדה ככל שנמצאו רחוק יותר ממרכז העיר .בדרך כלל ,היו אזורי
התעשייה ממוקמים בטבעת השנייה שהקיפה את המרכז או בשולי העיר .מודלים לא מעטים של התפתחות
אורבאנית ניסו להסביר תצורה זו ) .(Portugali1997
עם המעבר לכלכלה הפוסט-תעשייתית במערב ,החל מסתמן שינוי במערך קלאסי זה של ארגון שימושי
הקרקע בעיר .משנות השבעים ואילך בארצות הברית וכן באירופה וביפן ,החלו להופיע בשולי העיר
שימושי קרקע שעד לאותה עת נמצאו רק במרכז .מגדלי משרדים ,מוקדי מסחר כלל-מטרופוליני
ופעילויות של בילוי ופנאי נוצרו באזורים פתוחים בקצה העיר שעד לאותה עת לא נחשבו אטרקטיביים
לפעילויות מסוג זה.
בספרו משנת  1991הגדיר העיתונאי האמריקאי ג'ואל גארו ) (Garreau 1991תופעה זו בשם Edge
 - Citiesערי קצה.
גארו סימן התפתחות אורבאנית זו כתופעה המעניינת והחשובה ביותר בעירוניות האמריקאית באותה עת
והגדיר חמישה תנאי סף לעיר הקצה האמריקאית:






חצי מיליון מ"ר של שטחי משרדים )עד  50000עובדים(
 60000מ"ר של מסחר )שטחו של קניון אמריקאי בינוני(
יותר מקומות עבודה מבתי-מגורים
המרחב ניתפס בתודעה הציבורית כ'מקום' אחד.
אזור שלפני  30שנה לא היו לו מאפיינים עירוניים

תיאור זה משלב ממדים כמותיים ,איכותיים והיסטוריים ,שיחדיו ,מסייעים להבחין בין התפתחויות
עירוניות שניתן להגדירן כערי קצה לבין כאלה שעדיין לא הבשילו למצב זה.
ניתן לתת סימנים נוספים המסייעים להבין ולהגדיר את עיר הקצה:
א .מיקום בקצה המרחב העירוני או המטרופוליני.
את 'קצה העיר' ניתן להגדיר במספר אופנים.
לעיתים יכולה הכוונה להיות לקצה תחום השיפוט העירוני של עיר מסוימת ,אך נכון יותר להגדירו כקצהו
של המרחב המטרופוליני ,גם אם זה מחולק לרשויות מוניציפאליות רבות ושונות ,כפי שקורה בארה"ב
וגם בישראל.
הקצה של המרחב המטרופוליני יוגדר כתחום שבו צפיפות האוכלוסייה וצפיפות המבנים הולכת וקטנה עד
שהשטח הופך להיות שטח פתוח – חקלאי או נופי.
במרחב מטרופוליני קלאסי ,שיש לו מוקד ברור וגבולות מובחנים ,קל לזהות את ההיווצרות של מוקד
עירוני חדש בשוליים .אך במרחב עירוני המבוסס מלכתחילה על רשת של מוקדים ,קשה יותר לזהות את
ההיווצרות של עיר קצה .יתרה מזאת ,עם ההתכה של אזורים מטרופוליניים שכנים לכלל מערכת
אורבאנית אחרת )כמו בפרוזדור בוסטון-וושינגטון בצפון מזרח ארה"ב( ,עיר הקצה יכולה להתמקם
באזור שהוא המרכז הגיאומטרי של המטרופולין המאוחד.
אף על פי כן ,היווצרות של מוקד אינטנסיבי של שימושי קרקע 'חזקים' באזור שלפני כן היה מאוכלס
בדלילות או שהייתה בו פעילות דלילה היא תופעה שקל לסמן אותה והיא מהווה איתות משמעותי
להיווצרותה של עיר קצה ,גם אם מבחינה גיאומטרית או גיאוגרפית לא מדובר בקצה מובהק של המרחב
העירוני.
ב .שימושי הקרקע של מרכז העיר בשולי העיר
עיר הקצה מתאפיינת בשימושי קרקע שנמצאים בדרך כלל במרכז העיר אך נעדרים מן העיר הפנימית
) (inner cityומן הפרברים:
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משרדים – מעבר לתעשיית השירותים הרגילה  -המגזר הכלכלי השלישי  -מדובר בדרך כלל
בפעילות מן המגזרים הרביעוני והחמישוני בתעשייה ,קרי שירותים עתירי ידע והתמחות )נעם
.(1997
מסחר בדרג מטרופוליני .הכוונה לחנויות המכוונות לאוכלוסייה המגיעה אליהן ממרחק ולא
לכאלה המשרתות רק את האוכלוסייה הקרובה.
מוקדי בילוי ופנאי – בדגש על בתי-קולנוע ועל מסעדות ובתי קפה .בישראל ניתן למצוא גם
אולמות אירועים ומועדונים של מוסיקה וריקודים.
בנוסף כוללת עיר הקצה רכיב כלשהו של מגורים המהווה חלק ממנה או מתקיים בסמיכות אליה.

ג .מרחב עירוני מנותק
שימושי הקרקע המוכרים ממרכז העיר מתארגנים אחרת בעיר הקצה.
המשרדים מתארגנים במגדלים המוכרים גם ממרכזי הערים ,אך גם במערך של מבני נמוכים היוצרים
יחדיו פארקי תעסוקה החולקים שטחים פתוחים ומבני שירות משותפים.
המסחר מצדו נמצא בעיקר בתוך קניונים סגורים ולא כחנויות לאורך רחובות.
גם מוקדי הבילוי מתארגנים תדיר בצורה מופנמת ,בעיקר קולנועי המולטיפלקס היוצרים מרחב משלהם.
המגורים בערי הקצה מתקיימים בשתי תצורות קוטביות :מחד גיסא ,שכונות פרבריות של בתים פרטיים –
וילות השוכנות בסמוך לעיר-הקצה אך במנותק ממנה .מאידך גיסא ,מגדלי מגורים גבוהים ומנותקים
מסביבתם.
ערי-קצה כתופעה גלובלית
תופעת ערי הקצה התפתחה בעיקר בצפון אמריקה על מרחביה העצומים ועל התלות של ברכב הפרטי אך
היא הופיעה גם במדינות אחרות במערב ובעולם המתפתח.
פלפס ) (Phleps 2003מזהה תהליכים דומים בארצות אירופה – בריטניה ,צרפת וספרד  -ומכנה אותן
התפתחויות קצה עיר  – Edge urban developmentsבכדי להבדילן מהתהליכים בארה"ב .גם גארו
) (Garreau 1991, p. 238מאתר את התופעה במקומות כמו צרפת ,תאילנד ומלזיה.
ואכן ,גם בכלכלות המתפתחות של אסיה ניתן למצוא דוגמאות לערי קצה – בבנגלור שבהודו למשל .כמו
בישראל ,בהתפתחויות כאלה נותר עדיין לקבוע אם מדובר בהתפתחות אותנטית המתאימה לתנאים
האמיתיים של המקום ,או באימוץ של מודלים מארצות אחרות.
 1.2ארגון עצמי בעיר
ארגון עצמי הוא תהליך בו מתהווה סדר מתוך מערכת הנמצאת באי-סדר .המערכת היא מערכת פתוחה
המושפעת מכוחות המופעלים עליה מבחוץ אך הסדר שנוצר ,נוצר באופן פתאומי ולא עקב שינוי בכוחות
המופעלים מבחוץ.
מקורה של התיאוריה במדעי הטבע והיא מומחשת למשל בניסוי של בנארד :במסגרת ניסוי זה מחומם שמן
בתוך כלי .ברגע מסוים מולקולת השמן שנעו עד כה בצורה לא סדורה ,מתגבשות לפתע בסידור גיאומטרי
ברור של משושים .כלומר ,למרות שהמערכת מחוממת באופן רציף הסדר מתהווה לפתע
).(Portugali1997
לתופעה זו דוגמאות נוספות בטבע ,אך היא והמתמטיקה המתארת אותה משמשות גם בכדי לתאר תופעות
בחברה האנושית .הכוונה לתופעות בהן חברה ,המתוארת כמערכת פתוחה המורכבת מסוכנים רבים
ועצמאיים ,מתגבשת ליצירת סדר כלשהו למרות שהכוחות השונים פועלים עליה באופן רציף.
התיאוריה גורמת לנו להביט על גופים חברתיים ,ועל העיר בכלל זה ,כגופים המצויים בתהליך שינוי
מתמיד כאשר סדרים חדשים מתהווים באופן פתאומי מתוך סך פעולותיהם של כל המשתתפים במערכת.
בהקשר של התכנון העירוני ניתן לבחון את הארגון העצמי של המערכת ברמות שונות.
ניתן להביט על סך כל הפעילות של האנושית בעיר כמערכת הפועלת בארגון עצמי ,אותה ניתן לתאר
בהתאם למודלים השונים של הארגון העצמי .בראייה כזו כל הסוכנים ,בין אם מדובר ברשויות שלטוניות,
יזמים או אזרחים פרטיים הם בעלי מעמד שווה ופרמטר הסדר משעבד את כולם ,כשהוא מתהווה מסך כל
הכוחות הפועלים במערכת .במסגרת תיאורטית זו כל תהליך חברתי הוא בהכרח תהליך בארגון עצמי.
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במקביל ניתן לנסות ולהבחין בין סוכנים בעלי מעמד שונה במערכת העירונית.
כלומר גם אם כל הסוכנים הם חלק מאותה מערכת מורכבת ופתוחה ,לחלקם יש עמדה המאפשרת להם
להכתיב את הסדר באופן שאין לסוכנים האחרים.
במסגרת זו נעשית הבחנה בין תהליכים שהם 'מהפסגה למטה' ) –(Top downכלומר שהסדר בהם נכפה
על הציבור בהחלטות שלטוניות ,לבין תהליכים שהם 'מהתחתית למעלה' ) ,(Bottom upכלומר שבהם
הציבור הוא שמכתיב את פרמטר הסדר ,המשעבד את המערכת הכללית.
לעיתים פועל הציבור מחוץ או בשולי חוקי התכנון והבנייה – תופעת סגירת המרפסות לדוגמא .במקרים
אחרים ,מדובר במספר רב של יוזמות מקומיות המאושרת ע"י הרשויות כתכניות בדידות אך כשהן
מתקבצות יחד הן יוצרות שינוי מהותי שהגורמים המאשרים לא בהכרח התכוונו אליו :הם יוצרות סדר
חדש המתהווה מתוך חוסר היציבות .סדר זה נוצר ע"י הציבור ומשפיע על גורמי השלטון שנאלצים
לשנות את מדיניותם.
כאשר עוסקים בארגון עצמי בהקשר של אזורי מסחר ותעסוקה חשוב לזהות מעמד נוסף של סוכנים
העומדים בין רשויות השלטון לבין הציבור הרחב .מדובר ביזמים ובבעלי הקרקעות שהם בדרך כלל
ארגונים ותאגידים בעלי עוצמה ויכולות כלכליות ,תכנוניות ומשפטיות.
בהקשרים אחרים היזמים עשויים להיחשב דווקא כגורמים הפועלים 'מלמעלה למטה' :בפרשנויות
מרקסיסטיות מסוימות ,אותם בעלי הון אף יתפסו כחזקים יותר מן המדינה ומוסדותיה.
אף על פי כן ,יש לזכור שבתחום התכנון למדינה ולרשויות העירוניות יש מעמד ייחודי ,לפחות בהקשר
הישראלי .זאת משום שרשויות התכנון הלאומיות והמקומיות הן הגורם היחיד היכול לאשר בנייה ,גם כזו
שמקורה ביוזמה של גורם פרטי :סמכות האישור נתונה רק למדינה ולעיריות.
בנוסף ,פועלות המדינה והרשויות המקומיות הן כגורמים מתכננים ,המכינים תוכניות כוללניות במרחב
העירוני ,והן כבעלות קרקע מרכזיות ויזמיות השואפות להשביח את הקרקע שבבעלותן ,באמצעות גופים
כגון מינהל מקרקעי ישראל והחברות הכלכליות העירוניות.
בתקופה המתוארת בעבודה זו ,החל משנות השמונים של המאה העשרים ,צמצמה מדינת ישראל את
1
תפקידה היזמי ועודדה גורמים פרטיים שונים לקחת על עצמם את התכנון והייזום בעיר ,ואילו העיריות
ראו את תפקידן ביצירת הזדמנויות ,תשתיות והטבות שונות שיעודדו את פעילות השוק הפרטי .אף-על-
פי-כן נותר להן מקום מרכזי מאד בתהליכים העירוניים בישראל.
במסגרת הקשרים אלה ,מנסה עבודה זה לבחון אם במישור הסטטוטורי ,תהליך התהוותן של עיר-קצה
בישראל התגבש מן הרשויות למטה או היה ,ועודנו ,תהליך של ארגון עצמי של השוק ושל הכלכלה
העירונית.

1

בחינה מקרוב של המערכת השלטונית מגלה שהיא אינה מדברת תמיד בקול אחד .כך ,ניתן לראות מצבים שבהן גופי השלטון
המקומי מנסים לפעול שלא בהתאם למדיניות התכנון המותוות ע"י משרד הפנים והועדות המחוזיות.
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 .2הסברים לתופעת עיר-הקצה
ניתן למצוא בספרות מגוון של הסברים לתופעת עיר-הקצה.
ההסברים הרבים נדרשים משום שתופעת עיר-הקצה היא תופעה עירונית חדשה ,הסותרת מודלים
ודפוסים קודמים של התפתחות עירונית.
ההסברים מאירים את התופעה ומסבירים אותה מהיבטים שונים ,שלעיתים משלימים זה את זה.
עיר הקצה והמכונית הפרטית – הסבר הנגישות
עיר-הקצה – כמו רוב ההתפתחויות העירוניות במערב אחרי מלחמת העולם השנייה  -היא תולדה של
הפופולאריות של המכונית הפרטית .אין זה מקרה שהיא נולדה והתפתחה בארה"ב ,שיותר מכל מדינה
אחרת קידשה והתמסרה לרכב הפרטי.
המשרדים ,המסחר המטרופוליני ופעילויות הפנאי נוטים להתמקם במקום הנגיש ביותר :רק מיקום זה
מבטיח להם את הזרימה של עובדים ,לקוחות ושותפים שהם זקוקים להם.
בעיר התעשייתית ,שהתבססה על תנועת הולכי רגל ועל תחבורה ציבורית בדמות רכבות עיליות ותחתיות,
המרכז הגיאומטרי של העיר היה המקום הנגיש ביותר .להולכי הרגל הייתה זו הנקודה הקרובה ביותר
לכולם ועבור התחבורה הציבורית היה זה המוקד בו נפגשו כל קווי התנועה להם היה בדרך כלל מבנה
רדיאלי.
בשל תהליכי ההתפתחות ההדרגתיים של העיר אותו מרכז נגיש היה חופף ,בדרך כלל ,למרכז ההיסטורי
ממנו התפתחה העיר ).(Anas 1998
הרכב הפרטי שינה מצב זה.
ראשית ,מרכז העיר הקיים חדל במהרה להיות נגיש עבור המכונית .מכיוון שלא תוכנן להכיל רכבים
פרטיים הפך מרכז העיר במהרה לדחוס וגדוש במכוניות שעמדו בפקקים בכניסה או ביציאה ממנו ,ולא
מצאו מקומות חנייה בהגיעם אל המרכז.
שנית ,הרכב הפרטי שינה את דפוסי המגורים ואיפשר לאנשים לעבור לגור בפרברים מרווחים אך
מרוחקים יותר ממרכז העיר.
למהלך זה של התפתחות הפרברים היו שתי השלכות על מרכז העיר:
מחד גיסא ,ככל שגברה התלות ברכב הפרטי הפך מרכז העיר לפחות ופחות נגיש.
מאידך גיסא ,ככל שהמגורים התרחקו מן המרכז התרחק גם מרכז הכובד של העובדים והלקוחות ממרכז
העיר.
הממשלות בארה"ב ,אך גם ברבות ממדינות אירופה ,עודדו את הרכב הפרטי והשקיעו רבות בתשתיות של
כבישים מהירים שהתאימו לדפוסי התנועה ברכב הפרטי ולמעשה גם יצרו אותם .כך נוצרו מוקדים
נגישים חדשים – הצמתים והמפגשים של מערכת הכבישים המהירים ).(Jackson 1996
מוקדים אלה ,בין אם נוצרו סביב כבישי הטבעת שנסללו סביב העיר ,ובין אם במפגשים של שני כבישים
ראשיים באזורים פתוחים יצרו מקומות שבעלי רכב פרטי יכלו להגיע אליהם בקלות ובמהירות.
וכך יצרה המכונית הפרטית ,והתשתית שנבנתה בכדי לשרת אותה ,מפה חדשה של מקומות נגישים .היה
זה רק עניין של זמן עד ששימושי קרקע חדשים הזקוקים לנגישות יבחרו להתמקם באזורים אלה.
כיוון שעיר הקצה היא תולדה של השימושי ברכב הפרטי אין תימה שגם המבנה העירוני של עיר הקצה
מותאם בעיקר לכלי הרכב ומתבסס על מגרשי חנייה נרחבים ומרחקים גדולים יחסית בין המבנים השונים,
כאלה שקשה לגמוע ברגל אך קל לכסות במכונית.
מרכזי משנה בעיר  -תיאורית דילוג הצפרדע בהתפתחות העירונית
בן-גיגי ) (Benguigui 2001ואחרים מציעים את תיאוריות דילוג הצפרדע לשם תיאור ההתפתחות של
מרכזים עירוניים במרחב .בעקבות חוקרים כקלאוסון ,גודאל ושטרן ,2נטען שהעיר אינה מתפתחת באופן
(Clawson 1962, Goodall 1972, Stern 1974) 2
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רציף מן המרכז החוצה .במקום זאת ,מרכזי משנה נוצרים במרחק מסוים מן המרכז הקיים כשבינם לבין
המרכז הקיים מתקיימים אזורים שהם פחות צפופים מבחינת אוכלוסיה ופעילות.
מרכזי המשנה נוצרים כאשר המרכז מגיע לרוויה מבחינות שונות :צפיפות ,עליית ערכי קרקע ועוד.
האוכלוסייה והפעילות העירונית שלא מוצאת מקום במרכז ,לא מתמקמת באזורים הצמודים אליו .זאת
משום שאזורים אלה הם פחות מרכזיים מחד ,אך מאידך כבר צפופים מדי ומאוכלסים מדי מכדי להציע
ערכים אטרקטיביים בהיבטים של עלויות קרקע ומרחב פתוח להתמקמות.
לפיכך ,מתבצע דילוג מעל האזורים הצמודים אל מרכז העיר והפעילויות החדשות מתמקמות באזורים
מרוחקים יותר.
בן-גיגי ואחרים הראו במחקרם שמודל קפיצות הצפרדע מתאר בצורה נאמנה את גידול האוכלוסייה
בערים הסמוכות לתל-אביב.
באופן דומה ניתן להשתמש במודל זה בכדי לתאר את ההתפתחות של מרכזי משנה עסקיים במרחק מסוים
מן המרכז הקיים ולא כהמשך רציף שלו.
מודל קפיצות הצפרדע מסביר ,אם כן ,את עיר הקצה כתהליך בלתי נמנע הנובע מאילוצי תהליכי הפיתוח
העירוני.
עיר הקצה במודלים של כלכלה עירונית
כלכלת המיקום עירונית עוסקת בגורמים הכלכליים להתמקמות של שימושי קרקע שונים במרחב
המטרופוליני.
באמצעות בניית מודלים כלכליים מנסים הכלכלנים להסביר ואף לחזות היכן הם המיקומים הכדאיים
ביותר לעסקים שונים במרחב העירוני.
כלכלת המיקום העירונית הקלאסית ,המתבססת
על עבודתם של פון-טונן ולוש ,מציגה מודל בו
מחירי הקרקע עבור חקלאים המגדלים תוצרת
יורדים באופן ליניארי ככל שמתרחקים מן
השוק .עבודות אלה הטרימו את הראייה של
העיר כמערכת והסבירו את כל המבנה העירוני
במשתנים כלכליים של ערכי קרקע )1997
.(Portugali
3
החוקרים אלונסו ובקמן פיתחו מודל זה באופן
מתמטי לשם תיאור השינוי במחירי הקרקע
לפעילות לייצור או למגורים ככל שמתרחקים
ממוקדי התעסוקה שבמרכז העיר .בוטון (Button
) 1998מתאר מודל זה כפשטני ,אך הוא מציין
שמספר רב של עבודות בתחום התבססו עליו.

פיזור שימושי הקרקע בעיר עפ"י
פון-טונן :העסקים נמצאים במרכז
העיר.
מתוך Portugali,1997

בסקירתו את הכלכלה המרחבית החדשה ממשיך בוטון וטוען שהתהוותן של ערי-הקצה וההתחזקות
הכלכלית של הפרברים עומדים בסתירה לתיאוריות המקוריות של הכלכלה המרחבית והמודל המרכזני
)מונו צנטרי( העומד בבסיסה.
בשנת  1982הציגו פוג'יטה ואוגווה מודל כלכלי לעיר מרובת מרכזים )פוליצנטרית( המתהווה כשעלות
היוממות היא גבוהה .פוג'יטה המשיך ופיתח מודל המסביר אגלומרציה מרחבית – ריכוז של עסקים רבים
במוקדים מסוימים – בהתבסס על גורמי כלכלת שוק בלבד .מודל זה היווה את הבסיס לגיאוגרפיה
הכלכלית החדשה שפיתחו מאוחר יותר פוג'יטה וקרוגמן.
במסגרת המודלים והנחות היסוד של הגיאוגרפיה הכלכלית החדשה הציג הכלכלן פול קרוגמן ב1991-
תוספת לכלכלה המרחבית ,שהצליחה להסביר ,במסגרת התיאוריה ,את היווצרותן של ערי-הקצה.

Alonso 1964 ,Beckmann 1969 3
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קרוגמן טוען שבמערכות אורבאניות סדר נוצר מתוך כאוס בתהליך של ארגון עצמי .היווצרותן של עיר
הקצה היא ,עפ"י קרוגמן ,דוגמא לסדר הנוצר מתוך כאוס או חוסר יציבות.
בכדי שערי-קצה ייווצרו מעצמן מתאר קרוגמן שני כוחות שמפעיל מרכז העיר :כוח של משיכה וכוח של
דחייה.
כוח המשיכה הצנטריפוגאלי של מרכז העיר נובע מגורמים שונים.
ביניהם ניתן למנות ,לצד הנגישות ,את העובדה שההצטברות של עסקים רבים במרכז העיר יוצרת עבור
כל עסק ועסק יותר הזדמנויות .העסקים השכנים מושכים קהל נוסף לאזור שמהווה מאגר לקוחות
פוטנציאלי ,מה גם שהעסקים השכנים עצמם עשויים להפוך ללקוחות של העסק .בנוסף ,המיקום המרכזי
מגדיל את הזמינות של כוח-האדם ושל השירותים הנדרשים לעסק.
אך אותה הצטופפות של עסקים במרכז העיר יוצרת גם כוחות של דחייה – כוח צנטריפטאלי .כוח זה
נוצר ,בין השאר ,מן התחרות על מיקום ואף על תשומת הלב של הלקוחות הנולדת מכמות העסקים
הגדולה הנמצאת במרכז העיר .בנוסף ,הריחוק של המרכז ממגורי העובדים מחייב אותם לנסוע מרחק
גדול לעבודה מה שמגדיל את עלות כוח-האדם .גורמים אלה מעלים את ההוצאות של העסקים במרכז
העיר עד לנקודה בה ההישארות בו כבר אינה כדאית.
קרוגמן מסביר שמשיקולים טכניים שונים ,המודל של הגיאוגרפיה הכלכלית החדשה מתמקד במשתנים
של גודל השוק ככוחות של משיכה ובגורמים הלא-ניידים ככוחות הדחייה של המרכז ) Krugman
.(1998
בכל מקרה ,המפגש של שני כוחות מנוגדים אלה יוצר מצב שבו חלק מן העסקים בוחרים לעזוב את מרכז
העיר ולהתמקם במרחק מן המרכז ,שם יש מלאי מספיק של קרקעות זמינות לפיתוח שמחירן נמוך ,יתרון
שמאזן לכאורה את הריחוק להן ממרכז העיר.
על-פי המודל ,כל עסק ועסק עושה את חישובי העלות/תועלת שלו ובעקבותיה הוא מחליט ,באופן בלתי-
תלוי ,לצאת ממרכז העיר .אך סדרה זו של החלטות עסקיות של 'סוכנים' שהם לכאורה עצמאיים יוצרת
סחף המוליד את עיר הקצה בתהליך של ארגון עצמי.
המודל של קרוגמן עושה שימוש מפורש בתיאוריה של הארגון העצמי כהסבר להיווצרותה של עיר הקצה
ומבסס אותה על מודלים כלכליים.
ערי קצה – תיאורית הסוכן הראשי
הנדרסון ומיטרה ) (Henderson 1996מציגים וריאציה אחרת למודל הכלכלי ,הניצב בניגוד למודל
האטומיסטי בארגון עצמי שמציעים קרוגמן ואחרים.
הנדרסון מצביע על כוחם הרב של היזמים הגדולים לכוון ולהשפיע על התנאים במרחב הכלכלי ,כוח
שמאפשר להם ,באמצעות ייזום של פרויקטים ,לשלוט ולכוון את דפוסי הפיתוח.
אותם יזמים ,שעשויים להיות גופים פרטיים אך גם גופי ציבוריים עירוניים או ממשלתיים ,הם סוכנים
גדולים היוצרים מצב נתון שאליו השחקנים הקטנים יותר ,קרי ,העסקים השונים במרחב ,צריכים להתאים
את עצמם.
הן בבחינה של ערי-קצה קיימות והן במסגרת של מודל כלכלי מופשט טוענים הנדרסון ומיטרה שערי קצה
יתפתחו רק כתוצאה מיוזמה של סוכן ראשי.
כאשר בוחנים עיר-קצה בודדת ,תיאורית הסוכן הראשי עומדת בסתירה למודל של הארגון העצמי .אך
כאשר מביטים על התופעה בכללותה ,קרי התהוות של ערי קצה רבות במרחב ,נותן לשער שכל אותם
סוכנים ראשיים – יזמים ועיריות  -פועלים גם הם בתוך מציאות של ארגון עצמי.
מגבלות המודלים הכלכליים
הסברים אחרים טוענים שהמודל הכלכלי לבדו לא יכול להסביר את היווצרותם של ערי הקצה .זאת משום
שהמודלים הכלכליים מזניחים משתנים רבים וחלקם מניחים מצב שוויוני )אקוויליבריום( שאינו מתקיים
במציאות.
בפועל ,רשויות עירוניות המתחרות על משיכת עסקים לתחומן יוצרות תנאים מועדפים של מיסוי וסיוע
היוצרים מצב של חוסר שוויון בין האזורים העירוניים השונים .זאת ,כמובן לצד מאפיינים שונים של
האזורים עצמם שהם בעלי ערך כלכלי אך אינם קלים למדידה כמו ערכי הקרקע .משתנים כמו נגישות,
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רמת הפיתוח ,רמת השירותים העירוניים והתדמית ישפיעו על האטרקטיביות של אזור ויערערו את תוקף
המודל.
טיעונים אלה מחלישים את שלמות המודלים הכלכליים .למרות זאת ,התיאוריות הכלכליות מתקדמות
יותר לוקחות בחשבון תחרות לא-מושלמת ומשלבות הבדלים מקומיים במודל ,כדי ליצור קירוב טוב יותר
למציאות.
עיר הקצה כתוצר של מדיניות ממשלתית
רוב התיאוריות שהוצגו לעיל ,פרט אולי להנדרסון ומיטרה ,מציגות את התהוותן של עיר-הקצה כתהליך
של ארגון עצמי בו לרשויות השלטוניות תפקיד משני .האזרחים במכוניותיהם או בעלי העסקים ושיקולי
הרווח וההפסד שלהם ,הם אלה הגורמים לתנועה של פעילות עירונית אל מחוץ למרכז העיר.
אל מול תיאוריות ארגון עצמי אלו ,ברזולוציות השונות שלהן ,עומדים הסברים לפיהם רשויות המדינה הן
העומדות מאחורי תופעת ערי הקצה.
הסברים אלה מצביעים על מספר החלטות מדיניות שהטו את הכף לטובת הפיתוח הפרברי וערי-הקצה
בארה"ב:
א .ג'קסון ) (Jackson 1996ואחרים מצביעים על כך שהממשל הפדראלי בארה"ב יצר תשתית
תחבורתית נרחבת של דרכים מהירות שעודדה את הפרבור ושינתה את מפת הנגישות בארה"ב לטובת
הפרברים וערי הקצה .זאת כאשר מדיניות מיסוי הדלק וכלי-הרכב לא שיקפה את העלות האמיתית של
הנסיעה בהם .לעומת זאת ,התחבורה הציבורית בערים זכתה רק לסובסידיות נמוכות .כתוצאה מכך הפכה
ארה"ב למדינה של מכוניות וערי-הקצה הפכו למקומות הנגישים ביותר.
ב .בנוסף מצביע ג'קסון בספרו  The Crabgrass Frontierעל שלל החלטות של הממשל הפדראלי
שעודדו את הפרבור .בין אלה אפשר למנות את מדיניות המשכנתאות משנות השלושים ואילך שאפשרה
לאזרחים רבים לרכוש בית פרטי על חלקת אדמה מחוץ לעיר.
ג .מדיניות התכנון האמריקאית שמאפשרת לבעל-הקרקע חירות כמעט מוחלטת בקביעת ייעודי הקרקע
אפשרה פיתוח של שטחים פתוחים לטובת מסחר ומשרדים באופן שלא יעלה על הדעת במערכות התכנון
שלמדינות אחרות) .ג'קסון מביא כדוגמא את מערכת התכנון הבריטית(.
ד .הנצ'ט 4מצוטט אצל ג'קסון כמצביע על מדיניות מיסוי שעודדה בנייה חדש על חשבון תחזוקה ושיקום
של מבנים .מדיניות זו עודדה את הבנייה בשטחים פנויים בשולי העיר על פני תחזוקה ושיפוץ של מבנים
במרכזי הערים.
ה .הממשל הפדראלי עודד יצירה של מוקדי תעשיות טכנולוגיה עילית ביטחוניות באתרי קמפוס מחוץ
לערים .כוחן ומרכזיותן של תעשיות אלה היוותה השראה ומאיץ לתנועה של תעסוקת היי-טק ,ותעסוקה
בכלל ,מחוץ למרכזי הערים הקיימים.
אך למרות הסבר זה ,המצביע על סיבות אמריקאיות ייחודיות להתהוותם של מוקדי מסחר ותעסוקה מחוץ
לערים ,גם באירופה המערבית ,המתאפיינת בדפוסים שונים מאד של מעורבות המדינה בתכנון ,ניתן
למצוא ערי קצה .מסתבר שבאירופה המערבית דווקא המדינה היא זו היוצרת ומעודדת את ההתפתחות של
מוקדים עירוניים בקצה העיר.
דוגמא לכך ניתן למצוא בצרפת למשל שם מגוון של סוכנויות לאומיות ועירוניות עודדו את ההתפתחות
של מוקדי תעסוקה ומסחר בשוליה של העיר פריז .פלפס ) (Phelps 2003מתאר את המעורבות של
גורמי ממשל שונים – מקומיים וארציים בהפיכת העיירה מרן-לה-ואל ) (Marne-la-Valleeלמוקד
עירוני בשולי הבירה פריס האמור לקלוט ולאכלס פעילות של מגורים ומשרדים.
5
גם את אזור לה-דפנס ) (La Defenceשבשוליה המערביים של פריס ,ניתן להבין כעיר קצה משום
שהוא שוכן במרחק ממרכז העיר הקיים ,נשען על כביש הטבעת של העיר ומאכלס שימושים של משרדים
לצד מסחר ומגורים .למרות גודלו של אזור לה-דפנס ,למרות ההתייחסות הארכיטקטונית שלו למרכז
פריס וקשרי התחבורה הציבורית אליו ההופכים אותו לכאורה למוקד עירוני נוסף ולא לעיר קצה ,מתברר
שהוא עונה על כל ההגדרות הפורמאליות של עיר-קצה ,אם כי יתכן שהוא הקדים מעט את עמיתיו
האמריקאיים.
Thomas W. Hanchett 4
 5כך למשל מציג אותו גארו ).(Garreau 1991,p.235
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האזור תוכנן ,הוקם ומנוהל משנת  1958על ידי רשות עירונית מיוחדת ) ,(EPADעובדה הממחישה את
המעורבות העמוקה של רשויות השלטון בצרפת ביצירת מוקדים עירוניים במרחק ממרכז העיר.
לרשויות המדינה היו מניעים שונים ליצירת או לעידוד ערי-הקצה.
בין מניעים אלה ניתן למנות:
א .וויסות הלחצים על מרכז העיר.
ב .עידוד התפתחות כלכלית על-ידי שימוש באדמות הזולות יותר המרוחקות ממרכז העיר.
ג .פיזור האוכלוסייה.
ד .יצירת מגורים פרבריים כהזדמנות לשיפור רמת החיים של האוכלוסייה.
על-פי פרשנות זו הן הסוכנים הקטנים – בעלי העסקים עצמם ,והן הסוכנים הגדולים יותר – היזמים
והעיריות  -בסך-הכל הלכו בתוואי שהותווה להם על-ידי השלטון המרכזי.
כלומר ,תהליך הפיזור העירוני והתהוותן של עיר הקצה כחלק ממנו לא היה תולדה של החלטות עסקיות
מבוססות של אינטרס עצמי של שחקנים מרובים ,ואף לא על חזון מרחיק לכת של יזמים מעטים .מדובר
על מדיניות מכוונת ומתוכננת מראש שיצרה הזדמנויות עסקיות במוקדים בקצה העיר בכדי לכוון לשם את
ההתפתחות העירונית כחלק ממדיניות מוכוונת מראש של השלטון המרכזי.
הסברים להתהוותה של עיר הקצה –סיכום
כפי שניתן לראות ,ישנם הסברים שונים להיווצרותן של עיר הקצה .חלק מן ההסברים שמים את הדגש
על ערכי הקרקע והכלכלה העירונית ,חלקם שמים את הדגש על סוגיות של תנועה ונגישות ואחרים
מדגישים אספקטים של מדינות תכנון ופיתוח עירוני.
בכל אחד מן הגישות ניתן לסמן שני קטבים בנוגע לסוגיית הארגון העצמי.
בהסברים הכלכליים ניתן להעמיד זו מול זו שתי גישות:
הגישה של קרוגמן רואה עסקים קטנים רבים הפועלים באופן עצמאי ויוצרים מגמה בארגון עצמי.
הנדרסון ומיטרה לעומתו רואים יזמי-על המכוונים ומובילים את השוק בהתאם לאינטרסים שלהם.
בהסברים העוסקים בנגישות ובמערכות תנועה יש כותבים כמו גארו הרואים את המכונית הפרטית
והיזמים הפרטיים ככוח 'טבעי' היוצר באופן עצמאי מערכים עירוניים חדשים.
לעומתו ,כותבים כמו ג'קסון שמים את הדגש על מעורבות המדינה במימון ובסלילה של תשתיות הדרכים
וביצירת המקומות הנגישים החדשים.
בהסברים המתארים את הדינאמיקה של ההתפתחות העירונית ניתן להעמיד זה מול זה את מודל דילוג
הצפרדע ,הרואה את הקפיצות של הפיתוח העירוני כתהליך בלתי נמנע של ארגון עצמי של מערכת
הנדל"ן העירונית לעומת הסברים אחרים השמים את הדגש על האופן שבו המדינה מכוונת את הפיתוח אל
מחוץ לעיר ומוותרת על ההשקעה בשינוי ובשדרוג אזורים מאוכלסים.
בכל מקרה ,שאלת הארגון העצמי היא שאלה מרכזית במסגרת הניסיון להסביר תא התפתחותן והתהוותן
של ערי הקצה.
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ערי-קצה בישראל  :מיון וסיווג ראשוני
שימושי קרקע כיום

מס"ד

אזור

שם עיר הקצה

נמצאת בעיר

חלק
ממרחב
מטרופולין

1

דרום

דרך חברון

באר-שבע
/עומר

באר-שבע

פארק תעשיה עומר

מלחה

ירושלים

ירושלים

פארק המדע

גבעת-שאול

ירושלים

ירושלים

משרדים ,משרדי ממשלה
ורשויות ,בית-משפט

משרדים  /חברות היי-טק

תעסוקה
ותעשיה קלה

תעשיות כבדות

שמות החברות המצויינות נועדו לשם
אינדיקציה בלבד

2

ירושלים

מכתשים,
רמתא ,חסין-
אש ועוד

קניונים ומסחר קמעונאי

מגורי צמודי-
קרקע

כולל פאואר סנטרים ,חנויות 'ביג-
בוקס' וחנויות רגילות

מתייחס רק לשכונות
של וילות הנושקות
לעיר הקצה

ביג באר שבע ,השדרה
השביעית

עומר

קניון מלחה

שכונת מלחה

טחנות קמח,
מאפיית אנג'ל,
מאפיית ברמן

תלפיות

ירושלים

ירושלים

משרדים

מוסכים,
תעשיה קלה

3

הר החוצבים

ירושלים

ירושלים

אינטל ,טבע ,בינת ,רפא

י

4

בילו-סנטר

קריית-עקרון

גוש-דן

מעט תעשיה
ואחסנה

בילו-סנטר ,חנויות מפעל

פארק המדע

רחובות/נס-
ציונה

גוש דן

פארק המדע ,אל-אופ ,אפלייד

5

מעט חנויות

6

קריית שדה
התעופה

מועצה אזורית
חבל מודיעין

גוש דן

משרדים

אחסנה
ולגיסטיקה

מרכז מסחרי פתוח

7

פארק אפק

ראש-העין

גוש דן

משרדים

אחסנה
ולגיסטיקה

מעט חנויות

8

ירקונים  -שרונים

פתח-תקווה
והוד השרון

גוש דן

משרדים

תעשיה

חנויות פאואר סנטר במתחם
ירקונים ,קניון שרונים

מערב ראשון

ראשון-לציון

גוש דן

מעט משרדים

אחסנה
ולגיסטיקה

קניון הזהב ,G2 ,קניון
הרהיטים ועוד

10

קריית-אריה

פתח-תקווה

גוש דן

מטה  IBMוחברות היי-טק נוספות

אחסנה
ולגיסטיקה

הקניון הגדול

9

מרכז

כפר-קאסם

שכונות מערב
ראשון

11

רמת-החייל /
קניון איילון

תל-אביב ,
רמת גן ,בני-
ברק

גוש דן

חברות היי-טק ברמת החייל,
משרדים בבני-ברק ורמת-גן

12

אזור תעשייה
הרצליה פיתוח

הרצליה

גוש דן

חברות היי-טק ,מקצועות חופשיים

מוסכים

מפעלי חמצן
וארגון,
אקרשטיין

קניון הרצליה ,קניון ארנה,
עזריאלי אאוטלט

הרצליה פיתוח

13

אזור תעשייה
רעננה

רעננה

גוש דן

חברות היי-טק

קניון רננים

אזור תעשיה
עתיר ידע

כפר-סבא

גוש-דן

סאן דיסק

קניון  ,Gמגה

15

שפיים-יקום

מ.א .דרום
השרון

גוש דן

אירו-פארק משרדים

16

נתניה מזרח

נתניה

גוש דן

משרדים כולל משרדי עירייה

טמפו

איקאה ,חנויות רהיטים,
חנויות אאוטלט

ראש-העין

שכונות מערב
ראשון

הרצליה ב'

שכונות העיר
רעננה
שכנות הערים
כפר סבא והוד
השרון

האוניברסיטה
הפתוחה

ארסוף

איצטדיון טדי

שטח פתוח

נתיבי בגין

תעשיה

כביש 1
)גינות סחרוב(
דרך חברון

תעשיה

מסעדות

שטח פתוח

מרכז כנסים 'אווניו'

שטח
חקלאי

מסעדות

שטח פתוח

כביש ראשל"צ-
רחובות ,דרך
יבנה

מחסני
רכבת
כביש ,1
כביש ,40
כביש 6
כביש ,6
כביש ,5
כביש 444

גני ארועים ,מסעדות

שטח פתוח

אזור
תעשיה

כביש ,5
כביש 40

קולנועים ,מסעדות ,אולמות
אירועים ,מועדונים

נתב"ג

דרך לוד  -שוהם
תחנת ראש העין
סמוכה
תחנת סגולה

אזור
תעשיה

שטח פתוח

כביש 20

דרך משה דיין

תעשיה

שטח
חקלאי

כביש ,4
כביש 5

רחוב ז'בוטניסקי

תחנת קרית אריה

קולנועים בקניון ,איצטדיון רמת-
גן ,פארק הירקון ,מסעדות,
מועדונים

תעשיה

נבנית יציאה
לכביש 4

מסעדות ,מועדונים ,מרינה

תעשיה

כביש ,2
כביש 20

מסעדות

תעשיה

שטח
חקלאי

כביש 4

פארק כפר-סבא

תעשיה

חקלאי

כביש ,40
כביש ,531
מחלף

גני-אירועים ,מגרשי גולף

תעשיה

שטח
חקלאי

כביש 2

מסעדות

תעשיה

17

יקנעם

יקנעם

חיפה

משרדים לחברות היי-טק

אסם

קניון  Gיקנעם

מסעדות

תעשיה
)סולתם(

מחנה צבאי

כביש ,85
כביש 6

18

מת"מ

חיפה ,טירת
הכרמל

חיפה

חברות ההי-טק ,מקצועות
חופשיים ,חברת חשמל

תעש ,צה"ל

קניון חיפה ,קניון קסטרא

מרכז הקונגרסים ,גלובוסיטי,
איצטדיון )בבנייה(

תעשיה

19

צ'ק פוסט

חיפה ,נשר

חיפה

מקצועות חופשיים

תעשיות
פטרוכימיות

קניון לב המפרץ

מרכז קולנועים ,מסעדות

20

קריון

קריית-אתא

חיפה

בית-משפט שלום ,מרפאות

קריון

תחנת רחובות

תחנת ראשון מערב
תיפתח בקרוב

שטח פתוח

חיפה

סמוכה לפסים  -אין
תחנה

נתיבי בגין,
כביש 1
כביש ,40
כביש 411

כביש 4

מוסכים

שכונת רמת-פולג נורדאו ,עיר-ימים

מכללת אורט
הרמלין

כביש לקרית-יובל תחנת רכבת מלחה

מוזיאון פארק התעשייה

מועדוני ריקודים

שטח פתוח

כביש ,40
כביש 60

ליד פסים ,אין תחנה

תעשיה

שכונת אם-
המושבות

מפעלים קטנים,
מחסני רכבת,
מוסכים

פוליכד

מכון וייצמן,
הפקולטה
לחקלאות ,מכללת
פרס

נוה-עמית

טחנות קמח

אזור קניות שפיים וגעש

בי"ס לקולנוע סם-
שפיגל

כבישים עירוניים

רכבת

תחנות
אוטובוס

שדות
תעופה

מציין המצאות תחנות
רכבת סמוכות או
במקרים מסויימים
תשתית מסילתית קרובה

שטח פתוח

קניון איילון ,חנויות למוצרי בית

14

שכונת פת

תלפיות ,גונן

שכונת רמת-
החייל

שרון

מוסדות חינוך על-יסודי
מתייחס לשכונות
הנמצאים בתוך עיר-
בבניה רוויה
הנושקות לעיר הקצה הקצה או בסמוך אליה

כבישים
ארציים /
מהירים

כולל מוסדות ,תרבות ,ספורט ,מועדונים
ואולמות אירועים ומסעדות

שכונת גבעת
שאול ,הר נוף
רב-מכר ,קניון לב-תלפיות

שפלה

מגורים בבנייה
רוויה

מוסדות אקדמיים

בילוי ופנאי

שימושי קרקע לפני
 30שנה )הערכה(

תשתיות תחבורה

שדה
תעופה
הרצליה

תחנת הרצליה

כביש כפר סבא  -סמוכה לפסים  -אין
תחנה
קלקיליה
תחנות יקום -לא
פעילה
כביש נתניה -אבן
יהודה

תחנת בית-יהושע

מנהרות הכרמל,
דרך פרויד לכרמל

תחנת חוף הכרמל

תחנה
מרכזית חוף
הכרמל

תעשיה
כבדה

מנהרות הכרמל,
כביש ,2
כביש לנצרת עלייה לנוה-שאנן

תחנת לב המפרץ

תחנה
מרכזית לב
המפרץ

תעשיה
)מפעל
אתא(

כביש ,2
כביש לנצרת

כביש 2

שדה
תעופה
חיפה
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 .3עיר הקצה הישראלית
בישראל ניתן לזהות מגמה דומה של התמקמות של משרדים ,מוקדי מסחר ובילוי בשולי המרחב העירוני
או המטרופוליני.
בטבלה שלהלן נעשה ניסיון למפות אזורים שיכולים להיכלל ברשימה חלקית ולא מחייבת של ערי הקצה.
הרשימה כוללת מקומות בקצה מרחבים עירוניים ברחבי ישראל שבהם יש ריכוז של מבני משרדים ו/או
פעילות מסחרית בקנה מידה מטרופוליני .הטבלה מנסה למפות את שימושי הקרקע הנוכחיים באזור
לעומת שימושי הקרקע בעבר על פי העדויות מתצפית בשטח ולא על-בסיס מחקר ארכיוני .כמו-כן יש
התייחסות ספציפית לשמות של מרכזים מסחריים ולאי-אילו חברות מסחריות המאכלסות את ערי-הקצה
השונות.
מן הטבלה ניתן להסיק מספר מסקנות:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

ו.

בכל אחד מן המטרופולינים בישראל  -באר-שבע ,גוש-דן ,ירושלים ,חיפה -מתקיימות ערי-קצה.
ברוב המטרופולינים יש יותר מעיר קצה אחת.
רוב ערי הקצה מתבססות על אזור תעשייה וכוללות שימושי תעסוקה מגוונים ,כולל תעשייה
כבדה .בעוד שבארה"ב מדובר בדרך-כלל על קרקע פתוחה או חקלאית שהפכה לעיר-קצה,
בישראל יש לעיר הקצה על פי רוב גרעין תעשייתי מסוים ,מובהק יותר או פחות ,עליו נשענת
פעילות המשרדים והמסחר .באופן מעניין ,גם כאשר נבנית עיר קצה חדשה בשטח חקלאי או
פנוי  -כמו אירפורט סיטי או פארק אפק ,מתקיים בה שילוב של משרדים עם תעסוקה ואחסנה
באופן היוצר יש מאין את השילוב בין תעשיה ומשרדים ,גם היכן שלא היה בו צורך בהכרח.
הדבר נובע ככל הנראה מן התפיסה של גופי התכנון הארציים שבעוד לתעשייה יש מקום הרחק
ממרכז העיר ,לפעילות של מסחר ומשרדים יש פחות לגיטימציה להתמקמות בשולי העיר.
חלק מהאזורים הם אזורים מוטי מסחר או בילוי עם נוכחות מועטה של תעסוקה במשרדים .על-
כן ההגדרה שלהם כערי קצה היא גבולית.
ערי הקצה נמצאות באזורים נגישים מבחינה תחבורתית .הנגישות היא לא רק לצירי תנועה
ראשיים אלא גם לרכבת ,לתחנות אוטובוס ואף לשדות תעופה .באזורים מסוימים מדובר על
נגישות עתידית וסמיכות יותר מאשר על נגישות בפועל לצירי תנועה ראשיים .ערי הקצה
המתבססות על אזורי תעשייה מתאפיינות במיוחד בקרבתן לתחנות רכבת.6
חלק ניכר מערי הקצה עוד לא הפנימו את מעמדם ככאלה או שהן עדיין בשלב בוסרי .למשל
אזור קניון איילון ורמת החייל שעדיין לא נתפשים כאזור אחד ,או אזור שפיים-געש-יקום שהוא
עדיין דליל למדי.

מעניין לציין שכיוון שאזורי התעשייה מוקמו בסמוך ליובלי הנחלים או בסמוך לים – אזורים שנתפסו
כמטרד וכבעיה בתקופה בה תוכננו .בשל כך ,רבים מערי הקצה מתמקמות באזורים שיש להם יחוד טבעי
ונופי.
קצה-עיר או עיר קצה?
האם עיר הקצה הישראלית עומדת הקריטריונים שהציב ג'ואל גארו לערי קצה בארה"ב?
נבחן את עיר-הקצה הישראלית אל מול אמות המידה שהציב גארו:




חצי מיליון מ"ר של שטחי משרדים )עד  50000עובדים(
 60000מ"ר של מסחר )קניון אמריקאי בינוני(
יותר מקומות עבודה מבתי-מגורים

 6הדבר אמור גם לגבי אזור נתיבי איילון והבורסה ליהלומים ברמת גן שהיו בער אזורי תעשייה שוליים בעיר והיום הפכו
בזכות הנגישות ,גם של הרכבת ,ללב המטרופולין.
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מובן מאליו שהמדדים הכמותיים האמריקאיים שמציג גארו אינם רלוונטיים לקנה המידה של המשק
הישראלי ,אך העיקרון של שילוב של תעסוקה ,ובעיקר משרדים אליהם מתקיימת יוממות ,לצד מסחר
המושך קונים שמעבר לאזור המיידי ,הוא עקרון שחל גם על עיר הקצה הישראלית.
 המרחב ניתפס בתודעה הציבורית כ'מקום' אחד.
לגבי התפיסה של האזור כמקום אחד ניתן לומר שזהו תנאי המכשיל חלק ניכר מערי הקצה הישראליות.
בפועל המצב הוא ששימושים מסחריים ומשרדים השוכנים זה לצד זה בשולי העיר עדיין לא הצליחו
להתלכד לישות אחת מבחינה תודעתית.
 אזור שלפני  30שנה לא היו לו מאפיינים עירוניים
לגבי התנאי הנוגע למהותו של האזור לפני  30שנה – רוב ערי הקצה הישראליות לפני שלושים שנה היו
אזורי תעשייה .הם אמנם היו רחוקים מן השימוש שלהם כיום כאזורים בשימוש אינטנסיבי אך הייתה
להם ליבה של שימוש שהוא עיסקי .זאת בניגוד להגדרה המקורית של גארו שמבקשת שהאזור יהיה אזור
של מגורים או שטח פתוח חקלאי.
ניתן לראות שבעוד שמבחינה תפקודית עיר הקצה הישראלית מזכירה את זו האמריקאית ,מבחינת הרצף
של ההיסטוריה התכנונית שלה היא שונה ממקבילתה האמריקאית.
כיצד מתיישבת עיר הקצה הישראלית עם התנאים האחרים של עיר הקצה?
מיקום ב'קצה העיר'
האם ערי הקצה הישראליות אכן נמצאות בקצה המרחב המטרופוליני או שמדובר בחללים שעדיין לא
התמלאו בלב המטרופולין?
התשובה לשאלה זו היא מורכבת ונשענת על ההגדרה הנבחרת למרחב העירוני.
בשל הגודל והצפיפות של האוכלוסייה בישראל שמצפון לבאר שבע ניתן להסתכל עליה כמטרופולין אחד,
ובו מספר מרכזים המקיימים קשרי גומלין הדוקים זה עם זה.
ראייה פחות רדיקלית תזהה ארבעה מרחבים מטרופוליניים :גוש דן ,ירושלים ,חיפה-קריות-עכו ,ובאר-
שבע .ההתייחסות לקצה העיר צריכה אם כן להתייחס למיקום המטרופוליני ,אך גם לריחוק ממרכזי
הערים הקיימים והסמיכות לשטחים פתוחים.
כל ערי הקצה שנסקרו גובלות בשטחים פתוחים וחקלאיים ,נרחבים באופן יחסי ,לפחות מאחד מעבריהן.
לעתים ,מדובר בשטחים פתוחים גדולים שניתן למצוא בהם רק עיירות וישובים כפריים אך לא ערים
גדולות .אזור מת"מ בחיפה למשל הוא הקצה הדרומי ביותר של הרצף הבנוי באזור חיפה ודרומית ממנו
יש אזור הפנוי מבנייה עירונית צפופה לפחות עד עתלית.
אזור התעשייה המערבי של ראשון-לציון נמצא בקוטב הדרומי של מטרופולין גוש-דן והאזור הפנוי
משתרע דרומה ממנו עד אשדוד.7
באזורים אחרים השטחים הפתוחים השוכנים לצידן של עיר-הקצה נראים יותר ויותר כמובלעות בתוך
שטח מטרופוליני רצוף .כזוהי למשל המובלעת של נחל הירקון בין אזור קניון איילון/רמת החייל לפארק
אזורים בקריית אריה בפתח תקווה .עם גדילת השטח הבנוי על-חשבון הפנוי ,אזורים אלה עשויים להפוך
לליבת המטרופולין .אבל ,למרות המיקום היחסית מרכזי שלהם ביחס למפת המטרופולין ,אני סבור שיש
לראות במוקדים אלה ערי-קצה .זאת ,בשל הריחוק שלהם ממרכזי הערים הקיימים ובשל העובדה שהם
עדיין נושקים לשטחים חקלאיים פתוחים ולא למרחב אורבאני רציף.
שימושי הקרקע של מרכז העיר בשולי העיר
ערי-הקצה בישראל כוללות מגוון רחב של שימושים עירוניים הנמצאים בצמידות זה לזה.
מגדלי משרדים נוצצים ומסעדות לצד מפעלי תעשייה כבדה ומוסכים הם חיזיון נפרץ  -למשל באזור
התעשייה של הרצליה.
 7חלקים מאזור התעשייה המערבי בראשון גובלים במגורים אך ביחס לגודל המטרופולין בהחלט ניתן לומר שהוא נמצא בקצה
המרחב המעויר.
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מטות של חברות ההי-טק ומרכזי כנסים לצד מחסנים לוגיסטיים ניתן למצוא באירפורט סיטי.
מרכזים מסחריים מסוג פאואר סנטר ,גני אירועים ,מזבלות עירוניות ,שטחים בעיבוד חקלאי ושטחי פארק
לאומי ניתן למצוא זה לצד זה באזור ירקונים בגבול העיר פתח-תקווה ,אזור שחלק מן השימושים בו
הוכרזו כלא חוקיים.
באזור התעשייה רמת החייל בתל-אביב ניתן לראות מגורים ,בתי-אבות ,מבני רווחה ,מועדוני
הופעות ,מרכזים רפואיים ואף בית מלון לצד משרדים של בעלי מקצועות חופשיים ,משרדים של חברות
עתירות ידע ואפילו מעט מוסכים שנותרו באזור.
בחלק מערי הקצה ניתן למצוא אפילו מפקדות משטרה  -ברמת-החייל ומשרדים של העירייה  -באזור
התעשייה הדרומי של נתניה.
כלומר מן ההיבט של שימושי הקרקע עיר הקצה הישראלית כוללת לא רק את שימושי הקרקע שמקובל
למצוא במרכז העיר – משרדים ומסחר – אלא למעשה את כלל שימושי הקרקע .רק המגורים ומבני
הציבור הנספחים אליהם לא מהווים חלק אינטגראלי מעיר הקצה אלא שוכנים בצמידות אליו ובדרך כלל
באופן מובדל מבחינה מרחבית.
מרחב עירוני מנותק
מאפיין נוסף של ערי הקצה הוא מרחב עירוני מנותק – כזה שלהולך הרגל אין בו מקום והתנועה העיקרית
בו צריכה להתבצע במכונית.
ככל הנראה ,אין זה תנאי הכרחי לקיומה של עיר הקצה כישות כלכלית בעיר ,אך מדובר בסוג של מאפיין
שהוא סימן זיהוי.
במקרה זה לא כל ערי הקצה הישראליות דומות.
ערי הקצה שהתפתחו באזורי התעשייה וכוללות רכיב משמעותי של מבני משרדים מגבשות בהדרגה
תחושה אורבאנית .מערך הרחובות של אזורי התעשייה הוא בקנה מידה עירוני וערכי הקרקעי יוצרים
בינוי רציף עם חזיתות פעילות לאורך הרחוב .החניה בחלק מאזורי התעשייה היא לעתים תת-קרקעית.
בינוי כזה ,ובעיקר חנייה התת-קרקעית ,אינם מאפיינים קלאסיים של עיר קצה שם ערכי הקרקע
מאפשרים בדרך-כלל חנייה קרקעית נרחבת והיא מעצבת את המרחב ).(Garreau 1991, p.121
לעומת זאת ,ערי-קצה אחרות בישראל ,בדרך-כלל אלו הנשענות בעיקר על מסחר ,מציגות מרחב עירוני
מנותק המאפיין את עיר הקצה האמריקאית :אזור ירקונים בפתח-תקווה ,אזור דרך חברון/עומר בבאר-
שבע ואזורים דומים יוצרים מרחב מנותק ,ככל הנראה בשל ערכי הקרקע הנמוכים יותר ,המאפשרים את
אופי ההתפרסות הזה.
יתכן שערכי קרקע אלה ,המכתיבים את צורת הבינוי ,הם שיגדירו בעתיד את ההבדל בין ערי-קצה
שיהפכו למוקדים בעלי אופי ותחושה עירונית מובהקת לבין אזורים שיתפתחו לפי המודלים האמריקאיים
של ערי הקצה.
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 .4עיר הקצה הישראלית כתופעה של ארגון עצמי  -מתודולוגיה
עיר הקצה הישראלית התהוותה באיחור משמעותי ביחס לעיר הקצה האמריקאית ובסביבה כלכלית,
חברתית ותכנונית שונה באופן מהותי.
לפיכך ,גם אם ניתן לבסס את הטענה שעיר הקצה האמריקאית נוצרה בתהליך ספונטאני של ארגון עצמי,
לא משתמע מכך בהכרח שעיר הקצה הישראלית התהוותה גם היא בתהליך של ארגון עצמי.
לשם בחינת השאלה הזו התבססתי על ההנחות והשיטות כדלקמן.
בחינת השאלה נעשתה דרך בחינת השינויים בייעודי הקרקע כפי שאלה משתקפים בתכניות הבינוי
העירוניות .תכניות בינוי העיר הן גורם בעל חשיבות רבה לאופן ארגון המערך העירוני לשנים קדימה.
בשל הזמן והמאמץ הניכר שנדרש לאישורן ,הן מבטאות תהליכים ארוכים ומתמשכים ולא שינויים קצרי
טווח ומקומיים .בנוסף ,מציעות תכניות בניין העיר מידע רב ,המאפשר לצייר תמונה יחסית נרחבת של
התהליכים העירוניים.
בכדי לעמוד על נושא הארגון העצמי נעשה ניסיון לזהות בתכניות בניין העיר שני מצבים מנוגדים:
התפתחות של אזור-קצה שנעשתה ביוזמת רשויות התכנון והייזום הממשלתיות או העירוניות תיחשב
כתופעה המכוונת מלמעלה .זיהוי של מצב כזה הוא כאשר הרשות יוזמת בעצמה תכנית בנין עיר כוללנית
לאזור כלשהו ומשנה את מעמדו  -לדוגמא מחקלאות למשרדים  -מבלי שהיו קודם לכן באזור שימושים
מהסוג החדש.
לעומת זאת ,מצב בו מערך שימושי הקרקעי באזור מסוים משתנה באופן הדרגתי ,באוסף של יוזמות
מקומיות ,יוגדר כמצב של ארגון עצמי .שינוי הדרגתי יוגדר אם ניתן יהיה לאתר אוסף של תוכניות
נקודתיות של שינוי יעוד או של בינוי המצטרפות לכלל מגמה.
על-מנת לבחון נושא זה נבחרו שלוש דוגמאות של ערי-קצה:
א .אזור התעשייה הרצליה פיתוח
ב .פארק המדע נס-ציונה ופארק ת.מ.ר רחובות ,המהווים ישות עירונית אחת.
ג .אזור התעשייה המערבי ראשון לציון
הסיבות לבחירת אזורים אלה הן:
 .1מדובר בערי קצה יחסית ותיקות ,כאלה שתהליכי השינוי בהן החל עוד בשנות השמונים של
המאה העשרים ואף לפני כן.
 .2על שניים מן האזור נמצאה סקירה אקדמית היכולה לשמש כבסיס להמשך המחקר.
 .3האזורים שנסקרו מכסים ביניהם את הטיפוסים של ערי קצה .יש מביניהן כאלה שנבנו על קרקע
פתוחה ,לעומת אלה שהן הסבה של אזור תעשיה קיים .כמו-כן יש בין הדוגמאות ערי-קצה שהן
מוטות משרדים ומוקדי מחקר ופיתוח בניגוד לכאלה שהן מוטות מסחר.
לצד ההסתמכות על הספרות הקיימת נערכה בדיקה של תוכניות בניין העיר החלות באזורים שנבדקו.
הסקירה התבססה על אתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל ,אתר המאפשר אחזור של כל תוכניות
בניין-עיר החלות על גוש וחלקה מוגדרים .8באופן זה ניתן לבדוק את התשריט והתקנון של כל תכניות
בניין העיר החלות על האזור שנבדק.
לאחר שנאספו תוכניות בניין העיר הרלוונטיות בשלושת האזורים שנסקרו ,נערכה בדיקה לגבי התכניות
שיצרו את השינוי ביעוד הקרקע משטח ביעוד חקלאי או תעשייתי לשטח ביעוד של משרדים ,תעשיה
עתירת-ידע או מסחר.
תכניות בניין העיר שיצרו את השינוי ביעוד הקרקע נבחנו בשני פרמטרים עיקריים:
ראשית ,גודל השטח שייעודו השתנה – ההנחה העומדת מאחורי בדיקה זו היא שתהליכים של ארגון עצמי
יתרחשו ברמת המגרש הבודד ,ששטחו מוגבל ובדרך-כלל מצומצם .תכנון עירוני כוללני ,לעומת זאת,
8

כתובת האתר.http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp :
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יכלול בתוכו מגרשים רבים ושטחו יהיה נרחב .זאת מתוך ההנחה שלגופים שלטוניים אין בדרך-כלל עניין
להחיל תכניות בניין עיר שמהותן שינוי יעוד על אזורים מצומצמים.
שנית ,זהות המבקש ובעל הקרקע העומד מאחורי שינוי היעוד  -תכניות בניין העיר מפרטות בדרך כלל
את שמות בעלי הקרקע ואת שמות יוזמי ומגישי התכנית .מן הבדיקה עולה שברוב המקרים יוזם התכנית
היא הוועדה המקומית ,גם כאשר ברור מן ההקשר שמדובר בשינוי יעוד שנעשה ע"י יזם פרטי שהוא בעל
הקרקע .הועדה מוגדרת כיוזמת גם במקרים אלה כדי לאשר שהשינוי נעשה על דעת הועדה .לפיכך זהות
היוזם אינה רלוונטית במקרים רבים.
זהות בעל הקרקע או החוכר היא רלוונטית יותר ומצביעה בבהירות אם מדובר בבעל קרקע פרטי ,הפועל
להחיל שינוי יעוד על מגרש שבבעלותו או לחילופין ,בגוף ממשלתי שהוא בעל קרקעות נרחבות עליהן
הוא יוזם תוכנית כוללנית .לצד מקרים של תוכנית כוללנית על החלה על שטחים נרחבים ,ישנם מקרים
בהם העירייה מחילה תכנית על קרקעותיהם של בעלים רבים ושונים .בשני המקרים האלה ניתן ללמוד
שמקורו של שינוי היעוד ביוזמה המוכוונת מלמעלה ולא בחלק מתהליך של ארגון עצמי.
בנוסף לסקר תכניות בניין העיר שנערך סוקרת העבודה את ההסבר שהציע זיו גולדפישר לתהליך
ההשתנות של אזורי התעשייה בישראל .הסבר זה מאיר אספקטים נוספים בתהליך ההתהוות של ערי
הקצה שלא ניתן ללמוד עליהם רק מבחינה של תכניות בניין עיר.
חשוב לציין שניתן וראוי להרחיב את המחקר לעוד מקורות מידע שלא היה זמן ומקום לבחון במסגרת
עבודה זו.
אלה כוללים בין השאר אישורי שימושים חורגים ,מסמכי רישוי עסקים ,מסמכי מדיניות של העירייה ושל
הועדות המחוזיות ומינהל התכנון ,כמו גם ראיונות עם יזמים ,בעלי קרקע וקובעי מדיניות.
בנוסף יש טעם להרחיב את העבודה גם לערי הקצה שלא נמצאות במרכז הארץ.
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 .5ממצאים
 5.1אזור תעשיה נס-ציונה -פארק המדע.
פארק המדע של נס-ציונה ,השוכן בגבולה עם העיר רחובות ,הוא פארק המדע הראשון בישראל ,והוא,
ככל הנראה ,המבשר של מגמת ההתפתחות וההתמקמות של התעשיות עתירות-הידע בשולי הערים,
התמקמות שהיא הגרעין של ערי-הקצה בישראל.
על אף זאת ,ההתגבשות של אזור פארק המדע כעיר-קצה הכוללת גם משרדים ואלמנטים של מסחר
ובילוי התרחשה בשלב מאוחר יותר ,במסגרת ההתפתחות של אזור תעשיות המדע של רחובות השוכן
בצמוד לפארק המדע של נס-ציונה ומהווה חלק ממנו מבחינת המערכת העירונית.

תצלום אויר של אזור פארק המדע בנס-ציונה ורחובות.
ניתן להבחין בהמשכיות בין שתי הערים ובסמיכות לשטחים
חקלאיים ולמגורים פרבריים.
מתוך אתר  GISעירוני נס-ציונה.

מקורו של הרעיון ליצור פארק מדע מתבסס על היוזמה של הפרופ' שלהבת פרייר שהיה המשנה למנהל
מכון ויצמן בשלהי שנות ה .60-היוזמה של פרופ' פרייר לא הייתה יוזמה נדל"נית ,אלא נבעה מן הרצון
ליצור קשר בין המחקר המדעי המתקיים במכון ויצמן לבין התעשייה בישראל .כדי לעשות זאת ,ובהתבסס
על המודל האמריקאי של קשרי אקדמיה ותעשיה ,רצה פרייר ליצור 'חממה' לממציאים בה הם יקבלו
שטח של  200-300מ"ר במסגרת המכון שם יוכלו לשקוד על פיתוח המצאתם לתקופה מוגבלת בזמן.
בשל החשש של המועצה המדעית של מכון ויצמן מכך שהמכון יהפוך לפארק תעשייה ,הוחלט מראש
שהמכון יקצה שטח שבבעלותו לשם יצירת פארק תעשייתי אליו יוכלו החברות שבחממה להתפתח במידה
ויצליחו .כך תישמר מהותו של מכון ויצמן כקמפוס מדעי.
המועצה המדעית של מכון ויצמן התנגדה לתכנית זו אך נשיא המכון ומנהלו תמכו בו .יתרה מזאת ,פנחס
ספיר ,שר האוצר דאז ,תמך ברעיון ואף העביר לו כספים ישירות מתקציב המדינה )וידר . (1993
ביולי שנת  19699נתנה הועדה המחוזית מרכז תוקף לתכנית נס – 43-התכנית לפארק המדע של מכון
ויצמן בעיר נס-ציונה.
יוזמי התכנית הם הועדה המקומית נס-ציונה ומכון ויצמן למדע ובעל הקרקע – בשטח נרחב של כ160-
דונם  -הוא מכון ויצמן למדע .השטח ,שהיה ביעוד חקלאי ,הומר ליעוד תעשיה .המרת היעוד מתעשיה
ליעוד 'תעשיה מיוחד' ,יעוד המאפיין תעשיות עתירות ידע נעשה רק בשנת  .1972בשלבים אלה לא נכללו
בתכנית יעודים של מסחר ,משרדים או בילוי.
חברת אפריקה ישראל להשקעות ,שהייתה היזם בפועל ,ופעלה בשיתוף מכון ויצמן ,לא הייתה צד בתכנית
והיא מופיעה כמבקשת רק בתכניות שנערכן בשלבים מאוחרים יותר )למשל נס.(43/2-
 9ישנה תכנית מוקדמת יותר לאזור שהוגשה על-ידי אותם גורמים ומכשירה שטח קטן של  15דונם לצרכי תעשיה.
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פארק המדע תוכנן והוקם בגבול השטח המוניציפאלי של העיר נס-ציונה ,שאז ,וגם היום ,עדיין לא הגיעה
לאכלס את גבולות השטח שלה ,ובצמוד לגבול העיר רחובות .10באותה עת ,וגם כיום גובל פארק המדע
בשטחים חקלאיים פתוחים והאזורים הבנויים אליהם הוא משיק להם הם שכונות וילות פרבריות או
הקמפוס של מכון ויצמן.
כך נוצר מצב של עיר קצה :מכון ויצמן ,השוכן בשולי העיר רחובות ,ביקש להקים את פארק המדע על
אדמותיו אך רחוק מן המבנים הקיימים ,באופן שלא יגביל את התפתחותו העתידית .אדמות אלה נמצאו
בתחום המוניציפאלי של העיר נס-ציונה ,והיו מנותקות למעשה מהמרקם העירוני הקיים הן של העיר
רחובות והן של נס-ציונה .עובדה זו לא הפריעה ,ואולי אף סייעה להקמת את פארק בנקודה זו.
ההתבססות של פרופ' פרייר על מודל פארקי המדע האמריקאיים ,ששכנו בקמפוסים מחוץ לעיר ,מלמדת
שהמיקום המנותק של פארק המדע לא היה מקרי.

תכנית בניין-עיר נס .43-פארק המדע נס-ציונה .מתן תוקף
בשנת .1969

השינוי של אזור פארק המדע של נס-ציונה מאזור מנותק של תעשיות עתירות ידע לעיר-קצה התרחש
בשלב מאוחר הרבה יותר ,ובשטחים הסמוכים השייכים לעיר רחובות.
אמנם ,עיריית רחובות הועידה את האזור השוכן מה שיהפוך לפארק המדע של נס-ציונה לבין מסילת
הברזל לתעשייה עוד בשנת  ) 1964תכנית רח  .(43/1כבר בשנת  1976שונה יעוד הקרקע מתעשייה
לתעשייה מיוחד )רח (43/2כאשר על-פי התקנון יעוד אזור התעשייה המיוחד היה לתעשיות עתירות ידע
בלבד .כלומר ,העירייה וככל הנראה גם רשויות התכנון המחוזיות ,ציפו שהתעשיות עתירות הידע יגלשו
מפארק המדע של נס-ציונה לכיוון רחובות .למעשה התכנון ,מבחינת ייעודי הקרקע ,הקדים את הפיתוח
בפועל כך שבשנת  ,1991במסגרת תכנית רח 2005-שעדכנה את תכנון פארק המדע בהיבטים מסוימים,
לא היה כמעט צורך לשנות את היעודים .מערך הדרכים ויעודי הקרקע התקפים היום משקפים את
התוכנית משנת .1976
בפועל ,ההתפתחות והבנייה של אזור התעשייה החדש של רחובות החלה רק בשנת ) 1997רוזנברג
 .(2009רק בשלב זה החלו להופיע ,לצד מבני המשרדים המיועדים לחברות ההיי-טק ,גם משרדים
המשמשים בעלי מקצועות חופשיים ומשרדי ממשלה וכן אלמנטים של מסחר ושל פעילות פנאי.

 10מבחינת הסידורים התנועתיים נסמכת התכנית לחלוטין על תשתיות הכבישים שבשטחה המוניציפאלי של רחובות.
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לצד מסעדות ובתי-קפה המשרתים את אוכלוסיית המשתמשים במקום ,ניתן לזהות רכיבי מסחר
משמעותיים יותר ,כגון סופרמרקטים ,המשרתים את כל אוכלוסיית האזור.
יצוין שהן ברחובות והן בנס-ציונה מתקיימים מוקדים של מסחר מחוץ למרכז העיר ,לצד קניונים המצויים
במרכז העיר .בעיר רחובות מדובר בקניון 'אמריקן סיטי' השוכן מדרום ובמרחק של נסיעה קצרה מאזור
פארק המדע .בנס-ציונה מדובר בפאואר סנטר השוכן במזרח העיר ,ונמצא במרחק שווה ממרכז העיר
ההיסטורי ומפארק המדע.
אף-על פי כן ,קשה לומר שמוקדי המסחר והתעסוקה האלה יוצרים מוקד אחד משותף עם אזור פארק
המדע .לכל היותר ,הם רומזים להתהוות עתידיות של מוקד באזור שבין שתי הערים.

תכנית בניין-עיר רח .43-אזור תעשיה צפוני רחובות .מתן
תוקף בשנת .1976

אזור תעשיות המדע של נס-ציונה-רחובות רחוק מלהיות עיר קצה במלוא מובן המילה .זאת משום
שבניגוד להיותו רווי מבחינת תעסוקה ,היקף פעילות המסחר במקום אינה גדולה מספיק בכדי להצדיק את
ההגדרה במלואה.
אף-על פי כן ,על רקע הנוף העירוני הדליל ,הן של נס-ציונה והן של רחובות ,אזור פארק המדע מהווה
מוקד עירוני משמעותי ,מכיוון בשתי הערים אין מרכז המתחרה בו מבחינת הצפיפות וגודל המבנים.
מן ההיבט של הארגון העצמי ,חשוב להבין את אזור פארק המדע כדוגמא מובהקת ליוזמה ממשלתית
ועירונית.
פארק המדע נהגה במסגרת של מכון מחקר ממשלתי וזכה לתמיכה ישירה ולעידוד של שר האוצר .האזור
תוכנן ע"י העירייה ועל-ידי מכון ויצמן בתכנון כוללני ומקיף ,על אדמות שהיו ,ברובן ,אדמות ציבוריות.
היזמית הפרטית ,חברת אפריקה ישראל ,השתלבה והצטרפה ליוזמה הממשלתית ובמשך שנים ניהלה את
פארק המדע בשיתוף פעולה עם מכון ויצמן .בתקופה מסוימת אף קיבלה חברת אפריקה ישראל הלוואות
ממשלתיות לצורך תחזוק ותפעול האתר )וידר .(1993
כלומר הגרעין של 'עיר-הקצה' של רחובות נס-ציונה לא התהווה בתהליך של ארגון עצמי.
גם המשך ההתפתחות של האזור מפארק תעשיות עתירות מדע למשהו המזכיר מרכז עירוני התרחש 'מן
הפסגה למטה' .התכנון שיצרה עיריית רחובות עוד בשנת  1976הוא המתווה את כיוון הפיתוח ולא ניתן
לאתר תכניות בניין עיר המשנות יעוד של מגרשים בודדים.
עיריית רחובות ,באמצעות החברה הכלכלית שלה ,היא גם ,ככל הנראה המטפלת בשיווק הקרקעות באזור
ובמשיכת היזמים לפארק התעשייה )אתר האינטרנט של עיריית רחובות(.
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ניתן לסכם ,שאזור פארק המדע בגבול נס-ציונה ורחובות הוא מעין עיר-קצה שנולדה כיוזמה של גופים
ממשלתיים ועירוניים שונים ובתקופות שונות ,תוך שילוב מובנה של גורמים מן המגזר הפרטי.
אזור פארק המדע של נס-ציונה רחובות מהווה דוגמא
מעניינת מבחינות נוספות.
האזור מהווה עיר-קצה המשותפת לשתי רשויות
מוניציפאליות .ערי-קצה ,הנוטות מטבען להתמקם
בקצה השטח העירוני ,שוכנות במקרים רבים על
התפר בין שתי רשויות מוניציפאליות או יותר .אף על
פי כן ,נדיר שהפיתוח של האזור נעשה בצורה
משולבת ומאוחדת כל-כך ,כפי שהדברים באים לידי
ביטוי במפגש בין רחובות ונס-ציונה.
נקודה מעניינת נוספת היא הנוכחות של תחנת הרכבת
בסמוך .פארק המדע אינו נמצא במיקום נגיש במיוחד
במרחב המטרופוליני של גוש-דן והנגישות של
פרסום של מינהלת פארק ת.מ.ר – אגף
בעיריית רחובות המנהל את אזור פארק
האזור מתקיימת העיקר בזכות תחנת הרכבת
המדע.
הסמוכה .הרכבת היא אלמנט תחבורתי המאפיין יותר
מתוך אתר האינטרנט של העירייה.
מרכזים עירוניים דחוסים בלב העיר ,ולא ערי-קצה
פרבריות .אך האנומליה של ההתפתחות מערך הרכבות בישראל הביאה את הרכבת דווקא את בסמוך
למוקדים שמחוץ לעיר ,אלה שבעבר שכנו בהם בתי האריזה של התפוזים ,כמו במקרה של רחובות ,והיום
הפכו למרכזים התעסוקתיים של העיר.

תצלום אוויר של פארק המדע משנות
השמונים .ניתן לראות שהפארק )צד
שמאל למעלה( הקדים את ההתפתחות
סביבו.
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ערי קצה ופארקי מדע
ישנן דוגמאות נוספות לערי-קצה שהתפתחו כתוצאה מגרעין של פארק מדע ,ביניהן ניתן למנות את אזור
התעשייה של רמת החייל בת"א ואת מרכז תעשיות מדע )מת"מ( בחיפה.
אזור התעשייה של רמת החיל נשען על קריית עתידים ,שהייתה יוזמה של עיריית תל-אביב ואוניברסיטת
תל-אביב ומנוהלת בידיהן עד היום.
אזור התעשייה הדרומי של חיפה נשען על פארק מת"מ שהוא יוזמה משותפת של החברה הכלכלית של
חיפה ,השייכת לעירייה ,ושל חברת הבנייה הפרטית גב-ים. 11
גם בספרות מתואר הקשר בין התהוותן של ערי-הקצה למוקדים של תעשיות עתירות ידע מחוץ לעיר,
כגון באזור בוסטון ובמוקדים שונים בעמק הסיליקון בארה"ב.
הסבר אחד מני רבים לתופעה זו הוא היותה של התעשייה עתירת-הידע פעילות הנמצאת בתפר שבין
תעשיה למשרדים.
מבחינה הכלכלה הלאומית ,המחקר והפיתוח הוא חלק מן הפעילות התעשייתית של המשק משום שבסופו
של התהליך נוצרים מוצרים ,גם אם וירטואליים .למרות זאת מבחינת התכנון העירוני מדובר בפעילות
הדומה הרבה יותר לפעילות של משרדים ,זאת כיון שרוב עובדי המחקר והפיתוח יושבים בסופו של יום
מול שולחן ומחשב .בשל כך ,פעילות התעשייה לכאורה של תעשיות ההי-טק יוצרת ברוב המקרים דפוס
מוכר של משרדים מבחינת כמות העובדים ליחידת שטח ,אופי המבנים ,מיעוט המטרדים הסביבתיים
וכדומה.
בכך פתחה תעשיית ההי-טק בישראל פתח להתמקמות של משרדים באזור התעשייה ,פתח שהורחב עד
מהרה בשל המעבר ההדרגתי של המשק הישראלי ,בעקבות הכלכלות במערב ,מיצור תעשייתי לפעילות
של שירותים.

תכנית המתאר הארצית מייעדת את אזור
פארק המדע לתעשיה ,כאשר גם בעתיד
הוא יהיה גובל בשטחים חקלאיים.
מתוך אתר ה  GISשל עיריית רחובות.

11

חברת גב-ים היא שחקנית משמעותית גם באזור התעשייה הרצליה.
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 5.2אזור תעשייה הרצליה פיתוח
אזור התעשייה של הרצליה פיתוח ,השוכן ממערב למרכז העיר הוא ,מבחינות רבות ,ראש וראשון לערי
הקצה בישראל.
מן הבחינה הכרונולוגית ,מדובר באחד מאזורי התעשייה הראשונים שהחל להתאכלס בפעילויות של
תעשיות עתירות ידע עוד בשנות ה –  ,80עם מפעלי סאיטקס ודיגיטל ששכנו באזור.
מן הבחינה הכלכלית והעסקית ,מדובר באחת מערי-הקצה המצליחות והעשירות בישראל ,המאכלסת
מטות של חברות בת רב לאומיות ואף של חברת-אם רב-לאומית )נעם .(1997
מן הבחינה התדמיתית ,מדובר באזור המשמש כסמל לתעשיית המידע של ישראל וגם כסמל לתרבות
ההיי-טק ,על המאפיינים היותר נוצצים שלה.
בראייה תכנונית ,עונה אזור התעשייה של הרצליה על פרמטרים רבים של עיר קצה.
א .מיקום בקצה
אזור התעשייה הרצליה פיתוח מרוחק ממרכזי עיר קיימים :הן ממרכז העיר של הרצליה והן מן
המע"ר של תל-אביב .יתר על כן ,אזור התעשייה של הרצליה שוכן בקצה העיר .בצמוד אליו נמצאים
אזורים חקלאיים פתוחים ,אם כי לא מאוד גדולים ,או שטחים פתוחים של אזור חוף הים.
ב .עירוב שימושי מסחר ותעסוקה
האזור משלב פעילות משרדים מאוד אינטנסיבית עם מסחר .באזור נמצאים שני קניונים גדולים מאוד
הממוצבים כמרכזי קניות מטרופולינים – קניון ארנה וקניון הרצליה .לא הרחק מהם נמצא גם
ה'סינמה סיטי'  -אזור הקניות והבילוי של צומת גלילות .לצד מוקדים ראשיים אלה עמוס אזור
התעשייה של הרצליה פיתוח בחנויות קטנות וגדולות ובבתי-אוכל .למעשה ,האזור הוא מוקד
מטרופוליני בתחום המסעדות ובתי-הקפה והוא שוקק פעילות גם בשעות הערב ובסופי-השבוע.
ב .נגישות
האזור נגיש ושוכן בסמוך לשתי דרכי האורך הראשיות של מדינת ישראל :כביש החוף ונתיבי איילון.
בנוסף האזור ממקום בסמוך לתחנת רכבת ובמרחק נסיעה קצר משני שדות תעופה – שדה התעופה
הרצליה ושדה-דב.

תצלום אוויר של אזור התעשיה הרצליה פיתוח .ממערב ניתן
לראות את אזור המרינה ,במרכז אזור התעשיה הגובל במגורים
פרבריים ובשטחים חקלאיים ,וממזרח לכבישים המהירים ניתן
לראות את קניון שבעת-הכוכבים.
מתוך אתר ה  GISשל עיריית הרצליה.
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לעומת זאת ,ההתפתחות של עיר-הקצה של הרצליה פיתוח בתוך ובמקום אזור תעשיה פעיל היא תופעה
מוכרת פחות בערי-קצה במודל הקלאסי ,הנוטות להתמקם באזורים פנויים.
כפי שנראה להלן ,דווקא לעובדה זו משמעות גדולה מבחינת התהוותו של האזור בתהליך של ארגון עצמי.
נעם ) (1997סקרה את ההתפתחות של אזור התעשייה של הרצליה פיתוח ותיעדה ,בין השאר ,את
התהליכים התכנוניים שהתרחשו בו.
נעם טוענת שלאזור התעשייה היו מספר פאזות תכנוניות מובהקות:
א .שלב התכנית המכוננת – תכנית האב של הרצליה הגדירה את האזור כאזור תעשייה במחצית
שנות החמישים ,ככל הנראה בעקבות תעשייה שכבר התקיימה בו .תכנית האב העירונית ומספר
תכניות כוללניות נוספות התוו את גבולותיו של האזור ואת אופיים של שימושי הקרקע בו לשנים
רבות קדימה.
ב .שלב התחזוקה  -בתקופה שנמשכה משנות החמישים ועד  1982עסקו רוב התכניות בשינויים
תכנוניים מינוריים ,כאלה שלא שינו את אופי הבינוי או את ייעודי הקרקע.
ג .שלב השינוי  -משנת  1982ואילך שבה הוגשו מספר רב של תכניות מקומיות ששינו ,כל אחת
בתחומה המוגבל ,את ייעודי הקרקע ואת הבינוי.
ד .תקופת ההסדרה  -מאמצע שנות ה 90-ואילך מתאשרות תכניות עירוניות המסדירות את התהליך
שהתרחש בצורה ספונטאנית.
בטבלה המרכזת את התכניות בניין-העיר הרלוונטיות ,ניתן לראות בברור את התכניות המכוננות,
הממירות שטחים גדולים 12שייעודם המקורי לא מפורט לשטחי תעשיה )למשל הר 297-והר.(303-

תכנית בניין עיר הר ,297-מן
התכניות הראשונות לאזור
התעשיה.
מתוך אתר ממ"י.

בשנים שלאחר מכן ניתן לזהות סידרה של תכניות
המטפלות בהסדרה תכנונית מקומית.
לעומת זאת ,משנת  1982ואילך ,וביתר שאת
מראשית שנות התשעים ,ניתן לראות סידרה ארוכה של תכניות המשנות יעוד של שטחים מיעוד של
'תעשיה' ליעוד של 'תעשיה מיוחד' ,יעוד המתאר תעשיות היי-טק וכולל בתוכו גם שטחי משרדים ומסחר
באחוזים מסוימים.
 12מדובר בשטחים שהיו בבעלות רשות הפיתוח ומכאן שהיו שייכות לערבים לפני .1948
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תכנית שינוי יעוד אלה חלות על מגרשים קטנים יחסית ,חלקם בגודל דונמים ספורים ,השייכים כולם
לבעלים פרטיים.
התכנית הראשונה שסימנה מגמה זו היא תכנית הר' ,1574-בית מרכזים' ,ששינתה בשנת  1982את היעוד
של שטח בגודל  7.8דונם הנמצא בלב אזור התעשייה של הרצליה מיעוד 'תעשיה' ליעוד 'תעשיה מיוחד'
וכך למעשה הכניסה חללים של משרדים ושל חנויות לאזור התעשייה .בעקבותיה ,בתקופה של כ 15-שנה
עד שנת  ,1998ניתן לזהות לפחות  14תכניות שונות המשנות את יעודן של חלקות ספציפיות מ'תעשיה'
ל'-תעשיה מיוחד'.
רק בשנת  2003מאשרת עיריית הרצליה את תכנית הר 2003-המסדירה את כל שטח אזור התעשייה.
התוכנית מכסה אספקטים רבים ,אך מבחינת שימושי הקרקע היא מאפשרת לראשונה שימושי מסחר
ומשרדים גם במגרשים שייעודם תעשיה .בכך מאפשרת התכנית את המשך תהליך הטרנספורמציה של
האזור מאזור תעשיה לעיר-קצה מבלי שיהיה צורך בשינוי יעוד פרטני לכל מגרש ומגרש.
למרות המגמה המובהקת המצטיירת כאן ומסמנת את היזמים הפרטיים כמי שהניעו את התהליך ,יש לברר
אם בנקודה מסוימת התחולל שינוי במדיניות ובהתייחסות של העירייה לבקשות לשינוי יעוד שהגיעו
מטעם היזמים השונים ,ויתכן שלפני שינוי זה ,דחתה העירייה בקשות דומות שהופנו אליה.
במקביל לתהליך השינוי באופיו של אזור התעשייה התרחשו בשוליו תהליכים של התהוות מוקדי מסחר
המשלימים את שטחי התעסוקה בעיר-הקצה של הרצליה פיתוח .ממזרח הוקם קניון 'שבעת הכוכבים'
ואילו ממערב התפתחה המרינה של הרצליה כאזור הכולל מגורי יוקרה ,מלונאות ומסחר.
שני מוקדים אלו התהוו כיוזמות 'מהפסגה למטה'.
המגרש עליו הוקם קניון שבעת הכוכבים הוסב משטח ביעוד חקלאי וציבורי לשטח למסחר ע"י העירייה
במסגרת תכנית הר 1704-בשנת  .1995כלומר עיריית הרצליה היא שיצרה את המסגרת ליצירתו של
קניון במקום זה ,על שטח שייעודו המקורי היה ציבורי.
אזור המרינה היה יוזמה מובהקת של עיריית הרצליה .הפרויקט כלל יבוש שטחי ים וחוף והפיכתם
לשטחים ששווקו ליזמים פרטיים .ההתייחסות לתכנית נרחבת זו הינה מעבר להיקפה של עבודה זו אך
ברור שגם אם ליזמים שונים היה בה אינטרס משמעותי ומעורבות עמוקה ,מדובר ביוזמה עירונית
מובהקת המוכוונת מלמעלה.
על בסיס הנתונים האלה ניתן לומר שלתהליך השינוי בייעודי הקרקע באזור התעשייה של הרצליה
מתעשייה למשרדים ולמסחר היו מאפיינים מובהקים של ארגון עצמי .לעומת זאת ,דווקא רכיבי המסחר
המשלימים את עיר-הקצה של הרצליה פיתוח היו פרי של יוזמות של הממשל העירוני.

תכנית בניין עיר הר-
 ,157תכנית בית-
מרכזים ,מהתכניות
הראשונות ששינו את פני
אזור התעשיה הרצליה
פיתוח.
מתוך אתר ממ"י.
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ההתהוות של אזור התעשייה של הרצליה פיתוח כעיר-קצה וכמוקד של תעשיות עתירות-ידע יכולה להיות
מוסברת ע"י מספר גורמים ,שביניהם ניתן למנות את הנגישות ,את המגרשים הגדולים והזמינים ,את ערכי
הקרקע המשתלמים ואת מדיניות העירייה.
ניתוח השוואתי וסקירה של מכלול הגורמים האלה הוא מעבר להיקף עבודה זו.
אף על פי כן ,מעניין לציין שני גורמים נוספים ,פחות מובנים מאליהם ,המתקיימים באזור זה ומוזכרים
בספרות כגורמים סמויים המובילים להתמקמותן של עיר הקצה.
הגורם הראשון הוא הקרבה למגורי המנכ"ל .בספרות המחקר האמריקאית מוזכר גורם 'הקאונטרי -קלאב'
והכוונה היא לקירבה בין המיקום של מטה החברה מחוץ לעיר לבין המיקום הכפרי של מגורי מנכ"ל
החברה והקאונטרי-קלאב 13בו הוא מתארח .במילים פשוטות ,המנכ"ל דואג לכך שמקום העבודה יהיה
קרוב לביתו.
אזור התעשייה הרצליה גובל בשכונת הרצליה פיתוח שהיא שכונת וילות יוקרתית ביותר .ניתן להניח –
והדברים דורשים מחקר נוסף – שלא מעט מנכ"לים מתגוררים בשכונה והסמיכות שלה לאזור התעשייה
הפכה אותו לאטרקטיבי במיוחד בעת ההחלטה על התמקמות מטה הפירמה.
14
גורם נוסף הוא הסמיכות לתעשיות ביטחוניות .בתחקיר עיתונאי שנערך בארה"ב נמצא קשר בין
תעשיות ביטחוניות ,ובעיקר גופי מודיעין ממשלתיים בארה"ב ,לבין ערי-קצה משגשגות ,בעיקר בסביבות
וושינגטון ,אך גם באזורים אחרים בארה"ב.
בישראל הקשר בין המודיעין הישראלי ,ובעיקר יחידת המודיעין  8200לבין תעשיות ההיי-טק הוא עניין
המתואר במאמרים רבים בעיתונות הכלכלית )מגל .(2008 ,בוגרים רבים של יחידות אלה הופכים ליזמים
של חברות הטכנולוגיה העילית ובהמשך אף מוכרים את תוצרתם למערכות הביטחון.
נראה שלא במקרה נמצאות חברות היי-טק רבות כל-כך באזור התעשייה של הרצליה פיתוח ,הנמצא
במרחק נגיעה מהמטות של הזרועות המודיעין והביון הישראלי ,השוכנים בצומת גלילות.

 13באופן מעניין הקאונטרי קלאב הראשון בישראל שכן בצומת גלילות.
 Top-Secret America 14של עיתונאי הוושינגטון פוסט פריסט וארקין Dana Priest and William H. Arkin
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 5.3אזור התעשייה המערבי ראשון לציון
אזור התעשייה המערבי של ראשון-לציון הוא אזור פעיל ושוקק חיים עירוניים המצוי במרחק רב מן
המרכז ההיסטורי של העיר .אך בניגוד לאזור התעשייה של הרצליה פיתוח ולפארק המדע של נס-ציונה/
רחובות הנשענים בעיקר על תעשיית ההיי-טק הפועלת מתוך משרדים ולעיתים מתוך מעבדות ,עיר הקצה
של ראשון-לציון מתאפיינת בעיקר בשימושי מסחר ובילוי ,לצד שימושי תעשייה ומלאכה.
אזור התעשייה של מערב ראשון כולל כיום את קניון הזהב ,מן הגדולים שבקניוני ישראל ,מתחם 2G
הכולל קולנועי מולטיפלקס ואזור בילוי ,מתחם המסחר 'חונים קונים'' ,קניון הרהיטים' ועוד .בראשית
שנות התשעים הוקמו באזור קניונים רבים – חלקם נסגרו מאז  -והוא אף זכה לכינוי 'עיר הקניונים'
)מירובסקי  .(2006לצד המרכזים המסחריים השונים פזורות באזור חנויות רבות הנמצאות לאורך הרחוב
וכן אולמות אירועים המתפקדים בעיקר בשעות הערב.
במקביל לשימושי המסחר והבילוי כולל האזור שימושי תעשייה מובהקים .בין אלה ניתן למנות את המרכז
הלוגיסטי של חברת הריבוע הכחול ,בית הדפוס של העיתון ידיעות אחרונות ,וכן מוסכים רבים.
ההגדרה של אזור מערב ראשון כעיר קצה עשויה להיות בעייתית מעט ,מכיוון שרכיב המשרדים ,שהוא
מרכזי להגדרתו של גארו לעיר הקצה הוא משני באופן יחסי .למרות זאת ,חשוב להכיר בכך שהשילוב של
מסחר ,בילוי ותעסוקה  -שילוב המאפיין גם את אזור התעשייה המזרחי של ראשון לציון ומוגדר באופן
מפורש על-ידי העירייה  -יוצר חיים עירוניים ,בניגוד לקניון מופנם ובודד בשולי העיר.
כיוון שמהות הטענה של גארו ואחרים היא שעיר הקצה מעתיקה את המגוון של הפעילויות העירוניות
המאפיין את מרכז העיר אל שוליה ,וכיון שאזור התעשייה המערבי של ראשון מאכלס מגוון שוקק של
פעילויות באזור המרוחק מכל מרכז עירוני ותיק ,בקצה הרצף הבנוי של גוש דן ,ניתן להתייחס אליה,
ולנסות להבין אותה ,כעיר-קצה.

תצלום אוויר של אזור התעשיה המערבי בראשון לציון ,ניתן לראות שאזור התעשיה
גובל בשטחי חולות לא-מפותחים לצד שכונות מגורים של העירם ראשון-לציון
וחולון.
מתוך אתר  GISעיריית ראשון לציון.
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אזור התעשייה של מערב ראשון לציון תוכנן בשלהי שנות השישים באזורי החולות הנרחבים שממערב
לעיר הותיקה ולכביש החוף )כביש מס'  (4בסמוך לגבול המוניציפאלי עם חולון .במקביל להתפתחות
אזור התעשייה התפתחו סביבו שכונות מגורים ,חלקן בבניה צמודת-קרקע וחלקן בבנייה רוויה .בסביבתו
המיידית של אזור התעשייתי נמצאות שכונות המגורים של ראשון-לציון ,חולון ובת-ים וסמיכותו לכביש
 4ולזרוע הדרומית של נתיבי איילון הופכת אותו לנגיש ביותר .אף על פי כן אזור התעשייה שוכן
בשוליים הדרומיים של מטרופולין גוש דן ,כשמדרום לו נמצא האזור הפתוח של חולות פלמחים הכולל
את השפד"ן ומתקנים צבאיים שונים המגבילים את הפיתוח העירוני.
כבר בתכנית הראשונית של אזור התעשייה של מערב ראשון )רצ 168-א( שאושרה בשנת  1967ותכננה
את האזור שמשני צידי הזרוע הדרומית של נתיבי איילון  -המופיעה כשטח לתכנון בעתיד כבר בתכנית זו
 מוקצים ,לצד המגרשים בשימושי תעשייה ,מגרשים המיועדים בין השאר לחנויות ,מסעדות ומשרדים.תכנית זו ,שהיא תכנית כוללנית ביוזמת העירייה ,מינהל מקרקעי ישראל וחברת רבד )שהיא היום חברת
נדל"ן פרטית( היא שאפשרה השתלבות פשוטה של ייעודי קרקע לא –תעשייתיים באזור התעשייה של
ראשון מערב ,כבר מן הרגע הראשון.
זאת ועוד ,בחינת ייעודי הקרקע של מגרשים באזור התעשייה בהם פועלים קניונים ,למשל קניון הזהב,
מעלה שיעוד הקרקע במגרש הוא לתעשייה .כלומר פרשנות עיריית ראשון לציון ליעוד התעשייה היא
נרחבת ביותר ומאפשרת כניסה של פונקציות מסחריות משמעותיות ,שאין להן שום פעילות תעשייתית,
ללא צורך בשינוי תב"ע .מדיניות זו מאפשרת לתהליכים שינוי בארגון עצמי להתרחש בקלות רבה הרבה
יותר ,ומבלי שהן יבואו לידי ביטוי בתכניות בניין העיר.

תכנית בניין עיר רצ .168-התכנית הראשונה לאזור התעשיה המערבי שאושרה בשנת
 .1967המגרשים המסומנים בצהוב הם מגרשים ביעוד מסחרי.
מתוך אתר ממ"י.

בשלבים מאוחרים יותר של התפתחות אזור התעשייה ,ובעיקר במהלך שנות התשעים ,ניתן להבחין בשני
תהליכים מקבילים במסגרת שינויים של יעוד הקרקע:
התהליך הראשון הוא תכניות מקומיות לשינוי יעוד של מגרשים בבעלות או בחכירה פרטית מיעוד
'תעשייה' לתעשייה עתירת ידע.
בדומה לתהליך שתואר באזור התעשייה של הרצליה פיתוח ,תכניות מקומיות אלה מרמזות על תהליך של
ארגון עצמי בשינוי ייעודי הקרקע כאשר מטרתו העיקרית של השינוי נראית כתוספת של משרדים
ואולמות אירועים ליעודים המותרים במגרש .תכניות אלה יכולות לחול גם על מגרשים קטנים במיוחד,
אפילו בשטח של  1.5דונם )רצ.(168/2/10-
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התהליך השני הוא תהליך שבו העירייה מרחיבה את היעודים המותרים באזורים נרחבים של אזור
התעשייה.
דוגמא לכך היא תכנית ר.צ 168/10 .היוצרת שינוי של יעוד הקרקע לאורך רחוב לישנסקי מיעוד
'תעשיה' ליעודים 'תעשיה ,מלאכה ומסחר' וכן ליעוד 'מסחר' ולשימושים נוספים .תכנית זו ,שנעשתה
כאמור ביוזמת העירייה ,חלה גם על קרקעות בבעלות של פרטיים.
בשנת  2009יזמה עיריית ראשון לציון שינוי תכנוני נוסף ,ברוב שטח אזור התעשייה ,במסגרת תכנית רצ
168/6/5א .שינוי זה הוסיף לייעודי התעשייה ,המלאכה והמסחר החלים במקום גם יעוד קרקע של
משרדים ותעשיה עתירת ידע .מטרתה של תכנית זו לשנות את כיוון התפתחותו של אזור התעשייה של
מערב ראשון לציון ממסחר למשרדים והוא חופף למדיניות של ראש העירייה בדבר שילוב תעשיות
עתירות ידע באזור התעשייה )לוי .(2010 ,בכך מנסה העירייה להשלים את הפיכתו של אזור התעשייה
לעיר-קצה ע"י שילוב הרכיב התעסוקתי החסר בפאזל שימושי הקרקע.

תכנית בניין עיר רצ .168-10-2-שינוי יעוד לתעשיה מיוחד במגרש בשטח דונם
וחצי בלבד.
מתוך אתר ממ"י.

באזור התעשייה המערבי של ראשון לציון ניתן ,אם כן ,לראות עיר-קצה המתפתחת בשילוב של יוזמות
עירוניות 'מלמעלה' ויוזמות מקומיות 'מלמטה'.
התכנית המקורית של אזור התעשייה ,ששילבה שימושים של מסחר ,ומדיניות עירונית ליברלית
המאפשרת לקניונים לפעול במגרשים שייעודם תעשיה ,איפשרה לאזור התעשייה המערבי להפוך למרכז
מסחרי מטרופוליני מבלי שיהיה צורך בשינויים בייעודי הקרקע של המגרשים.
עקב כך קשה לקבוע ,במסגרת עבודה זו ,אם כניסתם של אלמנטי המסחר לאזור הייתה אכן בתהליך של
ארגון עצמי .אף על פי כן ,ניתן להניח ששימושי המסחר השתלבו באזור כסדרה של יוזמות מקומיות ולא
כיוזמה עירונית ,אם כי לעידוד מצד העירייה ודאי היה חלק בתהליך )לוי.(2010 ,
לצד יוזמות המסחר המקומיות במגרשים שייעודם תעשיה ניתן לראות את הפעילות של העירייה בשילוב
יעודים מסחריים באזורים שונים ,ככל הנראה בכדי ליצור צירים מסחריים מובהקים באזור התעשייה.
בנוגע לכניסתם של משרדים לאזור התעשייה ,בחינת תכנית בינוי העיר מאפשרת לצייר תמונה מעט יותר
ברורה ,שגם בה משתלבים יוזמות פרטיות וציבוריות .מחד ,ניתן לראות שינוי יעוד למשרדים במגרשי
ספציפיים המעידה ככל הנראה על תהליך בארגון עצמי .מאידך ,ניתן לראות מהלכים מאוחרים יותר של
העירייה ,המאשרים ומאפשרים את השימוש בקרקע למשרדים בצורה גורפת.
מניתוח תכנית בניין-העיר עולה שאזור התעשייה של ראשון לציון ,מבחינת התהוותו בתהליך של ארגון
העצמי ,נמצא באמצע הדרך בין פארק המדע של נס-ציונה ,שהתפתח בתהליך של יוזמות 'מלמעלה' לאזור
התעשייה של הרצליה-פיתוח שהפך לעיר קצה בתהליך יזמי עם מעורבות סטטוטורית מועטת יחסית של
העירייה.
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 5.4אזורי התעשייה בישראל – שינוי ייעודי הקרקע
לצד ערי הקצה המתבססות בעיקר על משרדים והשירותים שסביבם ,התרחש בישראל תהליך מקביל של
מעבר של מסחר לאזורים שמחוץ למרכז העירוני.
בעוד שבארה"ב התהליך נחווה כתהליך שהקדים והטרים את יציאת המשרדים ממרכזי הערים בעשור
לפחות ,בישראל התרחשו תהליכים אלה באופן כמעט בו-זמני ויצרו את המכלול של ערי-הקצה במהלך
מקביל או משולב.
בעוד שהיצירה של אזורי תעסוקה חדשים היא תהליך מורכב הדורש מהלכים מעמיקים של תכניות בניין
עיר לשינוי יעוד הקרקע ,כניסה של חנויות היא תהליך ספוראדי יותר שמערב יזמים בקנה מידה קטן,
לפחות בראשיתו .מן מבחינה התכנונית -סטטוטורית ניתן לאשר אותו במהלך פשוט של שימוש חורג.
גולדפישר ) (2003מתאר את השתנות אזורי התעשייה בישראל בדגש על כניסת שימושי קרקע מסחריים
לאזורי תעשייה קיימים באזור רחובות וראשון לציון.
גולדפישר מסמן את הסיבות שהביאו את היזמים להעביר את פעילותם המסחרית מחוץ למרכזי הערים:
א .קרקע זולה וזמינה
ב .נגישות לצירי תנועה ראשיים
ג .אפשרות לפעול בשבתות
גולדפישר מציין גם את מניעי העירייה לשתף פעולה או לעודד את התהליך:
א .הגדלה ההכנסה מהיטלים שימוש חורג והשבחה ומארנונה
ב .ניצול אזורי תעשייה שנמצאים בדעיכה ויצירת מקורות תעסוקה חדשים
ג .הרחקת שימושי קרקע המהווים מטרד ממרכז העיר
גולדפישר מסכם" :הרשות המקומית/הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כאן מזוהה כשחקן מרכזי בעידוד
תופעה זו  ,לצד יזמים ... .בחלק מהמקרים היזמים נקטו את הצעד הראשון בהחדרת שימושי הקרקע הלא
תעשייתיים לאזורי התעשייה ולעתים הרשות המקומית היא זו שעודדה את חדירת השימושים הלא
תעשייתיים ואפילו מנעה מהתעשייה לחדור לתוך אזור התעשייה".
על-פי הניתוח של גולדפישר ,גם בתהליך שהביטוי החוקי שלו הוא אישור נקודתי של שימושים חורגים
בנכסים קיימים ,ולא תכניות בניין-עיר ,יש מעורבות מרכזית של הרשויות העירוניות שרק בידיהן
הסמכות לאשר את השינויים האלה.
כלומר ,גם בהתהוות של מוקדי מסחר מחוץ לערים ,שרק את חלקם נתן להגדיר כערי-קצה או כערי-קצה
בתהליך ,ניתן לראות את היחס בין תהליכים בארגון עצמי ,הנובעים מן השיקולים הפרטיים של סוחרים
שונים ,לבין המדיניות העירונית ,היוצרת את המסגרת המעודדת תהליכים אלה או ,לחילופין ,מנסה למנוע
אותם.

27

עיר

הקצה

הישראלית

כתופעה

של

ארגון

עצמי

 .6מסקנות
משלושת המקרים שהוצגו ניתן לומר שביצירת ערי הקצה יש אלמנט מובהק של ארגון עצמי.
אלמנט זה מתקיים לצד מקרים – ברורים לא פחות  -של ארגון 'מהפיסגה למטה' של אותה תופעה
מרחבית.
פארק המדע בנס-ציונה הוא מקרה מובהק של ארגון מגבוה לא רק בשל אופי התפתחותו אלא גם בשל
העיתוי .פארק מדע זה הטרים את ההשפעה של תעשיית ההי-טק על המרחב הישראלי ויתכן שסימן
ליזמים הפרטיים את מגמת מיקומן של תעשיות הטכנולוגיה העילית מחוץ לעיר ,בהמשך למודלים
אמריקאיים .אך גם המשך התפתחות של הפארק באזור הצמוד בתחום העיר רחובות ,נעשתה ביוזמה
עירונית 'מלמעלה' והקדימה מאוד את התעוררות האזור ואת האכלוס שלו במשרדים ותעשיות עתירות
ידע.
אזור התעשייה של הרצליה מציג תופעה הפוכה ומאוחרת יותר ,המעידה אולי על השתחררותו של ההיי-
טק הישראלי מהמעורבות העמוקה של המדינה  -לפחות באופן ההתמקמות המרחבי.
ניתן לומר במידה רבה של ביטחון שהתהוותו של אזור התעשייה של הרצליה כאזור היי-טק התרחשה
בתהליך של ארגון עצמי .הדבר עולה מתוך המגוון הגדול של תוכניות בניין עיר מקומיות המשנות את
יעוד הקרקע שנעשו על חלקות בבעלות פרטית באופן הדרגתי ומתמשך.
אין בכך כדי לומר שהעירייה לא הייתה מעורבות בתהליך זה .כל תכניות בניין עיר אלה נעשו על דעת
העירייה והיא מוגדרת גם כיזמית התכנית .ניתן גם להניח שהעירייה עודדה את היזמים להשתלב באזור
התעשייה באופנים שונים שאינם משתקפים בתכניות בניין העיר.
אבל ברור שהעירייה ,אם פעלה ,פעלה לעודד התפתחות הדרגתית שנעשתה ממכלול של יוזמות פרטיות
ולא במהלך כוללני שיצר אזור תעשיית היי-טק יש מאין.
אילולא היו יוזמות מקומיות לשינוי הבינוי לשם התאמתו לתעשיות היי-טק לא הייתה העירייה יכולה
לעודד תהליך כזה .זאת ,בניגוד לפארק המדע בנס-ציונה שם יצרו הרשויות מרחב שרק לאחר מכן
התמלא בתוכן.
יתר על כן ,לפחות מן הצד התכנוני התמהמהה עיריית הרצליה מאוד ביצירת המסגרת הכוללנית הנדרשת
לתמוך בהשתנות של אזור התעשייה .רק בשנת  2003אושרה התכנית המגדירה את הסידורים התנועתיים
הנדרשים באזור ומסמנת את כיווני התפתחות הצפויים של אזור התעשייה.
לעומת זאת ,הפיתוח של קניון שבעת הכוכבים כמוקד מסחר משלים המבצר את עיר הקצה של פאתי
הרצליה נעשה ביוזמת העירייה ,כמו גם פיתוח המרינה הסמוכה הכוללת רכיבים של מסחר ,בילוי ומגורי
יוקרה .כלומר בניגוד לליבה העסקית של עיר הקצה של הרצליה ,שהתהוותה בתהליך שיש לו מאפיינים
מובהקים של ארגון עצמי ,נראה שהשתלבותם של אלמנטי המסחר נעשתה יותר ביוזמת העירייה.
באזור התעשייה של ראשון-לציון המסחר ,ולא משרדי חברות הטכנולוגיה העילית ,הוא שמגדיר אותה
כעיר-קצה .המסחר השתלב לצד התעשייה כבר בתכנית האב המכוננת של האזור משנות השישים ,בעת
בה גם בארה"ב יציאת המסחר אל מחוץ למרכז העיר הייתה תופעה יחסית צעירה.
התכנון הזה הקדים את זמנו ,ואולי גם את המדיניות בפועל של העירייה ,ורק בשנות השמונים הפכו אזורי
התעשייה של מערב ראשון לציון למוקדים מובהקים של קניות ובילויים לצד התעשייה ,כמדיניות
מוצהרת של ראש עיר דאז מאיר ניצן )אתר אינטרנט עירית ראשל"צ(.
לצד יוזמות עירוניות אלה ניתן לזהות גם לא מעט תכניות מקומיות של שינוי יעוד למגרשים פרטיים .אלה
מלמדות שהתהליך נעשה במקביל :מצד אחד יוזמות מקומיות של בעלי קרקע ששאפו לשנות את יעוד
המגרש שברשותם ,ומן העבר השני העירייה ,שיזמה תכניות דומות.
על סמך הנתונים שנבדקו ,ובזהירות הדרושה עד להשלמת מחקר מקיף יותר ,ניתן לומר שמבחינת
מדיניות תכנונית כפי שהיא משתקפת במסמכים הסטטוטוריים ,לתהליכי ההתהוות של ערי-קצה בישראל
יש ,לצד המעורבות הממשלתית ,רכיב מובהק של ארגון עצמי.
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 6.1דיון
זיהוי אלמנט הארגון העצמי שיצר את ערי הקצה מוביל למגוון מחשבות.
אם מתהוות ערי-הקצה מעצמן ,אזי ניתן לומר שיש להן תוקף כלכלי אמיתי ,עמוק יותר מתכתיבי מדיניות
תכנונית המוגדרת מלמעלה .במונחים של הכלכלה הליברלית ניתן לומר שכוחות השוק יוצרים אותן
ומחייבים אותן ועל כן הן בלתי-נמנעות ומוצדקות בהכרח .במסגרת ראייה כזו אין טעם להצר על קיומן
ולקונן על התרוקנותו של מרכז העיר מפעילויות עירוניות .במקום זאת ,יש להתמודד איתן כמאפיין
מובהק של התרבות העירונית בשלהי המאה ה.20-
אבל ,העובדה שהמדינה הייתה הראשונה למקם את תעשיות ההיי-טק בקצה העיר – אם כי לא בהכרח
באזור התעשייה  -מלמדת שגם להחלטות תכנון מגבוה יש ההשפעה על תהליך היווצרותן של ערי-הקצה.
ליוזמות תכנוניות ממשלתיות מובהקות האלה ניתן להוסיף מדיניות עירונית שהתירה כניסה של שימושי
מסחר לאזור התעשייה וככל הנראה גם מדיניות של עידוד עסקים ,שלא נבדקה במסגרת עבודה זו .כל
אלה מעידים על כך שתהליך התהוות ערי-הקצה אולי מתקיים בארגון עצמי ,אך עושה זאת בתוך מעטפת
של מדיניות ממשלתית יוזמת ומעודדות .יתכן ,אם כן ,שהתהליך אינו כה בלתי-נמנע כפי שכותבים
מסוימים ,וגארו בראשם ,מבקשים להציגו.
ישנה כמובן נקודה נוספת ,והיא מדינית התחבורה והפיתוח הלאומי שיש לה השפעות לא מבוטלות על
ההתפתחות של ערי קצה ושימושי קרקע אחרים.
תנופת בניין הדרכים והמחלפים בישראל של שנות ה  90 -ואף לפני כן ,היא שהפכה ,בדומה לתהליך
שהתרחש בארצות הברית בעשורים קודמים ,את ערי-הקצה לאפשריות ואף לבלתי נמנעות.
תנופה זו נובעות ממדיניות התכנון והביצוע של הממשלה והיא כמובן מציגה תפיסת עולם מסוימת וחלופה
תכנוניות ספציפית שנבחרה על פני אחרות .קשה עם זאת למקם במדויק את פרמטר הסדר המכונן .האם
מדיניות התחבורה הממשלתית היא זו שהופכת את הרכב הפרטי לכה אטרקטיבי או שמא המכונית עצמה
היא דרך תחבורה כה מושכת המאלצת את כל הממשלות לעודד ולטפח אותה או להסתכן במרי ציבורי?
)(Anas 1998
יצוין בהקשר זה ששלושת ערי הקצה שנסקרו ,כמו רבות אחרות ,סמוכות לא רק לתשתיות דרכים אלא
אף לתשתיות רכבת .כיון שמערך הרכבות הישראלי ,בניגוד לזה האירופי ,כמעט לא מגיע אל מרכזי
הערים אלא משרת דווקא את אזורי התעשייה ,חיזוק מערך רכבות הנוסעים המתרחש בישראל בעשור
האחרון מיטיב דווקא עם ערי הקצה ולא עם מרכזי הערים שהרכבות מגיעות רק לשוליים שלהם ,אם
בכלל.
עובדה זו מלמדת אותנו שהסיטואציה הישראלית של עיר הקצה שונה מזו של ארה"ב ושל אירופה.
תופעה זו מתבטאת ביתר-שאת בהתמקמות של עיר הקצה הישראלית באזורי התעשייה.
בעוד שבאירופה ובארה"ב התעשיות המסורתיות הדועכות נמצאות בעיר הפנימית והפכו בדרך כלל
למתחמים של מגורים ופעילות פנאי ונופש ,בישראל אזורי התעשייה שכנו בקצות הערים והפכו לערי-
קצה בתהליך שהוא גרסא מקומית ייחודית לBrownfield development -
ניתן ,אם כן ,לראות בכניסה של שימושים חדשים לאזורי התעשייה הדועכים תהליך ראוי ומועיל
שאיפשר לנצל את הקרקע באופן מיטבי תוך פגיעה מצומצמת בשטחים פתוחים .כאן כמובן יש למתוח קו
בין ערי-הקצה המתהוות באזורי התעשייה הקיימים ,לבין אלה שסחפו את הפיתוח לאזורים חקלאיים
בתוליים בשולי העיר או במועצות האזוריות שמחוצה לה.
בנוסף ,מימדיו הקטנים של המרחב הישראלי ,ההופכים קצה של עיר אחת לשכונה של עיר אחרת
מחייבים אותנו לחשוב עלי ערי-הקצה הישראליות באופן אחר.
בקנה מידה בינלאומי ,המטרופולין הישראלי הוא מצומצם במימדיו ומנומר בשטחים חקלאיים גם בליבה
שלו .המרכזים של ערים רבות במרחב הישראלי הם מאוד מצומצמים במימדיהם ומעולם לא שימשו
כמרכזי עסקים ראשיים ,אלא לכל היותר כמרכזים מסחריים שכונתיים מורחבים .לא ניתן לחשוב על
ערים כהרצליה או נס-ציונה כעל מרכז כמו דטרויט ,למשל ,אלא לכל היותר כעל פרבר של תל-אביב.
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עיר

הקצה

הישראלית

כתופעה

של

ארגון

עצמי

יתכן שבמצב בו המרכזים הקיימים מעולם לא נשאו בתפקיד של מע"ר;
במרחב בו נמצאות אולי ערי-הקצה בגבול האזור המיושב ,אך למעשה במוקד המטרופוליני ובסמוך
לתחנות הרכבת;
יתכן שבסיטואציה כזו יש לחשוב על חלק מערי-הקצה לא כתופעה המאפיינת פרבור אלא דווקא כעל
מרכזי ערים חדשים.
כלומר ,ההתפתחות המואצת של המרחב העירוני והכלכלה הישראלית בעשורים האחרונים הותירה
מאחור את המרכזים העירוניים ההיסטוריים ,לפחות של הערים המשניות בכל מטרופולין ,והם לא יכולים
למלא את התפקיד של מרכז עסקים ראשי .תפקיד זה נלקח ע"י ערי-הקצה ואת חלקן יש לראות לא
כמרכזי משנה ,אלא כמרכזים ראשיים לכל דבר ועניין ,אם לא בהקשר המטרופוליני אז ודאי בהקשר
העירוני-מקומי.
ראייה כזו של תפקיד עיר הקצה במערכת העירונית המטרופולינית והארצית מחייבת את ערי-הקצה
למצוא ,ולהמציא ,כיווני פיתוח חדשים שיעודדו את התפתחות המרחבים העירוניים החדשים בישראל
דווקא לכיוון של עירוניות יעילה ,חסכונית במשאבים ושוקקת-חיים.
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ניתוח תכניות בניין-עיר  :אזור פארק המדע נס-ציונה ופארק ת.מ.ר רחובות
מהות התכנית
מס"ד

העיר

שם התכנית

שנת מתן תוקף
יעוד קיים

יעוד מוצע

מהות השינוי

שטח התכנית
)דונם(

יוזם התכנית

1

נס-ציונה

נס43/1-

1966

חקלאי

תעשיה

15

מועצה מקומית נס-ציונה

2

נס-ציונה

נס43-

1969

חקלאי

אזור תעשיה

159.5

ועדה מקומית נס-ציונה

3

נס-ציונה

נס43/2-

1972

תעשיה

אזור תעשיה מיוחד ,ציבורי

שינוי לתעשיה מיוחד

159.5

ועדה מקומית נס-ציונה

4

נס-ציונה

נס43/4-

1987

אזור תעשיה מיוחד

אזור תעשיה מיוחד

הגדרת זכויות בנייה

159.5

היוזם 2

בעל הקרקע

המתכנן

מכון ויצמן למדע

שפירא-דרנל

מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן למדע

שפירא-דרנל

חברת אפריקה
ישראל בע"מ

מכון ויצמן למדע

שפירא-דרנל

פארק לתעשיות עתירות
מדע בע"מ

מכון ויצמן למדע

זרחי

5

נס-ציונה

נס123-

2001

חקלאי

תעשיה עתירת ידע ,אזור רב-תכליתי

128

ועדה מקומית נס-ציונה

קרית ויצמן בע"מ ופרטיים

זרחי

6

רחובות

רח43/1-

1964

לא ידוע

אזור תעשיה

216

ועדה מקומית רחובות

שותפים

מחלקה טכנית
עיריית רחובות

7

רחובות

רח43/2-

1976

תעשיה

אזור תעשיה מיוחד ,אזור שירותים
מיוחדים

יעוד לתעשיות ידע בלבד

עיריית רחובות

שונים

שפירא

8

רחובות

רח/2005-א

1991

ללא שינוי

התוויות דרכים ופירוט יעודים

ועדה מקומית רחובות

שונים

יבין-פריאון

275

הערות

תכנית ראשונה

ביטול מעורבות מכון ויצמן בהיתר

התכנון משתלב בפארק המדע בנס-ציונה

ניתוח תכנית בניין-עיר  :אזור התעשיה הרצליה פיתוח
מהות התכנית
מס"ד

שם התכנית

שנת מתן תוקף
יעוד קיים

יעוד מוצע

מהות השינוי

שטח התכנית
)דונם(

היוזם

מגיש התכנית

בעל הקרקע

בעל הקרקע 2

המתכנן

1

הר297-

1954

לא ידוע

תעשיה

הקמת אזור תעשיה

159

ועדה מקומית הרצליה

רשות הפיתוח

עיריית הרצליה

2

הר303-

1954

לא ידוע

תעשיה

הקמת אזור תעשיה

222

ועדה מקומית הרצליה

רשות הפיתוח

עיריית הרצליה

3

הר357-

1957

תעשיה

תעשיה

חלוקת מגרשים והתווית דרך

28

ועדה מקומית הרצליה

רשות הפיתוח

עיריית הרצליה

4

הר253-

1961

לא ידוע

תעשיה

תכנית מתאר עירונית  -הגדרת אזור התעשיה

כל העיר

ועדה מקומית הרצליה

5

הר353-

1961

תעשיה

תעשיה ,שצ"פ

התווית דרכים וחלוקת השטח

76

ועדה מקומית הרצליה

6

הר640-

1967

חלוקה לחלקות והפרשת שטח למבני ציבור לדרכים

6.25

7

הר667-

1969

תוספת שטח לתעשיה

9

8

הר1088-

1973

התווית דרכים וקביעת שצ"פ

25

9

הר1251-

1974

שצ"פ ,בית קברות

תעשיה

תוספת שטח לתעשיה

14

10

הר1281-

1976

תעשיה

תעשיה

התווית דרכים וחלוקת השטח

שצ"פ

תעשיה

עיריית הרצליה

11

הר1375-

1976

איחוד חלקות והפשרת שטחים ציבוריים

12

הר1109-

1977

הפרשת שטחים ציבוריים ,התווית והרחבת דרכים

45

13

הר1431-

1977

הקמת בי"ס תעשייתי

דרום אזור התעשיה
לקוח מנעם )(1997

ממ"י

ועדה מקומית הרצליה

ממ"י
בית קארו בע"מ

2

קק"ל

מוהליבר

הערות

14

הר1574-

1982

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ולמסחר

7.8

ועדה מקומית הרצליה

15

הר1720-

1987

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

24

ועדה מקומית הרצליה

16

הר1746-

1990

תעשיה ,שמורת נוף

שצ"פ

יצירת שצ"פ

3.9

17

הר1754-

1990

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ולמסחר

5.4

18

הר1709-

1991

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

36

19

הר1803-

1992

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

0.9

ועדה מקומית הרצליה

20

הר) 1827-הר-בת(09-

1992

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ולמסחר

8.3

ועדה מקומית הרצליה

21

הר1849-

1992

תעשיה ,ציבורי ,דרך

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

2.8

ועדה מקומית הרצליה

ממ"י

עיריית הרצליה

אחרים

בית קארו בע"מ

בטקל
אקרשטיין צבי

מירצף בע"מ

פרל גוטסדינר

מנהיים

חנה יגר

אקרשטיין צבי

גיל-עד

פרל גוטסדינר

22

הר1734-

1993

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

12

ועדה מקומית הרצליה

אחים עפר

23

הר1767-

1993

תעשיה

תעשיה ,שצ"פ

יצירת שצ"פ

29

ועדה מקומית הרצליה

שונים

24

הר) 1837-הר-בת(12-

1993

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

5.8

ועדה מקומית הרצליה

בן-צור דרויאנוב

25

הר1852-

1994

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

4

ועדה מקומית הרצליה

לומיר בע"מ

לומיר בע"מ

26

הר1704-

1995

חקלאי ,ציבורי-מרכז ספורט

מסחר ,שצ"פ

שטח לקניון

52

ועדה מקומית הרצליה

ועדה מקומית
הרצליה

עירית הרצליה

27

הר1825-

1997

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

3

ועדה מקומית הרצליה

נחושתן

28

הר1943-

1997

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

2

ועדה מקומית הרצליה

ממ"י

29

הר1974-

1997

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ולמסחר

2

ועדה מקומית הרצליה

נורברט אורנר
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הר1945-

1998

תעשיה

תעשיה מיוחד

שינוי לתעשיה עתירת ידע ,משרדים ומסחר

8.9

אס.ג'י.אס בע"מ

ממ"י

31

הר1900-

2003

תעשיה ותעשיה מיוחד

תעשיה ותעשיה מיוחד

מסחר ומשרדים גם במגרשים ביעוד תעשיה ,הגדרת זכויות
בנייה ודרכים.

649

ועדה מקומית הרצליה

שונים

ממ"י

איתן-גושן

בית מרכזים

פלג

ממ"י

חברת מבני תעשייה חברת מבני תעשייה

-

מסחר בקומת קרקע

אלרוד
עיריית הרצליה

אהליאב בע"מ

פלג

שושני
עיריית הרצליה

בן-צור דרויאנוב

שוורץ
נוטס

אחרים

עיריית הרצליה

קניון שבעת הכוכבים

מוססקו
חברת מגרש  15א'

גרנות
רוטמן-רז

אמצור בע"מ

ישר
פרוינד

תכנית מסדירה לכלל אזור
התעשיה

ניתוח תכנית בניין עיר  :אזור תעשיה מערבי ראשון-לציון
מהות התכנית

מס"ד

שם התכנית

שנת מתן
תוקף

1

רצ/168-א

1967

לא ידוע  -ללא יעוד

2

רצ168/4-

1977

שטח לתכנון בעתיד

תעשיה ,מלאכה ,יחידה מסחרית

3

רצ/168-א

1977

תעשיה

תעשיה ,מלאכה ,מיוחד

חלוקת השטח

4

רצ168/6-

1980

תעשיה ומלאכה ,מיוחד

תעשיה ומלאכה ,מיוחד

תיקון הגדרת דרכים ומגרשים

357.4

5

רצ1/2/3-

1987

מגורים

מגורים ותעשיה

המרת חלק משטח המגורים לתעשיה

1000

ועדה מקומית ראשון לציון

6

רצ168/2/5-

1989

תעשיה

תעשיה ,מלאכה ומסחר

מתיר גם משרדים ,מסחר ובידור

18

ועדה מקומית ראשון לציון

7

רצ168/4/6-

1991

תעשיה ושצ"פ

תעשיה ,מלאכה ומסחר ושצ"פ

שטח התכנית
)דונם(

היוזם

יעוד קיים

יעוד מוצע

מהות השינוי

מלאכה ,תעשיה ,אזורים מיוחדים

יצירת אזור התעשיה .באזורים המיוחדים מותרים מסחר
ומשרדים

1714

יצירת אזור תעשיה

594
354

חברת הכשרת הישוב
עיריית ראשון לציון ואחרים

ממ"י ,עיריית ראשון לציון

היוזם 2

מגיש התכנית

בעל הקרקע
ממ"י ,עריית ראשון
לציון

חברת רבד

ועדה לבניין עיר ראשון לציון חברת חולת רב"ד

עיריית ראשון
לציון ואחרים

חברת רבד

שונים

אבא אלחנני

חברת חולות רב"ד

בר-הרשקוביץ

חברת הכשרת הישוב

מודד ע .ינובסקי

עיריית ראשון לציון
ואחרים

שלגי

ממ"י
נכסי אזורים,
רוגובין

בעל הקרקע 2

בעל הקרקע 3

המתכנן

נכסי אזורים

עיריית ראשון
חברת הכשרת הישוב
לציון
רוגובין

הערות

צ .השמשוני

ללא שיוני מהותי ביעודים
בשטח התעשיה מותרות חנויות
ומשרדים

פלג

תוספת יעודי מלאכה ומסחר ,כולל משרדים ואולמות
אירועים

17

ועדה מקומית ראשון לציון

וינברג משה

וינברג משה

8

רצ168/4/7-

1992

תעשיה

מסחר

היעוד כולל משרדים ,בידור ואולמות אירועים

6

ועדה מקומית ראשון לציון

עיריית ראשון לציון

חב' מרכז ג'ואי

י .חצור

9

רצ168/11-

1993

תעשיה ומלאכה ,מיוחד

מסחר ,תעשיה ומלאכה מעורב

מאפשר שימוש למסחר ואולמות אירועים בנוסף לתעשיה
ומלאכה

3

ועדה מקומית ראשון לציון

אורי חנם ושות'

א .אולנד

כולל הנחיות בינוי מפורטות

10

רצ1/2/217-

1994

תעשיה

מסחר ,מלאכה ,תעשייה עתירת ידע ,משרדים

17

ועדה מקומית ראשון לציון

פרטיים

ט.מ .לייטרסדורף

רחוב סחרוב

11

רצ168/10-

1995

תעשיה ומלאכה

מסחר ,תעשיה ומלאכה מעורב

כולל משרדים

200

ועדה מקומית ראשון לציון

עיריית ראשון לציון
ואחרים

אורנשטיין-חפץ

12

רצ-בת168/4/12-

1995

תעשיה

תעשיה עתירת ידע

כולל משרדים ,מסחר ,אחסנה

10.4

חברת אוסיף

חברת אוסיף

13

רצ168/2/10-

1997

מלאכה

מסחר ,תעשיה קלה ,מלאכה ומשרדים

1.5

ועדה מקומית ראשון לציון

חברת בני מאיר

בר-רצון

14

רצ168/4/19-

2002

תעשיה ,מלאכה ומסחר

תעשיה מיוחד

כולל מסחר ומשרדים

4

חברת נאות כלל

חברת נאות כלל

חפץ-פרחי

15

רצ/168/6-א5

2009

תעשיה ,תעשיה ומסחר,
מלאכה
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