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 ומצב קיים רקע .2

. 2אלף תושבים  810-כלוסיית הנפה מונה כ, או1אלף תושבים 220-כ כיוםמונה  העיר באר שבע

 0, 01עד  0 -)מ  2כלכלי של העיר הוא  -אלף דונם. דירוגה החברתי 000.2-שטחה של העיר הוא כ

 3 2.02הנמוך ביותר( וגודל משק הבית הוא 

העיר באר שבע נמצאת בעיצומו של תהליך צמיחה ושינוי שבמרכזו בניית מטרופולין איכותי 

עדות לכך ניתן לראות בתנופת פיתוח אדירה  טכנולוגי בינלאומי. –יר למרכז ידע והפיכתה של הע

איכות החיים של ב שיפור מתמשךשמטרתם רבי היקף  פרויקטים תכוללבשנים האחרונות אשר 

ושדרוג אינטנסיבי של  0השיפור המתמשך בכבישים, המשך סלילת כביש יחד עם  . תושבי העיר

בפני תושביה ומבקריה  פותחת העירמעותית את באר שבע לגוש דן, מקרבים מששמסילות הרכבת, 

הזדמנויות חדשות. תהליכים אלו, לצד הפרויקטים הרבים המתפתחים בעיר, מחזקים את מעמדה 

 .לשבע כמטרופולין מוביל וכבירת ההזדמנויות של ישרא של באר

מציעה  הקמת ודת, המתאר המופק תכנית, מופיעה גם בהמרכז הרפואי תעסוקתי החדשתכנית 

יספק מענה מקיף וייחודי לצרכי  אשר, חדש הכולל שירותי תעסוקה רפואיתומי רב תח חולים בית

 . המטרופולין הגדל

רב תחומי שישלב  מרכזראייה חדשנית, הוליסטית ומתקדמת, הכולל המתוכנן מתאפיין ב רחבהמ

 ,תחבורה חדשניות ותת, מערכייעודי ים רפואיים משלימים, תעסוקהשימוש  רפואי מתקדםמרכז 

 , כפי שיפורט בהמשך המסמך.מלונאות וכיוב'של שירותי  מענה אזרחי משליםו נרגיתאקדמיה סי

 הארץ להקמת בית חולים שני בדרום 2104הינה פועל יוצא של החלטה ממשלתית משנת  התכנית

וצגת מ 0נספח ב) , הנמוך משמעותית מהמענה הארציבאזורהקיים למטרת שיפור המענה הרפואי 

של העיר החלטה משותפת לפי . מוצע בדרום בהשוואה לארץ ולעולם(השוואה של המענה הרפואי ה

כי בשל התפתחות עתידית צפויה של מטרופולין ב"ש  ,, הוחלט20.8.02 מתאריךומשרד הבריאות 

 עד שטחדרומה, בפרט ביישובים דימונה, ירוחם, ערד וכן במסגרת ההתיישבות הבדואית, נכון ליי

 יוון מרכזי האוכלוסייה המתפתחים.בדרום העיר לכ (0)אזור התכנון מוצג באיור מס'  זה

                                                           
   2109מרשם אוכלוסין  1
בהפניה לנפת באר שבע לאורך הדוח הכוונה היא לנפת באר שבע כפי שהיא מוגדרת בלשכה  2109מרשם האוכלוסין  2

 המרכזית לסטטיסטיקה. אין הלימה מלאה בין נתוני המטרופולין ונתוני הנפה.
 2100"ס, נתון מחושב, למ 3
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 )סימון על רקע תצ"א( : אזור התכנון0 איור

 

 )משרדים ותעשיה( סוקהתע –היקפים קיימים  .2.2

, תרבות ,לממשותי ירש לספק תפקידה באר שבע מתפקדת כעיר ראשה במטרופולין הדרומי ומכך, 
מעגל ההתייחסות הרלבנטי למתחם לאור זאת,  ישובי הדרום.ירפואה, מסחר ותעסוקה ל , השכלה

. המעגל הוגדר בהתאם לתכנית 2מוצג באיור מס' ו התכנון כולל את יישובי מטרופולין באר שבע
 (.22/04/4המתאר המחוזית למטרופולין באר שבע )תמ"מ 

 גרעין המטרופולין 

כאשר  . 4לשימושי תעסוקה ותעשייה יםומאושר םיימיליון מ"ר בנו 2-שבע כ בארהיום בנכון ל

 בסביבות העיר ואזור התכנון קיימים מספר אזורי תעסוקה גדולים:

i. עתיד להתרחב ולשנות את ה אזור התעשייה העיקרי של העיר באר שבע– עמק שרה

 .דםהפיכתו לפארק תעשיה מתק כולל קידוםפניו בשנים הקרובות. 

ii. וגיסטיקה.המתאפיין במוסכים, מפעלי תעשייה קטנים ול – יהודית קריית 

iii. ועד לתעשיות מו"פ, משרדים קמפוס טכנולוגי, המי -  )עתירות ידע( יית המדעקר

 we workאלף מ"ר. בין דייריו כיום:  400 -והיי טק בהיקף כולל עתידי של כ

 .5)הייטק(  paypal ,mellanox)משרדים( , 

                                                           
 ל באר שבעש 2121נספח חברתי כלכלי לתכנית המתאר  4
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מיליון  2.102 שלמשמעותית כוללת מציעה תוספת , 21216-באר שבע לל דהשבהפקתאר תכנית המ

 981,111 -כאשר כ למשרדים 2,081,111-מ"ר לתעשייה וכ 2,882,11-כ מתוכם מ"ר בייעוד תעסוקה.

  .(0מס'  טבלה)ראה  מ"ר מתוכם יושגו במתחם בית החולים החדש

חים בתכנית המתאר, ת השטהסדר ומש.קיים היצע רחב בתחום העיר שאינו ממלסיכום, 

צפויה מרכז מטרופוליני , יחד עם הפיכת העיר ללצרכים הצפוייםוהתאמה של ההיצע התכנוני 

להלן נבחן את היצע אזורי התעסוקה במטרופולין מחוץ  ביא לכך שמימוש זה יעלה בעתיד.לה

 לעיר.

 

                                                                                                                                                                         
-http://www.gavyam -דיירים  –אתר גב ים נגב  5

negev.co.il/dairim.asp?lead_banner_id=8372&ref=WEBSITE 
 של באר שבע 2121נספח חברתי כלכלי לתכנית המתאר  6
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 (שבע לבאר ארהמת תכנית של כלכלי חברתי נספח מתוך) שבע בבאר תעסוקה שטחי: 0טבלה 
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 :אזורי תעסוקה מחוץ לבאר שבע 

אזור תעסוקה משותף לרשויות רהט, בני שמעון ולהבים.  – אזור התעסוקה "עידן הנגב" .א

דונם. השטח מאפשר שימושים של תעשייה, מסחר, אקדמיה  0,241 -היושב על שטח של כ

בפועל קיימים  .בעיקריה ותרבות. באזור מקודמים ומשווקים שטחים של שימושי תעשי

, סודה , כמו: פ.ר.ח אלומיניוםתעשייה מסורתיתכיום באזור התעסוקה בעיקר ענפי 

 .7וחטיפי דרום סטרים,

ד' ומאוכלס  212 -, כולל כ41נמצא ממערב לכביש  – אזור התעשייה של העיר רהט .ב

 .תומלאכות שונו במלואו, רוב השימושים בו הם למוסכים ומגרשים לפירוק רכבים

מ"ר עיקריים  200,111-דונם ומאפשר בנייה של כ 4,111-כולל כ -עסוקה צומת שוקתאזור ת .ג

. עיקר 20/212/12/0, זאת לפי תכנית המתאר המקומית לצומת שוקת לשימושי תעשיה

 מרכז לוגיסטי, מבני אחסנה, מבני אריזה, יריד תערוכות המפעלים המותרים באזור זה:

דונם, דבר  2.2רי לתעשייה המותר באזור זה הוא רשים המזעאולמות אירועים. גודל המגו

 היוצר תנאים בעיקר לפיתוח יזמות עסקית קטנה.

 ומשרדי היי טק םלמפעלידונם. מיועד  4,211-האזור בהיקף של כ –פארק תעסוקה עומר  .ד

ידע. חברות לדוגמא הפעילות בו: אי קיו  רחברות מתחום ההיי טק עתי 01 -ופעילות בו כ

לשתלים(, מדיגוס )מחקר, פיתוח ויצור ציוד רפואי(, ס.ט, תמרה יועצים  נטס )מפעלאימפל

 . 8ופרויקטים בע"מ )ייעוץ הנדסה ופרויקטים(

מלאכה דונם עם ייעודי  211-אזור התעשייה בהיקף של כ –אזור תעשייה שגב שלום  .ה

סכים, מדרום למתחם המתוכנן. שימושים מותרים: אולמות תצוגה, מוותעשייה זעירה 

. מפעלים אופייניים: 8/221/12/0יות, מסגריות, מחסנים וכד'. לפי תכנית מתאר מס' נגר

 . 9(עוף טנא תעשיות )מזון(, פסטוניה )נכסים והשקעות

 . תעשייה כימית וחומרים מסוכניםאזור זה מרכז בעיקר –אזור תעשייה נאות חובב  .ו

 מרכז לוגיסטישיהווה  ור תעשייהבימים אלו מקודמת תכנית לאז –אזור תעשייה לוגיסטי  .ז

דונם. עיקר השימושים שצפויים  0,011-ארצי ממזרח לאזור התכנון. על שטח של כ

 . להתקיים בו הם מסוף מטענים לרכבת, מחסנים לוגיסטיים ותעשייה עתירת שטח

                                                           
7
http://idnh.co.il/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99- -דיירי הפארק  –אתר עידן הנגב  

%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7/ 
 
-http://www.omer.muni.il/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7 אתר פארק תעשייה עומר  8

%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/ 
 -ם אתר פארק תעשייה שגב שלו 9

http://economy.gov.il/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/SegevShal

om.aspx 
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  סיכום

. 2' ניתן לראות את פריסת אזורי התעסוקה בגלעין המטרופולין ובטבעות החיצוניות באיור מס

תעשייה  ,של אזורי תעשייה, לוגיסטיקה רבות ר התכנון וסביבתו קיימים ומתוכננים הרחבותבאזו

 .מיועד להיי טקהלמעט פארק עומר  ,בעיקר מסורתית ותעשייה כימית

שונים מאלו ו חדשים צפוי לייצר ביקושים ,מוקד רפואי רב תחומייצירת מרכז ייחודי המבוסס 

 למרכז הרפואי אפשר פיתוח תעסוקות נלוות ותומכותול הקיימים המצויים באזורי התעסוקה

וכד'. כמענה משלים למוקד  מכוני מחקר ופיתוח רפואי, ביוטק, פרמה, רפואה דיגיטליתכגון: 

אקדמיה, אזרחי יפותחו שטחים של שירותים תומכים, ביניהם  -הרפואי ולמרכז התעסוקתי

 הלאה כפי שיפורט להלן. וחים וכן מלונאות, מסחר, שטחים ציבוריים, שטחים פת

 .)22/04/4 מ"תמ רקע על אילוסטרציה) התכנון אזור בסביבת תעשייה אזורי ::2איור 
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 עקרונות מנחים .3

  מוקד רפואי .3.2

נפת באר שבע זוכה למענה רפואי דל והביקוש לשירותי רפואה אינו מקבל מענה ראוי )הרחבה 

 אפשר תגבור למענה המתקבל כיום. מהמתחם י (. המוקד הרפואי המוצע כחלק0בנושא  בנספח 

מיועד לכלול חמשה בתי חולים: כללי, ילדים, שיקומי, גריאטרי, המתוכנן המתחם הרפואי 

משרד העולה כי בכוונת  שהתקבלה ממשרד הבריאות הראשונית לפי הפרוגרמהפש. נובריאות ה

 433שיקומי,  בי"חל 283ילדים(, )כולל בי"ח ל לאשפוז כללי 733 שמתוכן ,מיטות 2,783 –לאפשר כ 

אלף  213-השטח המוערך לפונקציות השונות עומד על כ בריאות הנפש.ל 133-ו למרכז גריאטרי, 

 . דונם 233 -מ"ר במגרש של כ

מיטות בלבד לאשפוז כללי  0,822יהיו בפועל  2121שבשנת היעד של  נתונים אלו מצביעים על כך

תושבים לפי  809,111 -בע תתאכלס בכופות כי נפת באר שתחזיות אוכלוסייה צ בנפת באר שבע.

מיטות  2נפש בנפת באר שבע יעמוד על  0,111 –מכך עולה כי ממוצע המיטות ל .  10 2121-תחזית ל

 בלבד בשנת היעד. 

תוספת המיטות המוצעת לפי הפרוגרמה הראשונית של משרד הבריאות, מביאה לכדי שיפור במצב 

מדובר בתוספת שאינה משפרת משמעותית , עדיין ר שבע, יחד עם זאתהמיטות העתידית בנפת בא

את השיפור הנובע  המציג 2טבלה מס' . עולםלמקובל באת המענה הרפואי המוצע בנפה ביחס 

מתוספת המיטות הצפויה בהשוואה למצב הקיים ובהשוואה לממוצע הארצי ולממוצע העולמי לפי 

ספר מיטות בדומה לממוצע ה ה של מלשאוף להגדלבהתאם לכך, אנו מציעים  .OECD-מדינות ה

OECDכלצורך כך תידרש תוספת של נפש,  0,111-ל  אשפוז כללי מיטות 2.0 -די מספר של כ. לכ- 

  מיטות לאשפוז כללי. 3,239

                                                           
 22לפי עדכון תמ"א  10
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 א"תמ ועדכון ס"הלמ ניתוח) 2121 -ל ותחזית נפש 0,111 -ל כיום לאשפוז כללי המיטות מצב לפי רפואי מענה: 2טבלה 
22). 

 

 

קיים מצב  

 

(3328) אוכלוסייה  679,600 נפת באר שבע 

 קיים מספר מיטות

(3327)  

 1.8 נפש( 0,111 -)ל ארציממוצע 

 1.21 נפש( 0,111-ל)נפת באר שבע 

 0002 סורוקה + אסותא ב"ש מצב קיים:סה"כ 

 

 

 

 תחזית

(3323) 

 879,000 עדכון( 22)לפי תמ"א  נפת באר שבע (3323) אוכלוסייה

 

 

 ת נדרשמספר מיטו

 1,421 נפש( 0,111 -ל מיטות 0.02)בדומה להיום 

 1,582 לפי ממוצע ארצי

 0,822 לפי פרוגרמה ראשונית של משרד הבריאות

 נפש 0,111 -למיטות אשפוז כללי  2.0 לפי 

 (OECD ,2109)לפי ממוצע  

2,004 

 

 תעסוקה .3.3

קה ייחודי המבוסס על מרכז תעסובצמוד לו  לפיתוח הקמת בית חולים שני בעיר מייצרת הזדמנות

תעשיות ביוטק, הנדסה רפואית, כגון: מחקר ופיתוח,  לעבדגש  מתמתקדשל תעסוקה שימושים 

מחקר רפואי, פארמה וביומד. כחלק משימושים אלו מוצע לאפשר מענה גם לפתרונות פרא בזיקה ל

 רפואה משלימה. ו דימותה, מכון קשורת, פיזיותרפירפואיים, כגון: מרכז קלינאות ת –

כן, מוקד הממוקם בסביבה זו, מהווה הזדמנות להקמת מרכז בינלאומי מתמחה למחקר  כמו 

 רפואת אקלים. 

 הביקושים הייחודיים למתחם .3.2
 

אחת המגמות המבטיחות בשוק העולמי והישראלי בפרט היא תעשיית הביופארמה. בדוח שערכה 

נסקרה  2108-2109בישראל לשנת  מערכת החדשנות של יותולהזדמנו לאתגרים החדשנות רשות

 בסיס כיום רפואי מפוארת המשמש מידע תשתית פעילותה רבת השנים של ישראל  ביצירת 

 מייצרת המתוארת המגמה .ישראל לאזרחי הרפואיים השירותים אספקת דרך באופן לפריצות

 לפיתוח מידע ית בטכנולוגיותראלהיש ההובלה ואת הישראלי רפואי-הביו המדע את למנף הזדמנות
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 מומנטום על מצביעה כמו כן, הדוח  . אישית המותאמת הרפואה בתחום עולמי טכנולוגי מרכז

 .בישראל הביופארמה עשייתבשנים האחרונות בת חיובי

מוסדות מחקר ומרכזי , , אקדמיהמרכז רפואיבהתאם לכך, אנו רואים במתחם המוצע המשלב 

שיתרום  שוק התעסוקה י בשחקן מרכזל  להפוךפוטנציאל  ,רפואיתמו"פ בדגש על חדשנות 

 לפיתוח הכלכלי והחברתי ברמה האזורית והלאומית.

בשל ייחודו של מתחם זה, הוא צפוי לייצר ביקושים בעצמו, האופייניים למרכז תעסוקה בסינרגיה 

ים הנהנים לשימושים הרפואיים המתקיימים בו. בהתאם לכך, נערכה בדיקה של פארקים דומ

ר מובילים, אחד מהם הוא פארק המדע קריית וייצמן, זהו פארק מיתרונות קרבה למרכזי מחק

תעשיות מתקדמות, הנמצא בדרום נס ציונה ורחובות. הפארק קרוב למוסדות אקדמיים מחקריים, 

כגון: מכון וייצמן למדע, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות, מכון וולקני 

מ"ר  221,111-כיום כפארק מאושרים של הבחלקו הבנוי  ראשון והמכון למחקר ביולוגי בישראל.ב

 לשימושי תעסוקה )ניתוח סטטוטורי(.

אזור נוסף שנבחן הוא פארק המדע )עתירות ידע( בבאר שבע, הנהנה גם הוא מיתרונות של קרבה 

אלף  211-חם(, מאושרים בו כלמוסדות מחקר ואקדמיה )אך באוריינטציה שונה מזו שתתקיים במת

  .לתעשייה מתקדמתמ"ר לשטחים 

בהתאם למתקיים בפארקים בעלי אפיון דומה, אנו צופים כי הביקושים בשלב הראשון של 

אלף מ"ר. יתרת השטחים לפיתוח ביעוד תעסוקה יהוו  313-233הפיתוח יעמדו על טווח של בין 

יחודי שהפארק יקע לפיתוח עתידי בהתאם לביקושים הרלוונטים שיתפתחו עבור ההיצע הקר

 מאפשר.

נית ומתבסס מערכת תחבורה פנים מתחמית חדשמתחם התעסוקה מתוכנן ל -תחבורה מתקדמת  

על ההנחה כי חלק ניכר מבאי המתחם יגיעו באמצעות תחבורה ציבורית חכמה ויעילה ואילו הבאים 

התנועה בתוך המתחם ם כאשר נו את רכבם בחניונים שימוקמו בפאתי המתחברכב פרטי יח

 .בלבדחשמליים  תתאפשר באמצעות שאטלים

 המאפשר ניצול מקסימלי של הקרקע. גבוה שטח תכסיתלקבוע מוצע לאור זאת 

, כלומר, פיתוח עירוני שלא ייצר מגדלים קומות בממוצע 8 -מוצע לאפשר פיתוח בסדר גודל של כ

(, בבינוי גבוה Land Marksוהאזור. יחד עם זאת, יש לשקול לאפשר נקודות ציון ) ים מהעירהמנותק

 יותר שיבליטו לעוברים בכבישים הארציים את נוכחות המתחם. 

בנייה עיקריים.  אחוזי 411 -211בסביבות יש לקבוע אחוזי בנייה המתאימים לבינוי מסדר גודל זה, 

מי תעסוקה גדולים. מוצע ששטח המגרשים ינוע כנון מתחבכדי לאפשר ליזמים חופש מרבי בת

כך שתתאפשר גמישות והקצאה של מגרשים באופן המותאם לצרכי בטווח רחב של גדלים, 

 בנוסף, תתאפשר חלוקה ואיחוד של מגרשים ברמה המקומית.  .דונם 2-21המשתמש, בסדר גודל של 
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 אקדמיה ומחקר .3.2.2
להזדקנות האוכלוסייה, עתידים להביא לגידול  ם במקבילצפי גידול האוכלוסייה המואץ במחוז דרו

משמעותי ביותר בביקוש לשירותי אשפוז ולשירותי בריאות בקהילה ולכך נדרשת הערכות 

תשתיתית. לא רק בהקשר למיטות אשפוז אלא גם בהכשרת היקף מתאים של כוח אדם מקצועי 

בה רפואית מתקדמת רבה לסביהקמת מוקד רפואי זה תאפשר קבמגוון של מקצועות בריאות.  

פלטפורמה לשדה קליני ואקדמאי מחקרי שעתיד לספק ומשמעותית במרחב, התכנית מהווה 

מענה הולם לצורך בהכשרת כוח אדם מקצועי, לרבות רופאים, אחיות ומקצועות בריאות אחרים 

רכים וחוקרים בכל תחומי המחקר והפיתוח הקשורים לנושאים רפואיים, בהיקף שיהלום את הצ

   .11ידיים של האזורהעת

. הקצאת השטחים למוסדות השכלה אקדמאים זכויות בניהו ים הפרוגרמה מציעה להקצות שטח

ומאפייני הפונקציות השונות לרבות הקרבה הרצויה מבית החולים נקבעה בתיאום מול 

 . 4אוניברסיטת בן גוריו בנגב ומפורטת בנספח מס' 

 אכסנה ואירוח .3.2.3
ייחודי זה, המשלב בתוכו מענה רפואי מקיף יחד עם תעסוקה  תעסוקתיו קמת מרכז רפואיה

הלנה . ביכולתו לייצר ביקושים למלונאות, עבור מגוון קהלי יעד: ומוסדות אקדמיה מתקדמת

, תיירות רפואית, תיירות , הלנת סגלליווי מאושפזים, כגון; מלונית יולדות ומלון החלמהרפואית 

ביקוש זה לא צפוי להתחרות בשירותי המלונאות  .חםאת המת המשרתים עסקית, כנסים ומחקר

 עיקרם במע"ר ובעיר העתיקה.ברחבי העיר במסגרת תכנית המתאר, שוהתיירות המוצעים 

ישנן אפשרויות שונות לפריסת השטח לייעוד אכסנה, הראשונה, באמצעות עירוב שימושים עם 

ויטל הצמוד למרכז  העסקים ם במלוןמבנה אחר, המיועד לתעסוקה/ מסחר. בדומה לזה המתקיי

ת מלון טופ בילינסון, מלון החלמה רפואי הממוקם בתוך מגדל עסקים , או כדוגמרפואי איכילוב

וש מח נפרד לשי. אפשרות שנייה, על ידי הקצאה של תא שטובסמיכות לבית החולים בילינסון

. ן כרם בירושליםעי הדסה מלונאות. בדומה לזה המתקיים במלון עין כרם הצמוד לבית החולים

ים שטח אתהקצלאפשר מענה גמיש לצרכים העתידיים של מלונאות על ידי הפרוגרמה ממליצה 

להשאיר את הגמישות התכנונית בנוגע לאופן המימוש של כך, בים במגרש מעורב שימושים ויעוד

 .12 טחים אלו )אם במבנה נפרד או כחלק ממבנה מעורב שימושים(ש

 

                                                           
שהועבר למשרד הבריאות מתוך מסמך כוונות 'תמצית עמדת הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב'  11

00.2.09  
 משרד הבריאות, אגף המידע . "מוסדות האשפוז  13. 2וב השטח הנדרש לבית מלון בנספח דוגמא לאופן חיש 12

   2100 והיחידות לאשפוז יום בישראל
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 ורמסחר ושירותי ציב .3.2.2
מוצע שהמסחר באזור התכנון ישמש מסחר נלווה האופי הרפואי תעסוקתי של המתחם,  לאור

  .בלבד לשימושים השונים המוצעים במתחם

בכל תאי השטח בתחום התכנית, על מנת לאפשר גמישות לפיתוח על פי  מוגבל מסחרשר פמוצע לא

בלבד,   המסדהמסחר לקומות מוצע להגביל את ה משלים לשימושים השונים. מתן מענצרכי השוק ו

 .בדומה לנעשה בפארקי תעשייה מתקדמים בארץ הקומהמשטח   22%-עד כובהיקפים נמוכים של 

מתוך רצון לאפשר מתחם מתקדם ונוח לעובדיו ולמבקרים מוצע לאפשר מספר שירותי ציבור 

 .ני שירות נוספיםיום, דואר ונות י כנסת, גני ילדים ומעונותבת נלווים כחלק ממענה אזרחי משלים:

הפרוגרמה ממליצה לאפשר שימושים ציבוריים אלו כחלק מהשימושים המותרים ביעודים 

 הסחירים ללא הקצאת קרקע ייעודית.

  

 דיור מיוחד  .3.2.4
רים לסטודנטים, פתרונות מגוכחלק מהמענה המשלים לפונקציות המוצעות בתכנית מוצע לאפשר 

מ"ר. היקף יחידות  01יח"ד ובשטח יחידה ממוצע של  221-קף של כבהיסגל רפואי ועמיתי מחקר 

 . 4 הדיור המוצע עונה על צרכי האקדמיה כפי שמצוין בנספח מס'

כמו כן, הקרבה לשירותים רפואיים ולצוות מקצועי זמין כגון רופאים ואחיות וכן זיקה לשירותי 

כנית. הפרוגרמה ממליצה לאפשר בתחום התדיור מוגן יצרת אטרקטיביות להקמת ציבור ומסחר מי

 יחידת גודל תפעולית/כלכלית אופטימלית. המהווים יח"ד 221-דיור מוגן בהיקף של כ

ללא הקצאת קרקע יעודית  ודיור מוגן,  מעונותדיור מיוחד: ממליצה להקצות שטח להפרוגרמה 

 ים וציבוריים.וכחלק ממגרש מעורב שימושים מסחרי

 

 שטחים פתוחים/פנאי ונופש .3.2.1
כנית המתאר של באר שבע הנמצאת בהכנה, מייעדת את האתר לבית חולים נוסף ומציעה שטחים ת

ירוקים" נרחבים סביב התכנית. בהם: ממערב לתכנית, שטחים לספורט ונופש בפארק נחל באר "

ח לגן לאומי תל באר שבע )איור שבע, מצפון מערב, שטחים לפארק מטרופוליני, ומצפון מזרח שט

המתחם  לאפשר ציר ירוק לאורך התכנית מצפון לדרום המקשר ביןאנו רואים לנכון ך, מכ(. 01מס' 

פארק המטרופוליני. יחד עם זאת, כיוון שתכנית המתאר מציעה שטחים רבים לספורט ולנופש ל

והחברה יתמקדו במרכז מוקדי התרבות, הפנאי, הקהילה כחלק מפארק נחל באר שבע, וכיוון ש

מרחבים ירוקים לנכון לקיים בשטח זה מרכז ספורט/ קאנטרי נפרד. אלא אין אנו רואים העיר. 

 ת את באי המתחם בלבד. רהמיועדים לש
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 בהכנה הנמצאת שבע לבאר המתאר תכנית של משולב סביבתי נופי מנספח קטע :2 איור

 

 

 סיכום .3.4
 

לאומי  לטובת מטרופולין בער שבע הינו אתגר תכנוניהקמת מרכז רפואי תעסוקתי אזרחי מתקדם 

 .בעל חשיבות רבה

עיקר השימושים המוצעים במתחם זה כוללים: מרכז רפואי, אשר יעמוד בסטנדרטים טכנולוגים 

מתקדמים, ויעניק מענה מקיף לצרכי נפת באר שבע. תעסוקה, המבוססת על תעסוקות מתקדמות, 

 עי החיים.אקדמיה ומוסדות מחקר, בדגש על מד ופארמה. מד-לרבות פיתוח ומחקר רפואי, ביו

 לשמש כעזר לצרכי המתחם הכולל.  , המיועדיםנוספים נלווים ושימושים

הפרוגרמה המוצעת לעיל מתבססת על הנחה כי הקמת המרכז הרפואי בסמיכות  למוסדות מחקר 

ם לפונקציות ואקדמיה ושטחים לתעסוקה מתקדמת ייצר ויעורר  ביקושים בהיקפים נרחבי

 י זה.התומכות ונתמכות משילוב ייחוד
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 היקף שימושים מוצע לפיתוח .2
 

: מתחם בית םמהותיי קושים על פי שלושה ייעודי קרקעבהיבט הפרוגרמתי ניתן לרכז את הבי

נרגיה למרכז יבס, ומתחם של שימושים נלווים הפועל ממותג למדעי החיים החולים, אזור תעסוקה

 .הרפואי

אלף מ"ר במתחם  011 -פוטנציאלי של כי הביקושים, בשלב זה, מצביעה על פיתוח בדיקת היקפ

 להלן. בטבלה. על פי החלוקה בשלב ראשון

 

 שטחים נדרשים לפי חלוקה לייעודים )אומדן ביקושים ופרוגרמה ממשרד הבריאות(.: 2 טבלה

 הערות  מ"ר  יעוד

 דונם 211הקצאת מגרש של    221,111   מרכז רפואי

 שלב א'   211,111   סוקהתע

 2בהתאם לעקרונות בנספח   21,111     אקדמיה ומחקר

 2אופן חישוב השטח מפורט בנספח מס'   02,111     אכסנה ומלונאות

  יח"ד עבור דיור מיוחד 221-יח"ד עבור מעונות וכ 221-כ  41,111     דיור מיוחד

 ים ביעודים אחרים.כחלק מעירוב שימוש -  מסחר ושירותי ציבור

  821,333    סה"כ  שטח במ"ר

 

לייעד שטחי תעסוקה נוספים, בהתאם לקיבולת אל הפיתוח בשטח התכנית מוצע יצלאור פוטנ

 . כשלב ב' לפיתוח התכניתולהגדיר שטח זה  השטח ולעקרונות הבינוי  האדריכלי
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 

 נספחים .4

מת השוואה של המענה הרפואי המוצע בבאר שבע לעו -2נספח  .4.2
 הארץ והעולם

נתוני משרד .  ותושבי הדרום באר שבענפת צפוי לתת מענה לצרכי  במתחם המתוכנןהמענה הרפואי 

מציג  01הבריאות מספקים השוואה לפי מחוזות, כאשר ההתייחסות היא לפי מחוז דרום. איור מס' 

ברמה נמוכה  הינוהפריפריה ראה כי המענה הרפואי הניתן לתושבי נ השוואה בין מחוזות בארץ,

במחוז דרום נפש. כאשר מספרו  0111 אשפוז כללי לר המיטות לביותר, מענה זה נמדד על פי מספ

מיטות ל  0.04נפש בלבד. בעוד מספר המיטות הארצי הממוצע הוא  0,111 –מיטות ל  0.22עומד על 

  .13נפש 0,111

 

 משרד, בישראל יום לאשפוז היחידותו האשפוז מוסדות) מחוזות לפי כללי אשפוז מיטות התפלגות:  4איור

 (2100,הבריאות

 

 

במספר מיטות לאשפוז כללי בממוצע הארצי. לעומת זאת, בשנת  0%-חלה ירידה של כ 2101משנת 

פתיחתו של בית החולים החדש באשדוד נרשמה עליה במספר המיטות במחוז דרום, זאת בשל  2100

 .2איור ראה  -14מיטות אשפוז 211"אסותא" אשר כולל כ  –

                                                           
   2100 והיחידות לאשפוז יום בישראל משרד הבריאות, אגף המידע . "מוסדות האשפוז  13
   2108", "אי שיוויון בבריאות וההתמודדות עימו,משרד הבריאות,  14
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 

 

 2108, ,הבריאות משרד, נפש -1,000 ל מחוזות לפי ליכל לאשפוז המיטות שיעור: 2איור 

 

ולמרות שניתוח נתונים משנים קודמות מראה כי  ה במספר המיטות לנפש במחוז דרוםיעל אף העלי

 , בין היתר בשל התפתחויות טכנולוגיותOECDחלה ירידה בשיעור המיטות לנפש גם במדינות ה 

והיא ממוקמת   ולם, המענה הניתן בישראל נמוךבהשוואה לע והרחבת שירותי הבריאות בקהילה,

 . 0, ראה איור המדינות הנסקרות 22מבין  29במקום ה 
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 ( 2100 שנסקרו, נתונים לשנת OECDמדינות   22ב- נפש 0,111 – ל כללי אשפוז מיטות יעורסה"כ ש:  0 איור

 .)2108 הבריאות רד, משOECD-ה בראי בישראל הבריאות מערכת
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 

 גמא להקצאת שטחים למלונאותדו -3נספח  .4.3
זכויות על מנת לספק מענה מקיף עבור הביקושים למלונאות שהמתחם צפוי לייצר, מוצע לאשר סל 

 הלנה רפואית ומלון עסקים כמפורט בפרוגרמה.כולל עבור 

, שהאורחים Aן מסוג מלון עירוני רמה חדרים למלו 211, נבחן לפי פרוגרמה ל ונאותהשטח הנדרש למל

, נבחן למלונאותמספר החדרים הנדרש  ים בו בעיקר למטרות לינה )בניגוד למטרות נופש(. מתאכסנ

 בארץ.וכן למלונות עסקים בהשוואה למלונות דומים המתקיימים בסמוך לבתי חולים 

ל יחידות האירוח מורכב מ בהנחה שתמהי.  15משרד הבריאות חישוב השטח הדרוש נעשה בהתאם לתדריך

 לשטחי הנטו מתווספים מ"ר נטו.  8,911סוויטות מתקבל שטח ליחידות אירוח של  02%חדרים זוגיים  88%

 . כנסים מרכזמ"ר  עבור  481ותוספת של מ"ר  2,011בסך  נלוויםשטחים 

 מ"ר עבור מלונאות.  21,333 -בהתאם לחישוב הנ"ל, הפרוגרמה ממליצה לאפשר כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2102מתקני אכסון תיירותי )משרד התיירות,  על פי תקנים פיזיים לתכנון וסיווג 15
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ן, 32 המגדל 2232333, קרית טבעו  
 

 הפרוגרמה לצרכי האקדמי -2נספח  .4.2
 

. צוות התכנוןה וב תחומי הכולל את נציגי האקדמיי צוות ר"רטת נמצאת בשלבי הכנה עפרוגרמה מפו

 ה תצורף לנספח זה.אישורעם 
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