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רקע כללי | באר שבע
העיר באר שבע ,בירת הנגב הינה אחת מארבעת ערי המטרופולין של מדינת ישראל.

3,700

שנה ,היא עיר שוקקת חיים,
באר שבע ,אשר לה היסטוריה עשירה של למעלה מ-
בעלת תיירות ענפה ,תרבות איכותית ומקור משיכה ליזמים ולמשקיעים .באר שבע נבנתה על ידי

70

עולים אשר עלו ארצה מכ-
מדינות שונות והיא ממשיכה להוביל בקליטת עלייה.
מדורגת העיר באשכול הסוציו אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

5

60%
השנייה

באר שבע והנגב מהווים כ-

משטחה של המדינת ישראל ,שטח זה הוא המקור המשמעותי

ביותר של עתודות קרקע פנויות לפיתוח .שטחה של באר שבע הוא
את העיר

4

117.5
15

בשטחה במדינת ישראל .העיר חברה בפורום

קמ"ר והיא מהווה
הערים הגדולות.

5

26%

גילאי 0-18

30%
30%

גילאי 19-40
גילאי 41-66

14%

אוכלוסיית
העיר

גילאי +67

51%

49%

נשים

גברים

סה"כ תושבים219,863 :
(מרשם אוכלוסין)2018 ,
6

7

משקי הבית ורמת החיים

ממוצע נפשות למשק בית

2.86
3.3

באר שבע
ישראל
)למ״ס(2016 ,

מספר יחידות דיור74,485 :

דיור
ומשקי בית
)קובץ ארנונה עירוני(2018 ,

8

9

דיור

משקי הבית ורמת החיים
הכנסה כספית ממוצעת נטו למשק בית

13,743 ₪

הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת למשק בית

₪ 10,438

הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בעיר
מוצרים ושירותים אחרים 5.1%
מספר דירות שהחלה בנייתן
בשנת 2016

מזון (כולל פירות וירקות) 18.6%

1,590

תחבורה ותקשורת 19.2%

דיור 22.4%

חינוך ,תרבות ובידור 11.8%
בריאות 5.6%

אחזקת הדירה ומשק הבית 8.3%

1,278

4.1

חדרים ממוצע לדירה
בבעלות בעיר

3

חדרים ממוצע
לדירה שכורה בעיר

הלבשה והנעלה 4.1%
ריהוט וציוד לבית 4.1%
(למ״ס)2016 ,

10

מספר דירות שהסתיימה בנייתן
בשנת 2016

(למ״ס)2016 ,
11

ישראל

באר שבע

67.6%

63.1%
אחוז משקי הבית אשר מחזיקים דירה בבעלות

27.2%

30%

אחוז משקי הבית אשר מתגוררים בשכירות

₪ 2,842

₪ 3,848

₪

הוצאות משק הבית בבאר שבע על סעיף דיור לחודש
הנמוך ביותר מבין  14הערים הגדולות בישראל

38.6%

42.8%

אחוז משלמי משכנתא לדירה בבעלות

₪ 1,760

₪

₪ 3,079

הוצאה חודשיתהממוצעת לשכר דירה
הנמוך ביותר מבין  14הערים הגדולות בישראל

₪ 3,008

₪

₪ 3,244

החזר חודשי ממוצע של המשכנתא לגרים בדירה בבעלות

(למ״ס)2016 ,
12

13

מערכת החינוך
בשנת הלימודים תשע״ח למדו במערכת החינוך כ41,000-

תלמידים:

ב 356-גני ילדים

9,000

ילדים

ב 26-בי ספר ומוסדות חינוך על -יסודיים

14,500

תלמידים

ב 57-בתי ספר יסודיים

17,500

תלמידים

שיעור התלמידים
בחינוך הטכנולוגי

חינוך
והשכלה

אחוז הזכאים לבגרות

73.8% 68.2% 74.3%

56.3%

שיעור נשירה
ממוצע עירוני

1.2%

למדים
ברשות

ממוצע
ארצי

גרים
ברשות

(התמונה חינוכית ,משרד החינוך ,תשע"ז)
14

15

מערכת החינוך

"מרכזי מצוינות" בעיר
(מדעים ,ספורט ,תיאטרון ,מוסיקה ,חינוך גופני ,מנהיגות
ומעורבות חברתית ברמת חשיפה ,העמקה וחקר)

אחוז האקדמאים תושבי העיר באר שבע

33,000

 66%זכאים לתעודת
בגרות חברתית על
התנדבות בקהילה

66%

אקדמיה

מספר התלמידים הפעילים

19.1%
רוח
וחברה

מדעים
והנדסה

בעיר באר שבע

60.4% 39.6%

השיעור הגבוה ביותר

של סטודנטים ללימודי הנדסה בארץ

תחומי לימוד ומחקר

תנועות וארגוני נוער

3,300

מועצות תלמידים

700

המכללה
הטכנולוגית

אקדמית להנדסה
ע"ש סמי שמעון

900

2,795

20,000
1,800

 3,540עובדי הוראה
מתוכם  49.28%מורים בעלי תואר שני ומעלה

64

3,500
אוניברסיטת בן גוריון

2,000
מכללת קיי לחינוך
(כולל תלמידי המכינה
הקדם אקדמית)

(התמונה חינוכית ,משרד החינוך ,תשע"ו)
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מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות
האוניברסיטה הפתוחה

מנהיגות צעירה

(למ"ס)2016 ,

בית הספר למשחק
ע"ש גודמן

(מאגרי המידע של המוסדות השונים)2018 ,
17

עצמאיים ושכירים

מספר העצמאים
תושבי העיר

מספר השכירים
תושבי העיר

הכנסה ברוטו
חודשית ממוצעת
לעצמאי

הכנסה ברוטו
חודשית ממוצעת
לשכיר

3,780

8,291

96,864

9,399

(למ"ס)2015 ,

עסקים בעיר

תעסוקה

898
מספר העסקים

שנפתחו בשנת 2016

מספר העסקים הפעילים
בעיר בשנת 2016

9,299

(למ"ס)2016 ,
18

19

מרכז ידע וטכנולוגיה

מרכז ידע וטכנולוגיה

110

פארק ההייטק גב-ים נגב
 2,500עובדים מועסקים במתחם פארק ההייטק

חברות סטארט אפ
פועלות בעיר

44%
בפארק

רמות

ההייטק
גב ים

5%

שכונה ד' צפון

בסביבת
אוניברסיטת
בן גוריון

עובדי הפארק
בוגרי אוניברסיטת
בן גוריון

שכונה ו'

41%

שכונה ד'

35%

פזורות ברחבי
העיר

שכונה ב'

שכונה י"א

שכונה ה'

שכונה ג'

כ 86%-מהעובדים
מתגוררים בדרום

נווה מנחם

נאות לון

שכונה א'

10%
בעיר

שכונה ט'

בעתיקה

פריסת חברות
הסטארט אפ בעיר

7

חברות מו"פ
בינלאומיות

20

נווה זאב
העיר העתיקה

מעל 70

חברות פועלות
בפארק ההי-טק
גב-ים נגב

נווה נוי
עמק שרה

כ 500-עובדים מועסקים
בחברות הסטארט אפ בעיר באר שבע
21

מוסדות תרבות ותיירות
69
כ 2,500-מופעים
מוסדות תרבות
פועלים בעיר באר שבע

מתקיימים מדי שנה במוסדות תרבות אלו
מספר מבקרים לשנת 2017

תרבות ,תיירות
ספורט ופנאי

המשכן לאומנויות הבמה

סינפונייטה

מוזיאון הלונדע

מוזיאון הנגב

פארק קרסו למדע

416,300

41,558

134,800

21,787

131,614

אצטדיון טוטו טרנר

היכל הקונכייה

מתחם הקטר

באר אברהם

נגב ZOO

450,000

94,000

16,514

28,112

98,116

(מאגרי המידע של המוסדות השונים)2017 ,
22

23

ספורט

פנאי וקהילה
פילוח הנרשמים לחוגים לפי תחום

6,000

איש
השתתפו במרוץ הלילה שהתקיים בשנת 2018

כ50-

47%

פארקי הכושר ברחבי העיר

23%
17%
5%

מחול

אומנות

8%

מוסיקה

5

ספורט

מגרשי אימונים

3,000

מושבים
בהיכל ספורט רב תכליתי
(הקונכייה)

16,000
מושבים באצטדיון

העשרה

(מנהל קהילה ,חברת "כיוונים")2018 ,
24

קריית הספורט העירונית כוללת:

(אגף ספורט ,חברת ״כיוונים״)2018 ,
25

ספורט

ספורט
1973

שחמט

על ידי אליהו לבנט.
גדול הוקם בשנת
מועדון
המועדון זכה באליפויות ישראל רבות וייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות.
נבחרת מועדון באר שבע משתתפת מדי שנה בגביע אירופה למועדונים ומדי שנה ממוקמת
בעשירייה הראשונה .באולימפיאדה הקרוב שתתקיים בגאורגיה מהווים חברי מועדון באר שבע
 5נציגים מתוך  13נציגי המשלחת כולה.
בשנת  2018העפילה קבוצת טניס
שולחן נשים הפועל חובטי אריה
באר שבע לליגת העל

במועדון משחקים 10

בשנת  2018העפילה קבוצת
הכדוריד מ.כ ב"ש לליגת העל

רבי-אמנים (האחוז הגבוה ביותר של רבי אמנים לנפש בעולם)

בשנת  1949הוקמה קבוצת הכדורגל

הפועל באר שבע

ספריות עירוניות
ספריות3

עירוניות

מחזיקת גביע הטוטו

1996 ,1989

מחזיקת גביע המדינה
בשנת 1997

בשנת  2018הפעילה קבוצת הפועל באר
שבע בני שמעון בכדורסל לליגת העל.

אלופת המדינה:

,1976 ,1975
2018 ,2017 ,2016

בשנת  2018העפילה קבוצת
הפועל ב"ש נשים בכדורגל לליגת העל
(מועדון הפועל באר שבע)2018 ,

26

287,799
ספרים
9,563
השאלות חודשיות בממוצע
7,648
קוראים פעילים
(הספרייה עירונית בבאר שבע)2017 ,
27

תחבורה
כ 80-אלף

איש
נוסעים מידי יום בתחבורה
הציבורית ברחבי העיר

23
קווים עירוניים

711
תחנות האוטובוס בעיר
(אגף התנועה ,עריית באר שבע)2018 ,

57,158

כלי רכב פרטיים
(למ"ס)2016 ,

תחבורה

1,424
מתקני עגינת אופניים

כ15-

ק"מ
שבילי אופניים סלולים
קיימים בעיר כיום
(אגף התנועה ,עריית באר שבע)2018 ,

28

29

קיימות

67.52%
הטמנה

149,675טון
סך כל הפסולת

32.48%
מיחזור

5.4

ק"ג

ממוצע של פסולת למשפחה ליום

(כולל פסולת ביתית ,קרטונים ,פלסטיק וכו')

(אגף איכות הסביבה)2017 ,

מרחב ציבורי
5

פארקים בעיר
ששטחם גדול מ-

מרחב ציבורי
ואיכות סביבה

33

דונם

12
4

גינות כלבים קיימות
בתכנון

פארק נחל באר שבע

משתרע על פני  5,200דונם ,לאורך כ 8-קילומטרים והוא הגדול ביותר
מבין הפארקים הנמצאים ברשות מוניציפאלית אחת.
(עיריית באר שבע)2018 ,

30

31

צריכת המים
צריכה על פי תחומים
צריכה אחרת

11.35%
בניה
1.54%
מסחר
9.51%
מוסדות רשות

מגורים

4.24%

62.88%
גינון

10.49%

סה"כ צריכת מים בשנה

18,818,972.50

32

מ"ק
33

מוקד עירוני

148,364
קריאות בשנה

98%
קריאות סגורות

79%
עמידה בתקן

00:00:28
שניות משך זמן

ממוצע למענה לפנייה

מיפוי פניות על פי תחומים
1%

8%

38%

10%
10%

מוקד
עירוני

11%
11%

34

איכות סביבה
תאגיד מי שבע
פיקוח
אחזקה
גנים ונוף
הנדסה
תפעול ,לוגיסטיקה וחירום
רווחה

11%
35

עיצובי הנגב עיצוב גרפי ,תוכן ופרסום

עיריית באר שבע
היחידה לתכנון אסטרטגי

