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 ועדת עבודה  חברי  
  ערדראש עיריית  - עו"ד ניסן בן חמו

 התכנון מינהל יו"ר ועדת ההיגוי, -  טלילה הראל

 התכנון מינהל, יהאגף לתכנון מקומ - ליהי דאלי

 מנכ"ל העירייה  - גרי עמל 

 ה מהנדסת העיריי - אדר' מרים אלחדד

 מינהל התכנון דרום,  מתכנן מחוז - תומר גוטהלף

 , מינהל התכנוןלשכת התכנון מחוז דרום -  מצדה כץ דרורי

 , מינהל התכנוןלשכת התכנון מחוז דרום -  ניצה כהן צפריר

 משרד הבינוי והשיכון -הל חטיבה טכנית )תכנון( נסגנית מ – ניידמן אירנה

 מינהל מקרקעי ישראל  - אלמליח רפי

 מחוזמתכנן ה -מינהל מקרקעי ישראל -סלע  חגי

 מנהלת היחידה לאיכות הסביבה  -איילה גובר אברהמי 

 רשות ניקוז ים המלח מנכ"ל – איתי פרימן
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 ועדת היגוי חברי  
  ערדראש עיריית  - עו"ד ניסן בן חמו

 יו"ר ועדת ההיגוי, מינהל התכנון  -  טלילה הראל

 התכנון  מינהל, האגף לתכנון מקומי - ליהי דאלי

 מנכ"ל העירייה  - גרי עמל 

 ה מהנדסת העיריי - אדר' מרים אלחדד

 מנהלת היחידה לאיכות הסביבה  -איילה גובר אברהמי 

 מתכנן סביבתי רשות ניקוז ים המלח  -אימרי בריקנר 

 דרום מינהל התכנון מתכנן מחוז -תומר גוטהלף

 , מינהל התכנוןלשכת התכנון מחוז דרום -  מצדה כץ דרורי

 , מינהל התכנון לשכת התכנון מחוז דרום -  צה כהן צפרירני

 נסאסרה  אלעזיז עבד -ראש מועצה אזורית כסייפה

 רביעה  אבו מוחמד -מהנדס מועצה אזורית כסייפה

 קפלן רות -ראש מועצה אזורית תמר

 חזן  גלעד  -מהנדס מועצה אזורית תמר

 דמרי  יוחאי -ראש מועצה אזורית הר חברון

 שמיר  יונתן -מהנדס מועצה אזורית הר חברון

 משרד הבינוי והשיכון -מנהלת אגף תכנון בכיר  – ליס כהן אסתי

 משרד הבינוי והשיכון -סגנית מהנל חטיבה טכנית )תכנון(  – ניידמן אירנה

 מינהל מקרקעי ישראל  - אלמליח רפי

 מתכנן המחוז -מינהל מקרקעי ישראל -סלע  חגי

 ינהל מקרקעי ישראלמ - ליברסאט רונית

 מינהל מקרקעי ישראל -דויטש דשן דוד

 משרד הפנים  -מינהל שלטון מקומי -להבי סיון

 משרד הפנים –ממונה מחוז דרום  -לבנה עידו

 משרד הפנים -אשכול נגב מזרחי -מורד  מירב

 בנגב  הבדואים והתיישבות לפיתוח רשות -אטקס גלעד

 משרד התחבורה  -לביא דורון

 משרד הביטחון -לוטסי דודי

 משרד הבריאות  -כפיר טלי

 הסביבה  להגנת המשרד -גולוב ליאורה

 החקלאות   משרד -מורג יואב

 התיירות  משרד -גבאי סיגל

 החינוך  משרד -קמנצקי גנאדי

 והמים  האנרגיה  משרד -הוכנר  דורית

 הכלכלה  משרד -צרפתי יגאל

 המלח  ים  ניקוז רשות -פרימן איתי

 המלח  ים ניקוז רשות -בריקנר  אמרי
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 ל"קק -צפון זוהר

 הטבע להגנת החברה -טחנאי שי

 המים רשות -  קניגסברג אפרת

 והגנים הטבע רשות - פריפלד בעז

 והגנים  הטבע רשות -ששון עזרא

 הדרום מעיינות המים תאגיד -קרפ שעיה

 אתרים לשימור המועצה -יוגב עופר

 העתיקות  רשות -פוני שחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            תוכן עניינים צוות תכנית המתאר 

 
                   

              4 

 צוות התכנון 

 ראש הצוות  

 אדריכל יאיר אביגדור  -מנעד 

 תכנון פיזי ועיצוב עירוני  

 אדריכלית יעל יואש קורח בסיוע  , שרף-אביגדור, אדריכלית ענת דרור  אדריכל יאיר -מנעד 

 נוף 

 אריאלי, אורנה מירום אדריכלית נוף תמר רונן בסיוע  ,אדריכל נוף שלומי זאבי -מנעד | תכנון נוף בע"מ 

 ניהול 

 גל יאל דבח ס-אאנ  בסיוע ,מתכננת מירב לוי –מנעד 

 תנועה ותחבורה 

 רעות בן חיים בסיוע ,דורון מגיד -ש. קרני מהנדסים בע"מ

 ניקוז, מים וביוב  

 אורן יוסף  -פלגי מים בע"מ

 שיתוף ציבור חברה ו

 כליל גרוס  בסיוע ,עירא עברי –מודוס תהליכים שיתופיים 

 כלכלה ו פרוגרמה

   אהוד פסטרנק

 תיירות  

 רונית ניר                                     -ניר תיירות ואקולוגיה, יעוץ רעיוני וכלכלי 

 סביבה  

 זיו וייץ  בסיוע, ברק כץ -אתוס סביבה בע"מ

 מדידות ומחשוב  

 רונן אורי  –מדידות ופוטוגרמטריה  בע"מ  –הלפרין פלוס 

 שמאות  

 יהודה דיין

 משפטי יעוץ 

 עו"ד משה אדרי  -דובר קריגר אדרי עורכי דין
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 תוכן עניינים 
   6.......עמ' . ........................................ .......................................................................... מבוא  1פרק 

 7-77עמ'  ........ .............................. ...... . ..................................................... תכנון ועיצוב עירוני   2פרק  

 78-132עמ'    ....................... שימור.........................................................................................     3פרק  

      133-157.............................עמ'  ................חברה ושיתוף ציבור...............................................   4פרק  

 158-184עמ'    ...................... ................................... ........................... ...........הכלכלו   פרוגרמה   5פרק  

 185-226.......................עמ'  ................................. ..................... שטחים פתוחים ומרחב ציבורי   6פרק  

   227-275.................עמ' ........ ................. . ............ ......... .............................היבטים סביבתיים   7פרק 

 276-295...............עמ'  . .............. ................................................................................ תיירות   8פרק  

 296-326...........................................עמ'  ....................................... . תנועה ותחבורה ..............   9פרק  

 327-340...............................................עמ' ................................................................ ניקוז 10פרק 

 341-355..............................עמ'  ............... ...............מים וביוב.............................................  11פרק  

 356-360  ........עמ' . .................................. ....... ........ .......................סוגיות תכנוניות ראשוניות   12פרק  

 361-366.....עמ'  .............................................................................................. מידע    מקורות  13פרק  
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 מבוא .1

 

  600-כידוד, בגובה ממוצע של כ רכס    על גבול מדבר יהודה. העיר ממוקדמת על  ,  בנגב המזרחי  נת שוכעיר ערד  ה

ובאר שבע    6המחבר את ערד עם כביש    31מטר מעל פני הים. הנגישות העיקרית לעיר הינה באמצעות כביש  

  במערב, ועם ים המלח במזרח.

גובלת ממערב  העיר  .  דונם  16,000  –כ    בעוד השטח הבנוי הוא  דונם  126,000-העיר ערד הוא כ תחום השיפוט של  

תחום   ללא  ולאזור  כסיפה  מקומית  למועצה  ממזרח  ומצדה,  המלח  ים  נמצאים  בה  תמר,  אזורית  למועצה 

ל הלמ"ס  במדד החברתי כלכלי ש   10מתוך    4נפש והיא מדורגת באשכול    26,450  -. אוכלוסיית ערד מונה כשיפוט

 לרשויות המקומיות. 

קוסמוס של החברה הישראלית וניתן  -פסיפס של קהילות. למרות גודלה ומיקומה היא מכילה מיקרו  בערד

למצוא בה עולים חדשים וותיקים ממגוון מוצאים, אוכלוסייה חרדית, מסורתית וחילונית, וכן אוכלוסייה  

 בדואית.  

הרבים   והואדיות  ומהנחלים  אותה,  המקיף  המדברי  מהנוף  להנות  לה  מאפשר  העיר  של  הייחודי  מיקומה 

המלח   לים  קרבתה  ובעקבות  טיול  מסלולי  למגוון  יציאה  נקודת  מהווה  העיר  העיר.  שכונות  אל  המגיעים 

 משמעותית.  ולמצדה התפתחה בעיר עשייה תיירותית 

( אושרה  404תכנית המתאר הראשונה לעיר )תכנית דג/ ת בישראל,  ערד היא אחת מהערים המתכוננות הראשונו

על הקמת ערד. תכנית זו התוותה את הבסיס התכנוני לעיר,    1960-בעקבות החלטת הממשלה מ  1964בשנת  

תכנית   בדרומה.  תעשייה  ואזור  העיר  של  המזרחי  בצידה  מלונות  אזור  מגורים,  אזורי  עירוני,  מרכז  וכללה 

. תכנית זו הרחיבה את תחומי הפיתוח למגורים בעיר וכן  1982-( אושרה ב101/02/04)המתאר השנייה לעיר  

 קבעה שלביות לפיתוח זה.  

ניתוח המצב הקיים, מניח את התשתית העובדתית לעבודת הצוות במסגרת הכנת תכנית המתאר    -דו"ח שלב א'

וות ומוצגים בדו"ח זה. הדו"ח סוקר  מופו על ידי הציה  והאתגרים העומדים בפנ  העירמאפייני    .לערדהכוללנית  

וכלכלה, תיירות, תנועה,   את המצב הקיים בתחומים הבאים: מצב סטטוטורי, תכנון ועיצוב עירוני, חברה 

הליכי שיתוף הציבור. בכל תחום יוצגו הנתונים שנאספו  ו  שטחים פתוחים ומרחב ציבורי, סביבה ותשתיות

הצוות  נמנע  כיוונים תכנוניים, אלה    וניתוח המשמעות שלהם. עם זאת,  והצעת  זה מהסקת מסקנות  בשלב 

יועבדו ויפורטו בשלבים הבאים. לסיכום, מוצגות סוגיות תכנוניות ראשוניות שעלו מהכנת הדו"ח ומשילוב  

 . התחומים השונים
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 תכנון ועיצוב עירוני  – 2פרק 

 קום במרחב מי 2.1
העיר    והינה העיר ערד ממוקמת בנגב המזרחי,  

משויכת מבחינה    . ערד היחידה בחבל ארץ זה

במחוז   שבע,  באר  לנפת  אדמיניסטרטיבית 

 דרום. 

  40ק"מ דרומית לירושלים,    60   -ערד נמצאת כ

שבע,   לבאר  מזרחית  מערבית    15ק"מ  ק"מ 

 ק"מ צפונית לאילת.  190- מים המלח וכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (GOVMAP:מיקום במרחב )   1 איור
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ובאר שבע נמצאות    עומר  ;ק"מ בקו אווירי  30דימונה מדרום, במרחק של כ    הינםישובים הקרובים לערד  ה

 ק"מ ממזרח.  20 -וים המלח כ ;ק"מ ממערב 35-40-כ

 דרכים  2.2
מקשר  הוא כביש האורך המזרחי ביותר בישראל והכביש    .ערד לרשת הדרכים הארציתמחבר את    31כביש  

 , כבישי אורך מרכזיים בישראל. 40-ו  60, 6כבישים ול  90את ערד לכביש 

רכבת  קיימות תכניות מאושרות המסדירות את כניסתה של  העיר אינה משורתת ע"י רכבת נוסעים אך  

 (. 7הכניסה לעיר )ראו הרחבה בפרק שתגיע עד לעיר, פרברית מבאר שבע 

הריחוק ממרכזי מסחר,    הינם מהאתגרים המרכזיים של ערד.  לצירי תחבורה ולערים אחרות  ות העירנגיש

ובריאות  תעסוקה,   ובילוי כבסיס לאיכות  תרבות  חינוך  מגוון אפשרויות תעסוקה,  מונעת מתושבי ערד 

 (GOVMAPמיקום במרחב )  : 2איור 

 (GOVMAP) במרחב מיקום:   3 איור
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תעסוקה ובילוי  חיים. עם זאת, הריחוק ממרכזי תעסוקה ובילוי גדולים מאפשרת לעיר לייצר אפשרויות  

 עצמאיים. 

 ישובים   2.3
ממערב לערד נמצאת בקעת ערד המאופיינת בשיפועים מתונים יחסית, בין ערד ובאר שבע נמצאים ישובים  

 . תמוכר השאינ תבדואיוהתיישבות  , חלק מעיירות הבדואיםקטנים

תל ערד,    -תלא מוכר  תבדואיבהתיישבות  במעגל הקרוב מוקפת ערד בשטחים פתוחים מדבריים וממערב  

 והמועצה המקומית כסייפה  אלפורעה, אזערורה, עזה

 

 נקודות ענין  2.4
בשיפועים חדים מאוד. אזור זה   , והטופוגרפיה מתאפיינת לכיוון ים המלחמשתפלת הקרקע ממזרח לעיר 

וים  כפר נוקדים, נחל צאלים, נחל אבוב, נחל כידוד, הר קנאים,    -אינו מיושב ושופע בנקודות טיול וטבע

 המלח ממזרח. 

 אתר 'נא להכיר: מקום במדבר'( –, מידע על יישובים  GOVMAP) במרחב מיקום:  4 איור

 ((GOVMAP במרחב מיקום : 5איור 
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 תכנון סטטוטורי 2.5
 

 מבוא  

התכנוני   המצב  את  מציג  זה  המתאר  פרק  מתכניות  החל  ערד:  העיר  של  השיפוט  בתחום  הסטטוטורי 

תוכניות   של   סקירה  תינתן  כן  כמו  עירוניות.  מתאר  ותכניות  מחוזיות  תכניות  העיקריות,  הארציות 

 מפורטות עיקריות ונושאיות.

 
  (ע"י המועצה הארציתלאישור  שהומלצה    )  1ותמ"א      35בפרק זה ייבחנו הקביעות התכנוניות של תמ"א  

ביחס לערד וסביבתה. תכניות מתאר ארציות אחרות יסקרו בפרקים אחרים של הדו"ח בהתאם לפירוט  
 להלן: 

 תנועה ותחבורה   - 6  פרק -  42-ו 23, 3ההתייחסות לתמ"אות   •

 היבטים סביבתיים.  - 7פרק  – 34, ותמ"א  16/4/ב , 14, 22, 8ההתייחסות לתמ"אות   •

 תשתיות  מים ביוב וניקוז  -9-10ם פרקי  – 6ב/ 34,   5/ב34-ו 4/ב34, 3/ב 34  ההתייחסות לתמ"אות •

 

 מתאר ארציות   תוכניות 

   (2016) תמ"א משולבת לבנייה, פיתוח ושימור -  1/35תמ"א  2.5.2.1

 מרקמים  מפת

מוגדרת    . ערדמיוחד  ישוב לפיתוחכחלק מנפת באר שבע במרקם כפרי וכיהתוכנית מגדירה את ערד  

יחידות   3תושבים( בצפיפות מינימאלית של   20,000-50,000בהתאם למספר התושבים ) 3יישוב  דגםכ

 (. 35תמ"א  1)לוח מס'  דיור לדונם נטו

כולל   כפרי  כפריים  מרקם  יישובים  המיוחדיםפיתוח  היישובים  של  לרבות  ופיתוחם  שטחי    שבו, 

ככל  ויישמר,  ,  חקלאי -ייפגע אופיו הכפריתעסוקה, שטחים חקלאיים ושטחים לתיירות, ובלבד שלא  

 . חקלאייםהפתוחים והשטחים ההאפשר, רצף 

 

טרתו לאחד רצף ערכי טבע,  שטח השיפוט בחלקה המזרחי של ערד נמצא במרקם שמור משולב אשר מ

ניתן  חקלאות,   יהודה.  ולסף מדבר  ערד מקושר לאזור המדברי  זה באזור  נוף וההתיישבות. מרקם 

ים כי הקו שנקבע בין ייעוד שמור משולב לייעוד כפרי תואם את תחום השיפוט  לראות במפת המרקמ

 הישן של העיר.

רכבת עתידית של רכבת ישראל, שתחבר בין באר שבע לערד  מציינת את תוואי מסילת    התמ"אכמו כן,  

 תנועה ותחבורה(.  -7)ראו הרחבה בפרק  ותשפר הנגישות אל ערד והיישובים הבדואיים
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 סביבתיות  הנחיות מפת

מוקפת  , ערד נמצאת בלב שטח פתוח וכמעט כולה 35בהתאם לתשריט ההנחיות הסביבתיות לתמ"א 

גבוהה נופית סביבתית  רגישות  ירוק בהיר(.  בשטחים בעלי  של העיר סמוך    )פספוס  שטח השיפוט 

 נוי. לשטחי אש, אך אלו רחוקים מהשטח הב 

 

 

 35/1תחום השיפוט של ערד על רק תמ"א   : 6 איור
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 ( הארצית  המועצה י"ע  לאישור הומלצה) 1 א"תמ 2.5.2.2

כדי  ל  לאומיות  לתשתיות   מאושרות  תכניותו   ארציות  מתאר  תכניות  תומתמצת   מאחדת   זו "א  תמ

  הנחיות   מרכזת  זו   תכנית.  ארצית  כלל  כוללנית  ראייה  מתוך  נערכה  אשר  ,אחת  ארצית  מתאר  תכנית

  שטחים,  קרקע, מים,  אנרגיה  בתחומי,  עתידיים  ציבוריים  שימושים  לטובת  ורצועות  שטחים  לשמירת

 . ותחבורה פתוחים

 כמשתלב יחד עם תוואי מסילת הרכבת.   31מוצג כביש   1בתמ"א 

כל פרקי תמ"א   וניתן לראות את צירי הנחלים    34המפה מציגה גם איחוד של  בנושא משק המים, 

המלח   ים  לכיוון  זורמים  אלו  נחלים  ויעלים.  כידוד  רחף,  צאלים,  נחל  העיר:  בסביבת  המרכזיים 

 שבע זורמים לכיוון מערב.-מזרחה. נחל מלחתה ויובלי נחל באר

 ודה והגנים הלאומיים מצדה, ותל ערד. התמ"א מציגה את שמורות הטבע מדבר יה

בעיקר   גבוהה  בחשיבות  תהום  מי  והחדרת  להעשרה  שטחים  מסמנים  באדום  הצבועים  השטחים 

 בשיפולים הדרום מזרחיים לכיוון ים המלח. 

 

 

 סביבה  35תחום השיפוט של העיר ערד על רקע תמ"א   : 7 איור
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 תוכניות מתאר מחוזיות למחוז דרום  2.6

 ייעודי  מפת(  2000)  דרום  למחוז  מחוזית  מתאר  תכנית  –  14/    4   מחוזית  מתאר  תכנית 

 קרקע

תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום קובעת הנחיות להכנת תכניות מתאר מקומיות ומפורטות  

 , וכוללת תשתיות וייעודי קרקע שהופיעו גם בתכניות המתאר הארציות.בתחום המחוז

 

זה יותרו    ביעוד )מסומן בתשריט בצבע כתום עם משבצות(.    בייעוד אזור בינוי עירוניערד מוגדרת  

שטחים  ומשרדים,  תעסוקה  מסחר  ציבור,  מוסדות  ראשי,  עירוני  מרכז  מגורים,  כגון  תכליות 

שטחים  בצמידות דופן לייעוד זה קיימים  להוראות התכנית(.    9.4.1פתוחים, מלאכה ועוד )סעיף  

בשינוי    יה וחציבה, אזורים אלו מוצגים אחרתלאזור תעשייה מקומי, אזור תיירות ואזור כרי 

  )ראו בהמשך(. לתמ"מ זה 23מס' 

העיר מוקפת בשטחים פתוחים ושטח המיועד לחקלאות המצוי בחלק הצפון מערבי, שחלקו כיום  

משמש את גד"ש דרום הר חברון. בחלקו המזרחי של תחום השיפוט נמצא שטח גן לאומי מצדה  

 .3198יהודה אליהם מוביל כביש מס' ושמורת הטבע מדבר  

 בתחום השיפוט מופיעים אזור כרייה חציבה )ראו הרחבה בפרק סביבה(.

ו  )רא  59/14/4  תחום השטח המוגדר לכרייה וחציבה עודכן ועבר שינוי בתכנית מתאר מחוזית

 בהמשך(.

 

 1על רק תמ"א  ערד העיר של השיפוט תחום:  8 איור
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    23/  14/ 4 מ"תמ – שבע באר למטרופולין חלקית  מחוזית  מתאר תכנית 

  השיפוט  שטח  כל  לא  ולכן  ערד   של  הקודם  השיפוט  בתחום  מסתיים   23  /14/   4  מ "תמ  של   המזרחי  הגבול 

 (.מטה ראו ) זה מ"בתמ  נכלל הנוכחי

 14/  4: תחום השיפוט של העיר ערד על רקע תמ"מ  9 איור
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  שמירה   תוך,  איכותי  מטרופוליני  מרחב  גיבושמטרתה המרכזית של תכנית המתאר המחוזית היא  "

  ושמירה  מתמיד  איזון  ותוך,  בו  המרכזי  הפיתוח  ומוקד  המטרופולין  כגלעין  שבע-באר  העיר  מעמד  על

מתוך הוראות תכנית המתאר סעיף    "שבמרחב  והפעילויות  היישובי  לבין  שבע -באר  העיר  בין  הזיקה  על

3.1  . 

  האוכלוסיות  כלל  עבור  ונופש  פנאי  ולשטחי  לשירותים  החזויים  הביקושים  בקליטת  עוסקת  התכנית

  עקרונות   פי  ועל  השפעות סביבתיות  וצמצום  בתכנון  סביבתיים   היבטים  על  הקפדה  תוך   . זאתשבמרחב

  על  הגנה   ,גדולים  פתוחים   שטחיםשל    רצפים  על   שמירהבנוסף עוסקת התכנית ב  .קיימא- בר  פיתוח  של

 . לחקלאות קרקע  ועל מדבריים שטחים של  ייחודיותם  עלוהגנה  , מטרופוליןב והנוף הטבע  משאבי

  , מיוחד  לפיתוח  בישובים   האוכלוסייה  יעד   כאשר ,  35  א "מתמ  לעקרונות  התייחסות  כוללת   התכנית 

 . תושבים  44,000 יהיה(, להוראותיה 3.3.5 בסעיף הקבוע פי ועל) ערד בניהםו

 

  מ" מתמ  בשונה.  עירוני  יישוב   של  סימבול  עם(  משובץ  םכתו  סימון)  עירוני  לפיתוח  כאזור  מוגדרת  ערד

  שעתיד  השטח  וכל   'וכד  תיירות,  תעשיה  כמו  קרקע  ייעודי  בין  מבדילה  23  /14/  4  מ"תמ  אין  14/  4

(,  אדום  כוכב)  גושי   מרחבי  כעוגן  נחשבת   ערד .  עירוני  פיתוח  של  אחד  ייעוד  לכדי  הוכלל  להיבנות

  את   ובעיקר  אותו  הסובבים  הפרבריים  או  העירוניים  הישובים  את  המשרת  אזורי  מרכז  שמשמעותו

 '. וכד  מגוונים   בתחומים  ה תעסוק  וכן  ציבוריים   שירותים  יפותחו  בתחומו . עליו הנסמך  הכפרי  המרחב

 

  במספר  העירוני  השטח  פיתוח  לתחום  מעבר  הבינוי  שטח  של  הרחבה  מאפשרות  מ"התמ  הוראות

מתחום פיתוח של היישוב ושיהיה בצמידות    25%  על  עלהי  לאש  בהיקף  ערד  נכללת  ביניהם  יישובים

 (. 5.1.2.4 סעיף)דופן אליו 

. (בהיר  בצהוב  בתשריט  מסומן)  מדבר  נוף  כאזור  מוגדר  הפיתוח  אזור  את  המקיף   העיקרי  הקרקע  ייעוד

  בתי  ועל  המדבר  של  ממדים  רחב  פתוח  נוף  על  השמירה  את  להבטיח  שמטרתם  שימושים  בו  מותרים

  מבנים   והקמת  אקולוגיים  רצפים  על  השמירה  את  וכן  שבו  והצומח  החי  לרבות,  למדבר  אופייניים  גידול

 (.5.5.5  סעיף) מדבר תיירות שאפיונם ולתיירות לנופש ומתקנים

 

 . משולב חקלאי כפרי ונוף חקלאי  כפרי נוף  של ייעוד  קיים המערבי  בחלקו העיר שיפוט בתחום
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.  פסלות  ואתר  הטמנה   אתר  גם  ובו  וחציבה  לכרייה   אזור  קיים  העירוני  הפיתוח  לתחום  דופן  בצמידות

  אך  מטוסים  מנחת  קיים  בשטח  .ארציות  פנים לטיסותהמיועד   ערד  תעופה שדה  קיים   אליהם   בסמוך

 .א" רת להנחיות בהתאם וגובה רעש  מגבלות מטיל זה שדה.  שגרתי באופן פעיל הוא אין

 

 

 

 23/ 14/ 4תמ"מ  רקע על ערד  העיר של השיפוט תחום  : 10 איור
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 3/23/14/4 מ"תמ – שבע  באר למטרופולין  חלקית מחוזית מתאר תכנית 2.7.2.2

התכנית   כ  הינהמטרת  של  בהיקף  עירוני  פיתוח  אזור  של  פוליגון  לתמ"מ   7,000-הוספת  דונם, 

שוב ערוני לאוכלוסייה בעלת צביון דתי בצומת תל ערד  מיועד ל. אוזר פיתוח חדש זה  23/14/4

 . 2035יח"ד לשנת היעד  16,000 –בהיקף של כ , )כסיף(

 

 3/23/14/4רקע תמ"מ  על ערד  העיר של השיפוט תחום  : 11 איור
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 מפת קומפילציה של תכניות המתאר המחוזיות:

 

 קומפילציה של תכניות מחוזיות  רקע על ערד  העיר של השיפוט תחום  : 12 איור



 2020 דצמבר                                                                                       תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            תכנון ועיצוב עירוני       מנעד

 
                   

             19 

 וסימבולים  תשתיות

 

 קומפילציה סימבולים ותשתיות  רקע על ערד העיר של השיפוט תחום:  13 איור
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 ייעודי קרקע ומגבלות 

 

 

 

 : תחום השיפוט של העיר ערד על רקע קומפילציה ייעודי קרקע ומגבלות  14 איור
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  59/  14/  4  יישובי קבע לפזורה הבדואית )אבו תלול ואל פורעה(  –תכנית מתאר מחוזית   

(2007 ) 

הינו יישוב בלתי מוכר הנמצא בתוך תחום שיפוט העיר. בנוסף קיימת    פורעה- אלי  א הבדוהיישוב  

 . ערד-התיישבות בדואית סמוך לתל

 

מטרת תכנית זו לקבוע שני אזורים להקמת יישובי קבע לפזורה הבדואית ושינוי גבולות שטח  

, מדרום לצומת תל ערד. על תכנית זו יחולו הוראות תמ"א  31כרייה וחציבה מדרום לדרך מס'  

4 /14 . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59/  14/  4 תמ"מ רקע על ערד העיר של השיפוט תחום: 15 איור
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 תכניות מתאר עירוניות  2.7
 

 ( 1964) 404תכנית מתאר מקומית דג/ 

 .  "ערד" החליטה ממשלת ישראל להקים עיר חדשה במזרח בקעת ערד, שתיקרא   1960בשנת 

מיקומה של העיר, בסיסה הכלכלי והרכב אוכלוסייתה, נקבעו לאחר סקרים מוקדמים ותכנון,  

במטרה להקים ישוב עירוני המותאם לאזור מדברי, שנתוני הפתיחה שלו יהוו בסיס להצלחה  

 1עתידית. 

אשר הוכנה ע"י אדריכל יונה פיטלסון וצוות    תכנית המתאר הראשונה לערדהינה    404תכנית דג/ 

העבודה  משרד  תחת  בערד,  שנת  ו  התכנון  ואושרה  השיכון,  התכנון    .1964משרד  עקרונות 

 . סעיף עקרונות התכנון המקורי(ב , פרק זההמשך הראשוני של העיר מוצגים בהמשך )ראו ב

 

   ייעודי הקרקע.פריסת קובעת את תחום העיר ומגדירה את  התכנית 

 

 מגורים

 : התכנית קובעת שלושה סוגי צפיפויות

 ברוטו.   9מספר יחידות    -צפיפות גבוההבשטח )מסומן בצבע כתום(  מגורים א'

מ"ר, מספר   300שטח מגרש מינימאלי     -שטח בצפיפות נמוכה    תכלת(בצבע  )מסומן    'במגורים  

 מ"ר.   50, שטח בנייה מינימאלי 2קומות מקסימאלי 

 שטחים לרזרבה בצפיפות בינונית.  – (בהיר )מסומן בצבע צהוב מגורים ג' 

 

)מסומן כקווקוו אלכסוני חום בהיר ואפור(, ייעוד זה מרוכז   אזור למרכז עירוני אזרחי ומסחרי

במרכז העיר )כל השטח הכלוא בין רחוב חברון לרחוב ירושלים(. אזור זה כולל תכליות רבות  

שימושים  : מגורים, מסחר, שימושי פנאי ובילוי, מבני ציבור, מלונאות, משרדים ומלאכה ו כגון

 העיר. המדגישים את תחום אזור מרכז נוספים 

 

מבני   מסחר;  אזורי  כגון  ייעוד,  לכל  בהתאם  ושימושים  קרקע  ייעודי  קובעת  התכנית  בנוסף 

 ציבור; תעשיה ואחסנה; מרכז תחבורה; אזור מלונאות ונופש; דרכים; שמורות ויער ועוד. 

 

 
 

 

 (:24/11/2019המוזיאון ההיסטורי ערד )נצפה ב   –המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  1
-https://shimur.org/sites/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F

%D7%A2%D7%A8%D7%93/-D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%% 

https://shimur.org/sites/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://shimur.org/sites/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
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 404: תכנית מתאר ד/16 איור
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 ( 1982)   101/02/04תכנית מתאר מקומית  

 תכנית מתאר שנייה לעיר בעריכת י.פרלסטי ושות', ארכיטקטים ובוני ערים. 

קובעת את שלבי הפיתוח העירוני  עוקבת אחר עקרונות תכנית המתאר המקורית והתכנית  

מתחמים    14בהתאם לגודל האוכלוסייה הצפוי לכל שלב ומגדירה אזורי בינוי בחלוקה של  

למגורי המיועדים  בתשריט(  רומיות  מגדירה  )ספרות  התכנית  כן  כמו  נלווים.  ושירותים  ם 

 אזורי צפיפות לפי סוגי מגורים.

 

שלבי הפיתוח המוצעים הם שלבי בנייה בפועל, כך שלא ניתן להתקדם לשלב הבא טרם מימוש  

 בפועל של השלב הקודם. בנוסף, תשריט התכנית מציג את יעד האוכלוסייה הצפוי בכל שלב. 

,  הנמצאים בחלקה הדרומי של העיר. שלב זה מגדיר אוכלוסיית  1,2,7,8מתחמים  –  שלב א' 

 תושבים.  15,000- יעד של כ

ב' מתחמים  –  שלב  והן    3,4,9,10,11,12  פיתוח  העיר כחלק מה'פרפר'  במרכז  הן  הנמצאים 

משטחי שלב א'. שלב זה    65%במימוש בפועל של לפחות    מפה מטה, מותנה(  ראובשוליים )

 תושבים.  35,000יעד של מגדיר אוכלוסיית  

משטחי שלב ב'.    65%מותנה במימוש בפועל של לפחות    5,6,13,14פיתוח מתחמים    -   שלב ג'

 תושבים.  55,000שלב זה מגדיר אוכלוסיית יעד של 

 

א'  מגורים  בצהוב(    אזור  בתשריט  קומות    - )מסומן  בבניני  למגורים  המיועד  מגורים  אזור 

ים אלו נמצאים במרכז היישוב לאורך רחובות האורך  (. מתחמ1-6בצפיפות גבוהה )מתחמים 

 חברון וירושלים. 

. שטח של בנייה כולל מותר  "ד לדונם ברוטויח  6  לא תעלה על  הממוצעת צפיפות המגורים  

 מ"ר בממוצע.  50- מ"ר ולא יפחת מ 130יחידת דיור לא יעלה על  ל

של    םאזור מגורים המיועד למגורים בבנייני  -בצבע תכלת(    )מסומן בתשריט   'באזור מגורים  

(. מתחמים אלו מהווים המשך להתפתחות העיר  6-14קומות בצפיפות נמוכה )מתחמים    1-2

יח"ד לדונם ברוטו. גודל דירה לא יעלה    2.5הממוצעת לא תעלה על  צפיפות המגורים  לשוליים.  

 מ"ר.   50 -מ"ר ולא יקטן מ  250על 

 

 כפי שניתן לראות, אין התאמה בין אזורי המגורים לשלביות, כלומר התכנית בכל שלב

 מגדירה אזורים למגורים א' ואזורים למגורים ב' ומאפשרת מגוון ותמהיל של יחידת דיור. 
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 101/02/04 מקומית: תכנית מתאר  17 איור
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 קודמה  לא –  2007 מקומית  מתאר תכנית 

בין השנים    תכנית ישראל    2001-2012המתאר קודמה  עיריית ערד, רשות מקרקעי  ע"י 

 ארנס אדריכלים. -ומשרד הבינוי והשיכון. אדריכלי התכנית: רוזנפלד

 מטרות התכנית היו יצירת עיר מדברית, רב תרבותית, המתמחה בתיירות.  

 נפש.  50,000יעד אוכלוסייה:  

רצוע עירוני בצורת  של שלד התכנית כלל מרכז  לינארית הכוללת את המע"ר הותיק  ה 

גדולים ופארקים  מסחר  ציבור,  מבני  ומכילה  אזורי  ערד,  תוכננו  הרצועה  צידי  משני   .

מגורים, הכוללים בנייה רוויה בסמוך למע"ר ובניה נמוכה ו/או צמודת קרקע בפריפריה  

 ת ידע. , בכניסה הדרומית לעיר, יועדו שטחים לתעשיה עתיר31העירונית. לאורך כביש 

אך קידומה פסק בשנה זו, בין השאר לאור מחלוקות על    2012- התכנית נידונה להפקדה ב

 תוואי הרכבת בכניסה לעיר. 

 

 

 בתכנון רוזנפלד ארנס אדריכלים 2012תכנית מתאר   : 18 איור
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 בתכנון רוזנפלד ארנס אדריכלים 2012תכנית מתאר :  19 איור
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 תכניות מפורטות ותוכניות נושאיות  2.8
 

תכניות מפורטות למגורים ולתעשייה הוכנו על בסיס מתחמי התכנון שהוגדרו בתכנית המתאר  

  , כאשר כל מתחם מהווה שכונת מגורים או אזור לתעשייה, מלונאות וכו'. 101/02/04המקומית  

שרות שטרם מומשו  פרק זה מציג דוגמאות של תכניות מפורטת וסוקר תכניות מפורטות מאו

 וכאלה שבשלבי הכנה. 

בסוף הפרק מוצג ניתוח כמותי של יחידות הדיור המאושרות בכלל העיר בהתאם לכל התכניות  

 המפורטות המאושרות החלות בה.

 ( 1975תוקף  תכנית בתכנון בסט אדריכלים. רובע אבישור ) -    106/03/24 

  לערד  המתאר  תכנית   את  ומפרטת  אבישור  רובע  תכנית  של  המערבי  לחלק  שינוי   מהווה  זו  תכנית
  גבוהה   בצפיפות  דירות  180  -כ  של  בהיקף  למגורים  שטחים  כוללת  התכנית'.  א  -  404'/ד'  מס

 . קומות 13 עד של בבינוי( התכנית בתקופת הצפיפות למושגי בהתאם)

 

 

 ( 1975) 106/03/24 אבישור  רובע: תכנית  20 איור
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 ( 1978)מתכנן אדר' י. גור בתוקף  2/11/03/24 רובע לבאות 

 . 1972לרובע לבאות שהוכנה בשנת   4/16/14תכנית זו משנה את תכנית ת 

רבעים מרכזיים הבנויים    6( אשר קובעת  404מבוססת על שלד תכנית המתאר לעיר )דג/  התכנית 

רובע לבאות נמצא ממזרח למרכז העירוני וצפונית    סימטרי משני צידו של המרכז העירני.אופן  ב

 לרובע יעלים.

 

המיועד להולכי רגל בלבד. מערכת התנועה הממונעת מופרדת  רובע קומפקטי    התכנית מציעה

 כניסות למגרשי חניה פנימיים מצפון ודרום. וכוללת  מאזורי המגורים

לו   בסמיכות  המרכז  עם  הרובע  את  הקושר  רגל  להולכי  ראשי  ציר  ישנו  הרובע  ציר  לאורך 

 מתוכננים מוסדות הציבור. 

 

 כיתות גן ומבנים נוספים למוסדות ציבור. 8יח"ד, בית ספר יסודי,  820התכנית כוללת 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1978)  2/11/03/24 לבאות רובעכנית : ת 21 איור
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 (  1983גולדנברג בתוקף מ   -מתכננים לייטרסדורף )   5/105/03/24שכונות רותם ושקד  

התווית  .  יעוד שטחים לשכונת מגורים בבניה נמוכה, בצפיפות נמוכה ובינונית  התכנית מציעה

  ציבוריים פתוחים ושבילים, גנים ציבורייםיעוד שטחים  ,  יעוד שטחים למרכז שכונתי,  דרכים

 יים גם עבור השכונות הסמוכות. התכנית מייעדת שטח עבור גן עירוני.ומוסדות ציבור 

 מ'  6.5יחידות דיור עם מגבלת גובה של עד  420-התכנית כוללת כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5/105/03/24 ושקד  רותם כונות: ש 22 איור
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 ( 1975)תוכנן ע"י המועצה המקומית. בתוקף מ  104/03/24אזור תעשייה ערד   

 דונם. 3,295בשטח של  31התכנית חלה מדרום לכביש מס' 

  ייעוד שטח למרכז מסחרי,   דרכים,, התווית  הייעוד וחלוקת שטחים לתעשייהתכנית מציעה  

 . גנים ציבורייםו  ייעוד שטחים ציבורייםוכן  ייעוד שטחים למטרות מיוחדות באזורים

אזורי לארבעת  מחולק  התעשיה  "איתור  ם  אזור  מסמך  לפי  סביבתית  לרגישות  בהתאם 

 תעשיות בישראל"  )ראו קטע מתוך תשריט התכנית(. 

 ברובו חל ייעוד לשטח ציבורי פתוח ולאזור תכנון מפורט לעתיד.  - אזור א': נקי מוחלט 

 31נמצא בסמיכות לכביש מס'  –אזור ב': נקי 

 אזור ג': מטריד 

 אזור ד': מטריד יותר 

 

 

 

 

 104/03/24  ערד תעשייה זוראתכנית   : 23 איור
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מס'    נשר  שכונת  בע"מ. )  35/101/2/24תכנית  אדריכלים  מרש  שרשבסקי  מתכננים 

 ( 2004תוקף 

 

  13יח"ד בארבעה בניינים בני    216יח"ד, מתוכן    280נשענת על כביש קיים ומציעה    התכנית 

קומות מדורגות המשלימים את החלל האורבאני הקיים ברחוב יהודה. בנוסף    3קומות ועוד  

כ בני    64  -להם  מדורגים  נוספים  בניינים  בארבעה  חזית    9יח"ד  היוצרים  אחד,  כל  קומות 

 הראשי של ערד. "הררית" כלפי הכביש 

מדרום  הקיים  הפארק  את  להמשיך  בכוונה  בוואדי,  פתוח  ציבורי  שטח  מייעדת  התוכנית 

 לשטח בסמוך לאזור התעשייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35/101/2/24' מס  נשר שכונת תכנית:  24 איור



 2020 דצמבר                                                                                       תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            תכנון ועיצוב עירוני       מנעד

 
                   

             33 

 תכניות מפורטות מאושרות שטרם מומשו  2.9
 ( 2016)מתכנן משה מרגלית. בתוקף מ  מס'   א5 תכנית רובע 

  ןהצפו  בחלק  חברון  רחוב  של  המשכוהשכונה ממוקמת על שלוחה רמה ב ד',    365שטח התכנית  

   .העיר  של מערבי

ולרובע   למע"ר  כהמשך  עירוני  רצף    שכונת  הקמת וקובעת    ,)ראו בהמשך(  6התכנית מהווה 

 יחידות דיור קטנות.  25%יחידות דיור מתוכן   1,909בת   מגורים

נפרש פארק ציבורי רחב הפונה    םביניההשכונה מפותחת סביב שני האזורים הגבוהים בשכונה,  

 . מערב לכיוון

רצועת בינוי סביב    –  2קומות.    7-9רצועה בינוי במזרח בבת    -  1הבינוי מוצע בשלוש טבעות:  

 קומות.  4-6רצועת בניינים ממערבית בת   – 3   קומות. 5-6הפארק בת  

 הבינוי מנצל את הטופוגרפיה המשופעת וקומת הכניסה נמצאת מעל חצרות משותפות.

 ה מדברית.התכנית קובעת עקרונות להצללה בהתאם לבניי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א' 5 רובע תכנית:  25 איור
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 (2002)מתכנן שילוני אדריכלים ומתכנני ערים. בתוקף    33/101/2/24מס'    6תכנית רובע   

. שני  5התרחבות העיר, ביחד עם רובע  תוכנן בחלקו הצפוני של המע"ר כחלק מתכנית 6רובע 

 תושבים בהתאם לתכנית המתאר.  13,000הרובעים נועדו לאכלס יחדיו 

יח"ד בבנייה    337בנה ביתך,  יחידות    618התכנית כוללת מספר טיפוסי בינוי בניהם    - מגורים  

  דיור חידות  י  1,723תכנית כוללת  ה  .יח"ד  400בהם  וקומות    20מגדלים של  וקומות    4של    רוויה

 . בסך הכל

מערכת הבינוי מדגישה ומחזקת את הטופוגרפיה, כאשר בשולייה של השכונה מתוכננת בנייה  

נמוכה ומרכזה בנייה במגדלי מגורים. מגדלים אלו מסמנים את המפגש בין מרכז השכונה  

 למע"ר והרבעים ההיסטוריים. 

וכן טיילת היקפית    ,ונותלי אופניים והולכי רגל המחברים בין השכבימערכת ש  בתכנית מוצעת

 .המקשר בין העיר לשטח המדברי הפתוח,העוטפת את שולי הבינוי בשביל ציבורי רצוף 

ומוגנים   סגורים  ציבוריים  מרחבים  עם  המדברי,  באקלים  התחשבות  תוך  תוכננה  השכונה 

 מפני רוחות. 

 

 

 

 

 

 33/101/2/24'  מס 6 רובע תכנית:  26 איור
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 ( 2019)דב קורן אדריכלים,  610-0257675 -  12 רובע תכנית 

באזור    'ד  1,000  -כ בשטח של      12תכנון מחדש של שכונת מגורים ברובע  מטרת התכנית ליצור  

 המערבי בסמוך לכניסה לעיר.

כ למגורים בהיקף של  כוללת שטחים  בנייה  התכנית  "ד.יח  1,350  - התכנית   בצפיפות   מציעה 

הבנייה  דונם  ל"ד  יח  9  עד  של  נמוכה במטרה למשוך    , זאתצמודת קרקע  הינהכאשר מרבית 

 אוכלוסייה חזקה לעיר ולהציע לתושבים מגוון של יחידות דיור בתחום העיר. 

 ( 2010 תוקף, יסקי' שאול  אד) 148/02/24–מזרחיות  גבעות 

שלוחות    3ונפרשת על פני    דונם   722על שטח של    ישראל תכנית זו קודמה על ידי רשות מקרקעי  

כוללת  השכונה מתוכננת כשכונה פרברית ה  , בסמיכות לדרך היורדת למצדה.בצפון מזרח העיר

הקהילתיים    קרקע   צמודות   "דיח  246  כ היישובים  מול  אל  ערד  את  לחזק  מהמדיניות  כחלק 

כחלק    ,באזור תושבים  לקליטת  קרקע  עתודות  ליצור  וכן  ההגירה  מאזן  את  לשנות  במטרה 

 ממעברי בסיסי צבא רבים לאזור הנגב. 

 . במגרשי המגורים הקמת יחידות אירוח   תותר .בממוצע' ד 1-1.5  כ הוא למגורים מגרש גודל

המוצע כולל התייחסות למערכת הפיזית, בעיקר בנייה באזור הררי ומדברי, זיקה בין  התכנון  

 השטח הבנוי לפתוח והשתלבות אקולוגית לשמירה על מסדרונות רוח, ערוצי ניקוז והצללות. 

לשכונה שצ"פ מרכזי )ברובו אקסטנסיבי( אשר הוגדר כגרעין השכונה, מנו ניתנת גישה אל הערוץ  

 דבר, סביבו נמצאים מבנה ציבור ושטחים לשימוש מסחר מקומי. המרכזי לכיוון המ

בהתאם לפרוגרמה העירונית הוחלט שלמעט מבנה ציבור לגיל  בדברי ההסבר לתכנית נטען כי 

   נתנו במרקם העירוני הקיים ולא בשכונה.יהרך כל שאר הצרכים י 

 610-0257675' מס 12 רובע תכנית:  27 איור
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 148/02/24' מס גבעות מזרחיות תכנית:  28 איור
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 תכניות מפורטות בשלבי הכנה  2.10
 ( 610-0255182) 45/101/02/24תכנית שער העיר ערד מס'    

 
 קידום התכנית נעצר טרם דיון בהפקדה.: סטאטוס התכנית

 "מ בע אדריכלים  קורן דב: התכנית עורך

על מנת להקל על  דונם    630-התעשיה הכולל כ  ואזור  תכנון מחדש של אזור הכניסה לעיר ערד

-כ  שלהקמת מרכז עירוני  ו  יח"ד  170מגורים של    הקמת מתחםתהליך המימוש. התכנית כוללת  

,משרדים,    40,000 כיכרמ"ר למסחר  רכבת,  ומוסדות    מרכז תחבורה, תחנת  ומבנים  עירונית 

 . ציבור

 . ערד  רהקדמי" ששימש את מקימי העיחלק ממתחם "המחנה  ב  מבנים לשימורהתכנית קובעת  

 בייעוד שצ"פ.  הקמת מתקן למופעים פתוחים )פארק רוק(התכנית מייעדת 

 . 31אי דרך ארצית מס' וקטע מתוהתכנית מעתיקה 

 

 

 

 

 ( 610-0255182)  45/101/02/24'  מס  ערד העיר שער תכנית:  29 איור
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 ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ(  מתכננים 

 : בהכנה סטאטוס התכנית

המאושר והוספת מגורים באזור    5עיבוי רובע  

 התפר העוטף את שכונת טללים בליבת העיר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. מ"בע( 2001) ערים ובינוי אדריכלות כהן ארי) מעוף מגורים  שכונת עיבוי תכנית 

 הצגת חלופות   (:2019סטאטוס התכנית )נכון למאי 

התכנית מפותחיםמגורים  הקמת  לאפשר    :מטרת  לא  התפר'  שאותרו  infill)  ב'אזור  באזור  ( 

וליצור בינוי צמוד דופן וחיבורים עם שכונות    במטרה לעבות את המרקם הקיים   , שכונת מעוף

 . סמוכות

התכנית קובעת מספר מתחמים )ראו מפת מתחמים( ביניהם ממשק עם שכונת יהושפט, שער  

 הכניסה לשכונת מעוף, בינוי צמוד לרחוב הגיא, מתחם בית הכנסת ועיבוי במרכז שכונת מעוף. 

 חידות הדיור. לכל מתחם הוכנו מספר חלופות בינוי שונות בתמהיל י

מאי  בלהלן מספר היחידות המוצע לפי נתונים שהתקבלו מעיריית ערד, מתוך מצגת שהוכנה  

2019 . 

 ב 5רובע  -: תכנית בהכנה 30 איור
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 : מיקום תכנית עיבוי שכונת מעוף31 איור
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 תכניות סמוכות בשלבי הכנה  2.11
 

 מתאר כוללנית מועצה אזורית תמר )אליקים אדריכלים( תכנית 

 הצגת חלופות   (:2020 ליולי סטאטוס התכנית )נכון 

הרחבת יישובים קיימים, הנחת תשתית סטטוטורית להקמת יישובים חדשים    :ת התכניתומטר

ומיזמי תיירות, פיתוח אמצעי תחבורה ברמה ארצית והבינלאומית כולל מעבר הגבול לירדן,  

פיתוח אזורי  ,  90פיתוח מגוון מקורות תעסוקה, פיתוח מיזמי תשתיות ואנרגיה, פיתוח כביש  

 תעסוקה, הקצאת שטחי חקלאות ומים נוספים, פיתוח ושימור אתרי מורשת. 

 

 (ארי כהן אדריכלות ותכנון ערים) כסייפהמתאר כוללנית  תכנית 

   חלופה נבחרתהצגת  (:2020 ליולי סטאטוס התכנית )נכון 

כ התכנית   של  לאוכלוסייה  כסייפה  העיר  של  התפתחותה  את  תוך    50,000-מתווה  תושבים, 

כחלק מהתפתחות העיר    ,הסדרת הפזורה הסמוכה לעיר בתחומי העיר )כינוס פזורה( ובהסדרה במקום

לכביש   בסמוך  למגורים  בינוי  רצף  מייצרת  התכנית  ודרומה.  הקיים,    31צפונה  לישוב  וכן  ומדרום 

התכנית.    אזורים לפיתוח למגורים, תעסוקה ומסחר בסמוך למסילת הרכבת לערד, העוברת במזרחב

התכנית מחזקת את הרחוב המרכזי החוצה את לב העיר כרחוב מעובר שימושים שתחילתו בכניסה לעיר  

 וסופו במפגש עם מסילת הרכבת לערד.   31מכביש 
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 תכנית מתאר כוללנית כסייפה  -: תכנית בהכנה 32איור 
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 סיכום ומסקנות 2.12
 

והשנייה    ,הוכנו שתי תכניות מתאר עירוניות. האחת לשם הקמת העיר  1964מאז הקמתה של העיר בשנת  
הוחל בהכנתה של תכנית מתאר שלישית, אך התכנית לא    2007- במבוססת עליה וקובעת שלביות לביצוע.  

 השלימה את תהליך האישור במוסדות התכנון. 

מספר מפורטות    בעיר  עלה   מאושרותתכניות  המתאר    חלות  לתכנית  בהתאם  למגורים  המיועד  תחום 
 . אשר טרם מומשוהמקורית של העיר, 

בהליך   שונים  בשלבי  נמצאים  אלה  מפורטות,  תכניות  מקודמות  להם  בעיר  אזורים  קיימים  במקביל, 
 התכנוני. 

 חלות תכניות מפורטות מאושרות. בתכניות המתאר המאושרות לעיר על מרבית השטח המיועד לפיתוח 
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 וכמויות ריכוז נתונים  2.13
 מצב מאושר  

 . כניות המפורטות המאושרות בתחומי העיר הבנויה ולהלן קומפילציה מוכללת של הת

 

 

 

 

 

 

 

 : קומפילציית תכניות מאושרות  33 איור
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 ריכוז מלאי סטטוטורי מאושר 
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 במרקם עירוני בנוי.  ונםד 15,500, מתוכם כ ונםד 126,000- השיפוט של העיר ערד הוא כשטח 

 מגורים: 

 (. 2019יח"ד )בהתאם לדוח ארנונה    9,142מתוכן קיימות בפועל , יח"ד 15,700- לעיר מלאי מאושר של כ

 :מסחר

מ"ר )בהתאם לדוח ארנונה    164,300-מתוכו ממומשים כ   מ"ר למסחר,   130,000-כלעיר מלאי מאושר של  

2019 ) 
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 : ותעשייה  , מלאכהתעסוקה

מ"ר )בהתאם    288,140-לתעסוקה ולתעשייה, ומתוכם ממומשים כיום כ מ"ר    1,633,700  מלאי מאושר:

 (. 2019לדוח ארנונה 

 תיירות:

 . (2019)בהתאם לדוח ארנונה  מ"ר 80,000 - , מתוכם מומשו כמ"ר למלונאות 222,000מלאי מאושר: 

 

 . נטו יח"ד לדונם 4.2  וש המלאי המאושר, תעמוד עלהצפיפות הממוצעת בעיר, במקרה של מימ

 , אשר עם מימושן ישפיעו משמעותית על העיר ועל שטחה הבנוי.בנוסף, ישנן תכניות בשלבי הכנה שונים
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 של העיר  השיפוט תחום 2.14
 

 תחום השיפוט  

. ערד  יא העיר הרביעית בגודל שטח שיפוטה בישראלוה דונם 126,000-ערד הוא כ העירתחום השיפוט של 

כסיפה   מקומית  במועצה  ממזרח  ומצדה,  המלח  ים  נמצאים  בה  תמר,  אזורית  במועצה  ממערב  גובלת 

 בה נמצא יקב יתיר.  פוט. בתחום השיפוט של העיר ישנה מובלעת ללא תחום שיפוט ובאזור ללא תחום שי

 

 

 

 (GOOGLE MAPS) שיפוט תחום:  34 איור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9D
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 השיפוט  בתחום שינויים 

 .  404מקומית דג/ נקבע תחום שיפוט אשר תואם את תכנית המתאר  1962עת הקמת העיר בשנת 

גדל, הוא הפך    שטח השיפוט של העירניתן לראות כי תחום    1982משנת    101/02/04בתכנית מתאר מקומית  

 לגיאומטרי יותר וכלל שטחים פתוחים מסביב לעיר והגדלה של אזור התעשיה. 

(  הגובלת ממזרח, ניתן לראות את גבולה  1983מועצה אזורית תמר )   -  100/02/10במפת של תכנית  מתאר   

 טח השיפוט של ערד בחלק המזרחי. תחום ש

   בעת הכרזת ערד לעיר. 1995- בשוב תחום השיפוט של העיר עודכן 

 

 2009-2012שינויים בתחום השיפוט   :36איור 

 1962-1995: שינויים בתחום השיפוט 35איור 
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נעשו עדכונים ושינוי השטח המוניציפלי של העיר, הן בצד המזרחי והן בצד המערבי של העיר    2009בשנת  

-שטח השיפוט גדל  מ   2האזורית תמר ושטחים גליליים שסובבים את העיר.ע"י העברת שטחים מהמועצה  

  אלף דונם. 104 -אלף דונם ל  92

מימוש    הייתה  שהוכנה לעיר באותה עת. מטרתהעל תכנית המתאר  הסתמכה  הבקשה לשינוי הגבולות  

קשה כללה  . הבשל העיר  תעסוקתית וחברתית   ,הפוטנציאל התיירותי כמנוף להתחדשות עירונית, כלכלית 

ניצול   לתחום השיפוט בהתאם לטופוגרפיה. תכנית המתאר הציעה לאפשר  מזרח כתוספת  שטח מצפון 

קשה ערד שטח ממערב לעיר צפונה לכביש  ישטחים אלו לפיתוח תיירות אלטרנטיבית/הוליסטית. עוד ב

ות ובסיס צבאי.  . בשטח זה קיימים שטחי חקלאות הכוללים את יקב יתיר ולולים )נגב ערד(, מפעל פטרי31

. תכנית המתאר הציעה לנצל מרחב זה לאזורי תיירות מגוונים. כמו כן  מוניציפליהשטח ברובו חסר מעמד  

כפר  ל   4/14/59על פי תמ"מ  שטח זה מיועד  הבקשה שטח לגריעה המיושב על ידי הפזורה הבדואית.  כוללת  

 . עד כה לא נגרע השטח אל פורעה כחלק מהמועצה המקומית אבו בסמה.

 ונם. ד 108,000 -שטח השיפוט הורחב לכ 2010בשנת 

/ ערד. בבקשה זו  12עודכן שוב תחום השיפוט של העיר בבקשה לשינוי תחום שיפוט מס' ס/ שש/    2012-ב

דונם הכולל חלק מהכביש למצדה.    7359.3-תמר לבקשת שטח של כלמועצה אזורית  פנתה עיריית ערד  

שמחברת את ערד למרגלות מצדה בחלק המערבי. ברצועת שטח זו פועל "כפר  דרך  מדובר בשטח/רצועת  

  .רועי תרבותיהווה מוקד לעריכת אהנוקדים" המשמש כמוקד תיירותי ובהמשך למרגלות מצדה שטח המ

 וקת ההכנסות ויצירת מקורות הכנסה נוספים לעיר. שינוי בחלמהצורך בשינוי זה נבע 

 . ונםד 126,000 -וכרגע הוא עומד על כ  2014- תוספת אחרונה לשטח השיפוט של העיר אושרה ב

 . טר מעל פני היםמ 430-440 גובה קו  על בדיוק יושב המזרחי בחלקו  העיר גבול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

מסמך חוות דעת ועדה מחוזית לשינוי גבולות    ורא  -/ ערד  12בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט ס/ שש/   2

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4 
 

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4
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 של העיר  השיפוט תחוםאלמנטים מרכזיים בתוך  

דונם. מלבד השטח הבנוי של העיר, מצויים בתחום השיפוט    126,000- לערד תחום שיפוט נרחב, המקיף כ

שטחי מדבר נרחבים, שטחי צבא, מט"ש, התיישבות בדואית לא מוסדרת, מיזמי תיירות ופנאי ושטחים  

   המיועדים לכריה וחציבה.

 

 

 

 מרחב תחום השיפוט  : 37איור 
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נפש( וכן בבקעת קנאים )כמה    15,000- עיקר ההתיישבות הבדואית מרוכזת בדרום מערב תחום השיפוט )כ

, וכן בתמ"מ  23/14/4מאות נפשות(. ההתיישבות בדרום מערב שטח השיפוט מסומנת בסמל ישוב בתמ"מ 

ואל    -   59/  14/  4 תלול  )אבו  הבדואית  לפזורה  קבע  ניסיון  פורעה(יישובי  מקודם  האחרונות  בשנים   .

 חלופות להסדרה:  3פורעה. נבחנות  -להסדרתה במסגרת תכנית מפורטת לאל

 

 

 

 דרום מערב תחום השיפוט  : 38איור 
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 התפתחות העיר   2.15
 

 רקע היסטורי 

י ֶמֶלְך פסוק א': פרק כ"א, מקור השם 'ערד' מספר במדבר, ַנֲענִּ ַמע ַהכְׁ שְׁ ב ַהֶנֶגב" -"ַויִּ  ֲעָרד, ֹישֵׁ

 

בקרבת ערד החדשה נמצאת העיר העתיקה תל ערד, שבה נחשפו שרידי יישוב מהתקופה הכנענית    תל ערד:

כ כ  5,000- לפני  לפני  הישראלית  ומהתקופה  של  3,000-שנה  ערד  העיר  הברונזה שנה.  הקדומה   תקופת 

הקדומות  מטרים. היא אחת מהערים    1,200-השתרעה על כמאה דונם, והוקפה בחומה בצורה באורך כ

 ביותר בארץ ישראל שבהן רחובות מתוכננים, מבני ציבור ושלטון וחומה. 

 

תשעה    . : בזמן המנדט הבריטי היה ניסיון של יוצאי הגדודים העבריים להקים במקום חווה חקלאית1922

  -היוזמה  גברים ושתי נשים הגיעו לאתר, והחלו בבניית יישוב וחיפוש מים. לאחר ארבעה חודשים נכשלה  

 מים לא נמצאו במקום, וההתיישבות ננטשה. 

 

 

רבים    שביליםאך מסומנים  אין דרכים כבושות לאזור,  ניתן לראות כי  .  ערד במפות מהמנדט הבריטי  :1940

 . נחליםו

 2019: תל ערד  39איור 
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   ערד המודרניתהקמת  

  -חומש לפיתוח הנגב הדרומי, בה נקבע כי יש ליישב את חבל ערד משתי סיבותפורסמה תכנית    1959בשנת  

יתרונותיו   של  ומלא  יעיל  ניצול 

האזור  של  מדיני  ו   הטבעיים  הכרח 

וחברתי לבסס את ריבונותה המדינית  

עובדות   קביעת  ידי  על  ישראל   של 

 בשטח.

 16.3.1959: עיתון הצופה 41איור 

ונפט, מפעלים ותיירות מרפא   גז טבעי להקים במקום יישוב שתושביו יעבדו בקידוחי  ערד הוקמה במטרה

  .תכנון אדריכלי דקדקני שנמשך כחצי שנה  תוךומישור רותם. העיירה קמה   עין בוקק ים המלח, באזור

אישרה מכירת דירות רק לבעלי מקצוע שהוגדרו כמתאימים. לאחר שנים, כשהתפתח במקום   ועדת קבלה

רות יד שנייה, נעלמה יכולת השפעתה של הוועדה, והיא בוטלה. מיקומה של ערד נקבע במטרה  שוק די

מזרח הנגב. הכוונה הייתה שתשמש מרכז לחבל התיישבותי חדש, הוא  -לאכלס את השטח הריק בצפון

 . חבל ערד

 .: הקמת צוות תכנון לעיר ערד בראשות לובה אליאב 1960 

 (GOOGLE MAPS) 1940 הבריטי  מהמנדט במפות ערד:   40 איור
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לקחנו ג'יפ והסתובבנו באזור שהיה ריק וחשוף,  מספרת אדר' אילנה אלרוד: "על בחירת המיקום לעיר  

בחיפוש מקום להקים בו עיר. השטח נבחר לבסוף בזכות שלושה יתרונות: הנוף המרהיב אל בקעת ים  

אפילו יותר מבירושלים;   -מ"ר מעל פני הים שמבטיח אוויר טוב כל השנה    600המלח; האקלים בגובה  

אלף    50-אלף תושבים. האמנו שגם אם העיר תצמח ל  40עד    30בהיקף שיוכל לאכלס    וקרקע מישורית,

שנה, והעיר לא הגיעה אפילו למספר    50תושבים זה יספיק. עברו  

 ( 26.1.2015גלובס ה" . )הז

: צוות התכנון עובר לאזור המיועד לתכנון העיר והוקם מחנה  1961

שכונה זו 'שכונת  , לימים נקראה  קדמי בו חיו ועבדו מתכנני העיר

 ראשונים' על שם ראשוני העיר ומקימיה 

 : הגעת המתיישבים הראשונים לעיר ער 211.11.196

הגיעה   1975נת שהעיר גדלה בקצה מהיר וקבוע, עד שב  אוכלוסיית

 תושבים.  10,000לכ  האוכלוסייה 

 

 

 

 

 1979חזון ומציאות' אמנון שנער ודבורה מר  -: מתוך 'ערד 42איור 

 האוכלוסייה, והעיר מכפילה את כמות  ברית המועצותיוצאי  גלי עלייה גדולים מגיעים לערד, בעיקר    - 1990
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 : ערד מוכרזת כעיר. 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 : התפתחות העיר ערד  43 איור
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 עקרונות תכנון –עיר מתוכננת מראש   

  החמישים של המאה הקודמת., שהוקמו בשנות  עיירות הפיתוח   28ן של  ערד הוקמה כעשור לאחר הקמת

תהליך של הסקת מסקנות מן הקשיים והאתגרים שאפיינו את שנותיהן הראשונות  בהקמתה של ערד לווה  

 :של עיירות הפיתוח. בהתאם, נקבעו עקרונות התכנון לעיר ערד

 . תכנון מתוך המקום ולא 'מלמעלה' ככל הניתן •

בנייה במקביל למגורים של כלל השירותים    על ידי התושבים.  ה תכנון מדוקדק של העיר לפני אכלוס •

 . הנדרשים בעיר

   .יצירת תמהיל תושבים מגוון באמצעות ועדת קבלה לעיר •

 . תכנון מותאם למקום ולאקלים המדברי •

 .שימוש בטכנולוגיות חדשניות •

 . תושבים מגיעים מרצון ומתוך תחושת שליחות -מיתוג הקמת העיר כדוגמה ומופת •

 

התמ שר  אלכסנדר  תכנון  האדריכל  צוות  לראש  התמנתה  אלרוד  ברנזון  ואילנה  ראשי,  למהנדס  נה 

ביקשנו להקים עיר חדשה במדבר, עיר מודרנית, שתהווה מעצם הקמתה ומיקומה גורם שישנה  " .ערים

את פני החבל כולו… ככל שפנינו מזרחה, כן נתגלו לעינינו נופים נהדרים ביופיים… היינו שיכורים מהנוף,  

מורגנה, על בתיה,  -צלול ומהרגשת הבראשיתיות. בעיני רוחנו ראינו את העיר כבפטה מהאוויר היבש וה

 " …מגדליה, רחובותיה המוריקים והמוצלים

   העירייה()לובה אליאב | ראש צוות התכנון , מתוך אתר 

 

 : דרכה בתחילת  ערד לתכנון  התכנון עקרונות

שכונה    ,המאפשר התפתחות הדרגתית של העיר  מבנה ליניארי

מתפקדת   שכונה  כל  שכונה.  תוספת    .עצמאיתבצורה  אחרי 

השכונות מגדילה את המרכז, וכך הוא הופך לפונקציה של מספר  

 בטח. תושבי העיר, גדל איתה, וקיומו הפעיל מו

 

 

 

רובעים כשבכל רובע    6-בהעיר נבנתה    -עצמאיותחלוקה ליחידות  

ציבור   5000- כ מגורים למבני  מקום  נשמר  רובע  בכל  תושבים. 

 מרכז העסקים העירוני הראשי.   ובין הרבעים תוכנן

 

 

 מבנה ליניארי -עקרונות תכנון   : 44איור 
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שונים. מחוץ לאזור המגורים, סביב   שימושים הפרדה בין  -איזור

מוקמו  האזורי,  והכביש  תעשייה הצומת  ומסחר,   שטחי 

תוכנן   מלונות  אזור  באזור.  העוברת  התנועה  על  גם  הנשענים 

ים המלח ממזרח לעיר בקצה הרכס, מול הנוף של והרי   בקעת 

 .אדום

 

 

 

ממונעת ותנועה  רגלית  תנועה  הרכב   -הפרדת  כלי  תנועת 

השכונות   ובמרכז  המגורים,  שכונות  סביב  חיצוניים  בכבישים 

השונים   המרחבים  בין  שחיברו  רגל  להולכי  רחבים  שבילים 

 בשכונות ובינם לבין מבני הציבור ומרכז העיר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלוקה ליחידות עצמאיות  -: עקרונות תכנון  45 איור

 איזור  -:עקרונות תכנון   46 איור

 הפרדת תנועה  -: עקרונות תכנון  47 איור
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 עקרונות עיצוב עירוני 

  םלעיצוב המרחב הציבורי, תוך התייחסות לאקלים, לחומרי גמר אופייניימתכנני העיר קבעו עקרונות  

 ולנוף המדברי. 

 התייחסות לנוף המדברי  •

 מקומות שהיה ציבוריים, פתוחים ומוצלים  •

 שבילי הליכה ציבוריים מוצלים •

 שימוש באמצעי בידוד ואוורור במגורים  •

 שימוש בחומרים וצבעים מקומיים  •

 חזית אחידה  •

 

 

 

 

 

 

 דוגמאות לעקרונות עיצוב עירוני בערד : 48 איור
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 עירוני מבנה  2.16
 מאפיינים פיזיים  

 

 

השכונות ממוקמות  מטר מעל פני הים.    600-רכס כידוד, בגובה של כ מדבר יהודה, על העיר שוכנת על גבול

 על השלוחות וביניהן נחלים רבים המקיפים את העיר.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבט על העיר : 49 איור
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 דרכים 2.16.1.1

 אליה.  , ניתן לעבור ליד העיר מבלי להיכנס31העיר על דופן כביש 

המחברת    המרכזיתבפועל מסומנת הכניסה לעיר בכיכר    של העיר.  תעשיההדרך אזור  הינה  הכניסה לעיר  

יכר הבנים לדרך לחברון. היות והעיר מפנה חזית תעשייתית  ההופכת לאחר כ  3199עם דרך    31את כביש  

 מיקום הכניסה לעיר. קיימת חוסר בהירות לגבי, 31לכביש 

ומוקפ  ציבורית  לתחבורה  נגישות  הליכה,  מעודדות  המרכז  ברחובות  שכונות  שכונות  ה  .מאספיםות 

ובמרחקים גדולים בין שירותים  , קישוריות נמוכה למרכז העיר,  פרטי תלות ברכבב  מאופיינותההיקפיות 

   ברגל שונים, המקשים על ההתניידות

 

 

 

 דרכים  -מבנה עירוני   : 50איור 
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 דופן לשטחים הפתוחים 2.16.1.2

, שהנו תולדה של בניה על שלוחות מישוריות ברובן, תוך  שטח פנים רחב עם המדברהעיר מתאפיינת ב

הימנעות מבניה בשיפועים ובמורדות הנחלים. קו המגע הנרחב עם המדבר מזמן מפגשים מסוגים שונים:  

כניסה של ראשי הנחלים אל תוך העיר, וכן מקומות בהם העיר "יוצאת אל המדבר" ונחשפת לנוף המדברי  

בטשטוש הגבול    יןמתאפיקו המגע הארוך והמפותל של העיר עם המדבר  הפתוח מקצה שלוחה. עם זאת,  

בין השטחים המבונים לשטחים הפתוחים. העיר פוגשת את המדבר במגוון מצבים: שטחי תעשייה, גינות  

 . משחק, וחצרות פרטיות של מבני מגורים

 

 

 דופן לשטחים הפתוחים  -: מבנה עירוני  51איור 



 2020 דצמבר                                                                                       תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            תכנון ועיצוב עירוני       מנעד

 
                   

             62 

 העיר  שלד 2.16.1.3

 העיר מתאפיינת בשלד מבוזר, המורכב מחמישה אזורים מובחנים:

ומאופיין בתכנון קומפקטי,  ותיקות    מגורים  שכונות, המכונה גם "הפרפר", מורכב מהוותיקמרכז  . ה1 

 וסמיכות בין שימושים שונים )מבני ציבור, אזורי מסחר וגינות( 

 ברובו, אשר נבנו על שלוחות.  צמוד קרקעבינוי ב"הלווין" שכונות מגורים שכונות . 2

והמלאכה הממוקם מדרום3 )כביש    . אזור התעשייה  ע"י כביש ארצי  לעיר, מופרד מהעיר  (  31וממערב 

 ומכיל את עיקר שטחי התעסוקה והמסחר של העיר. 

מבני חינוך  ותיק לשכונות הלווין ואזור התעשייה ומכיל בעיקר  ו . "אזור התפר" הממוקם בין המרכז ה4

רבים.  ותרבות פתוחים  שטחים  אחי  וכן  מאפיין  בעל  אינו  זה  מכיל  דאזור    שאינם   רבים  יםשטח  והוא 

 מבונים. 

. אזור המלונות בקצה המזרחי ביותר של העיר. אזור זה נהנה מנופים פתוחים של מדבר יהודה וים המלח  5

 ומחובר לעיר ע"י רחוב מואב.

 

 שלד העיר  -: מבנה עירוני  52איור 
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 גובה בינוי  

לבאות,    :בשכונות הוותיקות והמרכזיות בעירניתן לזהות בעיר חלוקה ברורה לשכונות לפי גובה הבינוי.  

הבנויה ממבנים של    ,יעלים, טללים ואבישור בהיקף השכונות    .קומות  4עד    3מורכבת מרבית המאסה 

 קומות.   8קיימים מעט בניינים של 

בהיקף הנמצאות  יותר,  החדשות  רותם,    :השכונות  שקד,  ורנניםמעוף,  גבים  חצבים,  עינות,    ,הרדוף, 

מתאפיינות בבנייה נמוכה של בתים צמודי קרקע. בשכונות התפר ניתן לראות מגוון של טיפוסים בגבהים  

שונים, בשכונות אלו אין אחידות ותכנון רציף ולעתים יש גם 'חורים' ברצף הבנוי, בשכונות אלו נמצאים  

 החדשה הנבנית בימים אלו כגון 'שער העיר'.וגם   הוותיקהמרבית הבנייה הרוויה , גם  

הגבוה הבנייה  כאשר  נמוכה,  בבניה  ברובה  מתאפיינת  בשכונו  ההעיר  המרכזי  בחלקה  מתרכזת  ת  בעיר 

 השלוחות ההיקפיות ישנה בניה נמוכה יותר.    עלהישנות, בעוד 

וחות בנייה צמודת  קומות ועל השל   10הבנייה כיום ממשיכה עיקרון זה, באזור התפר נבנים מבנים של עד  

קרקע. על פי התכניות שבהליכי הכנה מגמה זו מתוכננת להמשיך, ובעצם לממש בכך את תכנית המתאר  

 הראשונה של העיר. 

 

 גובה המבנים -: מבנה עירוני  53איור 
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 : מכרז העירגובה המבנים -: מבנה עירוני  54איור 
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 המע"ר הוותיק 

 מרכז העיר, בסמוך לכניסה הראשית לעיר  -מיקום •

 1960-1970 -הקמהזמן  •

 קומות   3מבני ציבור ומסחר בגובה של עד    -אופי בינוי •

 קניון, מדרחוב מסחרי, חנויות בקומת קרקע  -מסחר •

 בנק, דואר וכו'   -קולנוע, מוזאון אמנות, שירותים  -מבני ציבור •

המע"ר    -תנועה • פנים  כאשר  למע"ר  מחוץ  היקפיים  רחובות 

 מרוצף להולכי רגל 

 

 

 

 

 

 

 םצילום: טל ניסי

 בעירמיקום המע"ר הוותיק   : 55 איור

 2019המע"ר הוותיק ערד    : 56 איור
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 שכונות המרכז הוותיק  

 

השכונות הוותיקות: יעלים, לבאות, טללים, אבישור    -מיקום •

 וחלמיש

 1960-1970 -זמן הקמה •

לשביל  מעט    -מסחר • בזיקה  השכונה,  במרכז  ממוקם  מסחר 

 הפנימי 

במרכז כל שכונה עובר שביל ציבורי פתוח   –שטחים ציבוריים  •

 המאסף שטחי ציבור פתוחים וסגורים במגוון גדלים.  

 דונם עליהם מספר מבנים.  2.5-6גודל המגרשים נע בין   -פרצלציה •

  התנועה   את  אליהם  האוספים  היקפיים  מרחובות  מורכב   הוותיקות   בשכונות   התנועה  מערך   –   תנועה  •

  של  ברוחב  הינם,  השכונה  גבולות  את   המגדירים,  הראשיים  הרחובות.  השכונה  בתוך  רגל  הולכי  ושבילי 

  2-3  של  ברוחב  ומדרכה,  הרחוב  צידי  משני  חנייה,  כיוון  בכל  נסיעה  נתיבי  שני  וכוללים,  מטר  20-25

 . מטר

 

 

 

 

 

 לבאות אבישור

 טללים בתי הפאטיו יעלים |

מיקום שכונות המרכז הוותיק    : 57איור 
 בערד

 2019שכונות המרכז הוותיק בערד   : 58איור 
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 - טיפוסי בינוי •

קיים מגוון    .בין המבנים  ושבילי הליכההמבנים המשותפים ממוקמים לאורך רחוב או באופן היוצר חצרות  

 פאטיו.בתי זיגזג, מבני 'חאן', ,  בניה מדורגת ,בניה טורית ישרה :גדול של טיפוסי בינוי

קומות.    10-8בני    Hקומות ובנייני    6-4מבנים טוריים בני     : ישנם שני סוגים של בתים משותפים   – בינוי  

 יח"ד.  30  -יש כ Hיח"ד, בבנייני   30 -כובבניינים הטוריים יש בד"כ מס' כניסות  

לשטחי מסחר. חזית המבנה  בחלק מהמקרים  רוב המבנים ניצבים על קומת עמודים מפולשת, שהוסבה  

ע"י   שנבנו  מאוחרות  תוספות  להוציא  לרוב,  מהמבנים  אחידה  חלק  סגורות.  מרפסות  דוגמת  הדיירים 

 אקונומי הנמוך של רבים מהדיירים. -תחזוקה ירוד כתוצאה מגילם ומהמצב הסוציוסובלים ממצב 

  העוטפים   הרחובות  למערך  הודות  עירונית  לפעילות  פוטנציאל  מציעים  אותו  הסובבת  והרקמה  זה  טיפוס

 הקטנים  הציבור  ומבני  השכונתי  המסחר  פיזור  .השכונה  בתוך  גבוהה  קישוריות היוצר  הפנימיים  והשבילים

  מבעיות  מהמבנים  רבים  סובלים   כיום,  זאת  עם.  מעודד חיי שכונה וקהילה פעילים  השכונה  של  המרכזי   בציר

 .תחזוקה

 

 

 

 

 

 ערים ומתכנני אדריכלים בסט-טיפוסי בינוי  : 59איור 

 2019שכונות המרכז הוותיק  -: טיפוסי בינוי  60 איור



 2020 דצמבר                                                                                       תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            תכנון ועיצוב עירוני       מנעד

 
                   

             68 

 אזור ה'תפר' 

צמודות    -מיקום • לשכונות ההיקפיות  הוותיקות  השכונות  בין 

 קרקע 

 ועד היום   1970 -זמן הקמה •

רוויה, בניה  -בניה ציבורית, בנייה סמי   -מגוון רחב  -אופי בינוי •

 צמודת קרקע ושטחים פנויים

תיכון עירוני,    - רוב מבני החינוך הגדולים של העיר  -מבני ציבור  •

 קריית  חינוך גור וכו', כפר נוער ,מבנה תיירות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - טיפוסי בינוי  •

בנייה במבנים בודדים או לאורך רחוב, וממוקמת לרוב בתפר שבין המרכז    הבנייה הרוויה בערד הינה 

 .הוותיק לשכונות על השלוחות

 גודל המגרשים משתנה בהתאם למספר יחידות הדיור במגרש.  –פרצלציה 

   ה וחזרתית.ומאופיינים בחזרתיות של הקומות ובחזית אחיד  Hבדרך כלל מטיפוס אלו  בניינים –בינוי 

ללא    - ציבוריים  שטחים בלבד,  פרטיים  במגרשים  בערד  נמצא  זה  שימושים    בינוי  כמו  עירוב  ציבוריים 

 ., וללא שטחים ציבוריים משותפים לדייריםמסחר או מבני ציבור

 

 מיקום 'אזור התפר' בערד  : 61 איור

 לבאות ראשונים

 שער העיר כפר נרדים אורט קריית חינוך |

RAZIELARCH 

 אכסניית אנ"א

 2019'איזור התפר' בערד   : 62 איור
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 שכונות ה'לווין' הוותיקות  

בהיקף העיר על השלוחות, ולהם קו  שכונות הנמצאות  -מיקום •

 . מגע רחב עם השטחים הפתוחים

 1965-1985 -זמן הקמה •

 . עט בלבד, נמצא במרכז השכונותו מ -מסחר •

ציבור • ציבור    - מבני  למבני  מגרשים  מספר  מפוזרים  בשכונות 

דונם, בעיקר    2-6קטנים כגון מעון יום או בית כנסת, בגודל של  

 כז העיר. במרכז השכונה ובתפר עם שכונות מר

דונם. שיטת הפרצלציה אחידה בכל רחבי    0.5-1.5יחידת דיור אחת או שתיים על מגרש של    -פרצלציה •

 השכונה. 

 . תלות בכלי רכב, קישוריות נמוכה למרכז העיר ולשכונות סמוכות -תנועה •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -טיפוסי בינוי •

וניתן לשייך לטיפוס זה את הבנייה הטורית החד קומתית    -טיפוס זה כולל את הבנייה צמודת הקרקע 

 גג. -)מבני רכבת(, בניית שטיח ובנייה בשיטת גן

ניתן להבדיל בין אופי המרקם העירוני בשכונות בהן הרוב המכריע של הבנייה היא צמודת     –מאפיינים   •

קרקע, שנבנתה בעיקר בשיטת "בנה ביתך" כשכונת רננים החדשה יחסית, לבין הבנייה צמודת הקרקע  

 האחידה בשכונות הוותיקות כמעוף.  

 שכונת מעוף

 שכונת רננים

 : מיקום שכונות ה'לווין' בערד  63איור 

 2019שכונות ה'לווין' בערד   : 64 איור
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לשכונות אלו קו מגע רחב עם השטחים הפתוחים  על השלוחות.    שכונות אלו ממוקמות בקצותיה של העיר,

אלו בשכונות  הסמוכה.  העירונית  הסביבה  עם  מצומצמת  קשרים  ומערכת  העיר  את    מסחר  המקיפים 

 בנוסף, קיימים ממבני ציבור  שכונתיים במרכז השכונה. לרוב במרכז השכונה. בהיקף קטן, 

 . )"שכונות בלון"( קי העירהשכונות מאופיינות בפעילות עירונית מועטה וניתוק משאר חל

הבינוי בטיפוס זה הוא לרוב של מבנה אחד של קומה עד שלוש קומות במגרש. עיצוב המבנים    –בינוי   •

ברוב השכונות אחיד, ובשכונת רננים החדשה יותר העיצוב משתנה בהתאם להעדפת הבעלים, אך לרוב  

או צמחייה החוסמים את המבט  המבנים גג רעפים משופע. המגרש מגודר על ידי חומרים קשיחים  

 מהרחוב ושומרים על פרטיות הדיירים. 

 

 אזור מלונות 

 בקצה המזרחי של העיר, לכיוון ים המלח   -מיקום •

 היום  -1970 -זמן הקמה •

בתי מלון בודדים הצופים אל הנוף המדברי העוטף,    - אופי בינוי •

 . להשכרה לטווח קצרבתים צמודי קרקע 

נגישות לכלי רכב בלבד, טיילת מואב כקשר מרכזי בין    -תנועה •

 . העיר לאזור המלונות 

 

 

 

 : מיקום אזור המלונות בערד 65 איור

 טיילת מואב

 מלון מצדה מלון יהלים

 צילום: טל ניסים

דירות להשכרה 
AIBNB 

 2019: אזור המלונות בערד  66 איור
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 מלאכה ותעסוקה תעשייה,  2.16.7.1

 

הדרום  -מיקום • לכניסה  -בקצה  בסמוך  העיר,  של  מערבי 

 . הראשית

 היום - 1970 -זמן הקמה •

בינוי • )  מגרשים  -אופי  וגדולים  תעשיה    20-100בינוניים  דונם( 

( וותיק    1-10זעירה  עירוני  שוק  זעירה,  מלאכה  בתי   , דונם( 

  - סנטרסטודיו יצירה וחנות, צים    -וברובו נטוש, רובע אמנים

 . מרכז קניות פעיל

 המנותק מהעיר.  פעיל בעיקר בצים סנטר, מחוץ לעיר, במתחם סגור -מסחר •

גדלי המגרשים מגוונים מאוד, החל מדונם אחד המשמשים למלאכה, מסחר ותעשיה זעירה    - פרצלציה •

 דונם המשמשים לתעשייה כבדה ומפעלים גדולים. 120ועד מגרשים של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מיקום אזור התעשייה בערד 67איור 

 שוק ערד

 אמניםרובע 

 צים סנטר אזור מפעלים

 2019: אזור התעשייה בערד  68 איור
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 פריסת שימושים  2.17
 מבני ציבור  

הציבור מבני  עירוניים  רוב  העל   הכלל  החינוך  ממוקמים-וקריות  הוותיק    יסודי  המרכז  שבין  בתפר 

   .והשכונות ההיקפיות

 . ממוקמים על שביל ההליכה המרכזי ברובעמגוון מבני ציבור  -בשכונות המרכז

 . מעט מאוד מבני ציבור -בשכונות ההיקף

 

 

 

 

 מבני ציבור -פריסת שימושים  : 69 איור
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 מלאכה, מסחר, תעשיה ומלונאות 

 , בחלקה המזרחי של ערד. אזורי המלונות והתעסוקה נמצאים מחוץ למרקם העירוני

 .ובשוק רוב המסחר נמצא במע"ר

 . יש מעט מסחר שכונתי בתוך השכונות

 

 מלאכה, מסחר, תעשייה ומלונאות  -: פריסת שימושים בערד70איור 
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 התרחשות עירונית  2.18

העירונית   ההתרחשות  הוא  ב  נמצאתליבת  שלהן  המרכזית  השדרה  כאשר  העיר,  במרכז  הוותיקות  שכונות 
הצמוד   בהיקף  לתושבים.  המרכזים  והשירותים  המסחריים  השימושים  נמצאים  בו  העיר  ל המע"ר,  ליבת 

 נמצאים מבני הציבור ובעיקר החינוך העירוניים. 

כאשר בקצה המזרחי  רופף,    הקשורות לעיר באופןבפריפריה של העיר נמצאות שכונות מגורים בצפיפות נמוכה,  
 מהמרקם העירוני.  מנותקנמצא אזור המלונות ב 

 , המפריד אתו מהמרקם העירוני.31אזור התעשיה הגדול של העיר נמצא מדרום לכביש 

לאור המבנה המבוזר של העיר, ולאור הפרדת השימושים שהונהגה בה מיומה הראשון, קיים קושי בזיהוי  

של העיר    הוותיקהעיר ומושכים את עיקר ההתרחשות העירונית בערד. מרכזה  אזור או רחוב המהווים את לב  

נותר פעיל ומושך אליו תושבים המשתמשים בשירותים העירוניים המרוכזים באזור זה של העיר. עם זאת,  

 בערד  עירונית התרחשות  : 71 איור
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והתעסוקה   המסחר  צים  הרבים  שטחי  אזור  ובייחוד  התעשייה,  באזור  העירוני,  למרקם  מחוץ  הממוקמים 

פיצול זה מחליש את המרכז הותיק  .  הוותיקתושבים ומבקרים רבים ומהווים תחרות למרכז    סנטר, מושכים

 של העיר ומצמצם את הפעילות הקיימת בו.  
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 סיכום 2.19

משיקולים מדיניים, כאשר המיקום הספציפי נבחר בשל גובהו    ההעיר ערד התפתחה במיקום הנוכחי של

מרכז העיר מוקם באזור השטוח והגבוה והשכונות ההיקפיות במורד  .  ושיפועיו המועטים יחסית לאזור

   השלוחות הסובבות.

העיר תוכננה מתוך ראייה כוללת, אשר לקחה בחשבון הן את האקלים המדברי והן עקרונות של הפרדת  

ו  העיר  שימושים  התפתוחות  של  הראשונים  בעשורים  ממונעת(.  תנועה  מול  רגל  )הולכי  תנועות  הפרדת 

ניתנה תשומת לב רבה לעיצוב העירוני ולהתאמת חומרי הגמר ואופי הפיתוח של המרחב הציבור לסביבה  

 הייחודית של העיר. 

לראות   ניתן  העיר  העירבהתפתחות  על  שעברו  התכנוניים  לגלים  ה :  ביטוי  השיכונים    70-בשנות  נבנו 

כיום ממשיכות    .צמודי קרקע בהיקף העירבעיקר  נבנו    80-90לאחר מכן בשנות ה  ,  בשכונות הוותיקות

 רוויה.  -להתמלא השכונות ההיקפיות ובנוסף קיימת מגמת עיבוי של שכונות הליבה בבנייה סמי

רחק  תתח דרומה והכאשר עם השנים הוא הלך והתפ  ,מהמרקם העירוני  מופרדאזור התעשיה של העיר  

 עוד יותר מהעיר. 

לא    . שכונות אלו5ורובע    6מזרחיות, רובע  הגבעות  ה  –שכונות מאושרות    לעיר מלאי תכנוני המכיל שלוש

המלאי    הגיעו לכדי מימוש, אם מחוסר ביקוש ואם מחוסר כדאיות כלכלית, עקב עלויות הפיתוח הגבוהות.

 אוכלוסייתה.  התכנוני המאושר של העיר מאפשר לה להכפיל את

מומשה ברובה הגדול בהצלחה, אך ניסיונות להתפשט מעבר    תכנית המתאר הראשונה לעיר  ניתן לראות כי

זו   בתכנית  שהוצע  הפיתוח  השימושים  נלתוואי  הפרדת  כי  ניכר  בנוסף,  בקשיים.  השנים  במהלך  תקלו 

 מגרשים מאושרים על רקע תכנית המתאר הראשונה לעיר   : 72איור 
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תו של המרכז העירוני.  התפתחוהברורה בעיר, והניתוק בין שכונות המגורים לליבה הותיקה, הקשו על  

 סוגיות תכנוניות.   -12להרחבה בנושאים אלו, ראו פרק 
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 שימור   .3

 ת סקירה היסטורי  3.1

הס ההיסטורית  קירפרק  ערד  ה  הראשוני  של   בתכנון  יתעמק  ולכן  ערד,  של  השימור  מנספח  חלק  הינו 

לפני היות ערד, תיסקר בקצרה ההתיישבות ובהתפתחות העיר בטווח השימור, דהיינו עד לשנות השמונים.  

 באזור. 

 ארכיאולוגי טרם הקמת ערד -רקע היסטורי 3.1.1

 תל ערד  3.1.1.1

עונות    18כיום גן לאומי. לאחר    ,של ערד הוא תל ערד  השיפוטבתחום  האתר הארכיאולוגי המשמעותי ביותר  

הממצאים .  עיר כנענית חזקה בנגב המזרחיכחפירה זיהו החוקרים את תל ערד עם ערד המקראית, הנזכרת  

לת  הארכאולוגיים מתייחסים  הבי  קופותבתל  לתקופה  ועד  הברזל  ומתקופת  הקדומה,  נטית זהברונזה 

 )ויקיפדיה: תל ערד(.  

 5משוער של   בגובה מ' ו   2.4בעובי  ,  מ'   1,200הייתה עיר מוקפת חומה חזקה באורך   שנה(  5,000הכנענית )לפני כ  ערד  

גדולה והמפותחת שימשה מרכז  העיר ה מ'. העיר תוכננה מראש: יש בה חלוקה למבני ציבור ולמתחמי מגורים.  

נמצאו לתושבי העיר בארות, פותחה על ידיהם  חרי ומנהלי ליישובים הקטנים שסביבה. כיוון שלא  סעירוני מ

ה התגוררה במקום לאורך מאות שנים ועסקה בחקלאות, גידול בעלי  ימערכת לאיסוף מי גשמים. האוכלוסי

  צור תכשיטים )שם(. כייעבודה בקרמיקה וכעיבוד עורות,  כתפירה,  כ,  האריגכמסחר, ומלאכות כטווייה,    ,חיים

, בסגנון המכונה "הבית הערדי". זהו מבנה אבן רוחבי שרצפתו נמוכה ממפלס  הבתים בעיר נבנו במתכונת אחידה 

הרחוב, וכדי להיכנס אליו היה צורך לרדת מדרגה אחת או יותר. לאורך הקירות נבנו ספסלי אבן. במרכז כל אולם  

ניים, ששימשו יש בסיס אבן ועליו הוצב עמוד עץ לתמיכה בגג שטוח. בצד האולם המרכזי היו לעתים חדר צדדי או ש 

רבים   מקדשים  נמצאו  סביבו  החופרים.  ידי  על  "ארמון"  כונה  וחצרות  רבים  חדרים  ובו  מבנה  ומטבח.  מחסן 

 . יבוי אלילים )רשות הטבע והגנים: תל ערד( ר על    , מעידים, כנראה ה 

מו לאובדן  השערת הארכיאולוגים היא ששינוי מזג האוויר ויובש  גר(  1992שנה בקרוב )קפלן    1,700העיר ננטשה ל  

ובסביבותיה   בעיר  ערד(.  ולנטישתההחקלאות  תל  ב   )ויקיפדיה:    התיישבות ישראלית. באתר היא יושבה שוב  

מ' שהיתה חוליה במערך המבצרים של ממלכת יהודה. במצודה התגלו מקדש ייחודי ומפעל    50X55מידות  ב מצודה  

 מים יוצא דופן.

לפנה"ס,    8- עד סוף המאה ה   9- נמצאו שרידי מקדש, ככל הנראה מקדש יהודאי שפעל מהמאה ה   המצודה   בפינת 

ה על פי תכנית המשכן:  במקביל למקדש בירושלים. המקדש, שהינו אחד המקדשים המעטים מתקופת המקרא, נבנ 

לפנה"ס. המתחם כוסה כולו עפר בעוד    8- נראה כי השימוש במקדש פסק במאה ה   חצר פנימית, היכל, ובתוכו דביר. 

 המצודה המשיכה למלא את ייעודה. )רשות הטבע והגנים: תל ערד( 
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 חורבת עוזה  3.1.1.2

חורבת עוזה, המצויה בדרום נערב שטח השיפוט של ערד, הינה אתר ארכיאולוגי רב שכבתי, שיש שמתארכים 

 8-7אותה מהתקופה הפרה היסטורית. החורבה שימשה מצודה החולשת עת דרך עתיקה, ותוארכה למאות ה 

ישראלי מצודות  ממערכת  חלק  שהיא  במצודה  מדובר  שבהןלפנה"ס.  הגדולות  אחת  היא  ערד  שתל    ות, 

 . )ויקיפדיה: חורבת עוזה(

מגדלים.   10מטר ובפינותיה ובצלעותיה הוצבו    1.5מטרים. היא מוקפת חומה שעובייה    42X51ה  ודמידות המצ

רע  שתמתוך החפירות עולה כי במצודה התקימו חיים צבאיים ואזרחיים. במעלה המדרון, מצפון למצודה ה

 .  )שם(  דונם 7יישוב על פני 

לפנה"ס( שוקמה המצודה בחלקה, אולם שטחה צומצם לשני שלישים. בתקופה  170-63בתקופה ההלניסטית )

 .  )שם(  לספירה( נבנתה מצודה חדשה על בסיס המצודה ההלניסטית 300-1הרומית )

 מוצע (. גן לאומי  תל ערד : המצודה של תל ערד על רקע העיר )מתוך ויקיפדיה    :  1 איור
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 מצדה  3.1.13.

 . 2001השיפוט של ערד מצוי גן לאומי מצדה, שהוכרז באתר מורשת עולמית בשנת בצפון שטח 

מצדה הינה מצודה מלכותית של המלך הורדוס ומקום מפלט. על פסגת ההר נבנו ארמונות מפוארים, מבני  

ציבור ותענוגות. במצודה הוקפה ביצורים ומערכת לאיסוף ואגירת מים, שהבטיחו אספקה שוטפת לאורך כל  

 השנה )ויקיפדיה: ערך מצדה(. 

יהודים סיקריים את מצדה מידי חייל המצב הרומי.    לספירה, בתחילת המרד הגדול, כבשו מורדים  66בשנת  

הבית.   70בשנת   חורבן  לפני  מעט  מירושלים,  שגורשו  משפחותיהם  ובני  נוספים  סיקריים  אליהם  הצטרפו 

מנהיגם היה אלעזר בן דוד.  הלגיון העשירי הרומאי צר על המבצר, בנה סוללות ממערב והחל הניגוח חומות  

ה חומת  התמוטטה  עץ  המבצר. כאשר  חומת  בשנת    –אבן התגלתה  אז,  או  ידי הרומאים.  על    73שהובערה 

לספירה, משהבינו המורדים כי תבוסתם קרובה, העדיפו להתאבד ולא לפול בשבי הרומאים ולהיות לעבדים.  

 לוחמים, נשותיהם ילדים וזקניהם התגלו מתים על ידי הרומאים כשנכנסו למבצר למחרת )שם(.  1000-כ

במצדה חיל מצב רומאי. במאה החמישית עד השביעית התבודדה במצדה קהילת נוצרים   בתום המצור נותר

 שבנתה במקום כנסייה גדולה )שם(.  

 חורבת עוזה מתוך ויקיפדיה: חורבת עוזה    :  2 איור
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 1921 רריםוח : ניסיון התיישבות כושל של חיילים מש1921 1.13..4

במקום  להקים   הגדודים העברייםלחיילים משוחררים מ השלטון המנדטוריאישור מניתן    1921בינואר    23-ב

ם. אחריו יצאה למקום  ר זגרוסקי, כדי לבדוק את סיכויי ההתיישבות במקו"יישוב. לרמת ערד הגיע אגרונום, ד

 שייצג את החיילים המשוחררים.  ,משלחת שכללה את יצחק בן צבי

דו חלקת אדמה  בתיישבים עימיצאו להתיישבות בט"ו באדר תרפ"א. ה  , נשים  2גברים ו    9,  ביםשראשוני המתיי

קישואים בה  וזרעו  רכשו  ,  קטנה  ומלפפונים.  ו  10עיזים,    4אבטיחים  עיקר אולאפרוחים.    80-תרנגולות  ם 

ההתיישבות ארכה  מטרים לא מצאו מים במקום.    60למרות שחפרו לעומק של  מאמציהם כוונו למציאת מים.  

 ( 1992)קפלן . משלו מצאו מים, עזבו המתיישבים את הנקודה חודשים 5

 

 

 

 

 

 

 

 תצלום אויר: מבט לעבר הארמון הצפוני במצדה. מתוך ויקיפדיה: ערך מצדה  :3איור 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
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 ערד  3.1.2

 מתייחדת במספר אספקטים:  ,1962ערד, עיר חדשה שנוסדה בשנת 

תושבים ותיקים ועל ועדת קבלה מטעם היישוב, כלקח מהתבססות הערים החדשות העיר נסמכה על  .1

 . ה של עולים חדשים יהקודמות על אוכלוסי

 .מתכנני העיר עברו לערד, הקימו בה מחנה קידמי ותכננו אותה מתוך השטח .2

 .סכמת התכנון של ערד היתה לינארית, בניגוד לסכמה המרכזנית של הערים החדשות הקודמות .3

הצפיפו .4 גבוהבית  היתה  בה  הקודמות   הנוי  החדשות  הערים  מתוכניות  כלקח  העיר  במרכז  יחסית, 

 והדלילות. 

העורף  .5 על  להתבסס  אמורות  שהיו  החדשות  הקודמות  לערים  בניגוד  תעשייה,  על  התבססה  ערד 

ולהוות להם בסיס שירותים. רק בערים גדולות, שעמדו בראש  החקלאי שלהם )קיבוצים ומושבים(

 נה נובעת מתוך המקום. איונית, הותרה תעשייה שהנפה התכנ

פרק זה, העוסק בהקמה העיר, יעסוק אפוא בהבנת ייחודה האנושי והתכנוני. כיוון שכך, יחל הפרק בסקירה 

 תוכננה לאור לקחי הערים הקודמות. –קצרה של דמות הערים החדשות הקודמות ובעיותיהן. ערד, כאמור 

 טרם הקמת ערד מבוא: ערים חדשות  3.1.2.1

ידי המדינה. אין מדובר בהכרח בהקמת    1957-1948ערים חדשות הוקמו במדינת ישראל בין השנים    38 על 

ערים יש מאין, אלא בערים קיימות שגדלו לבלי היכר ובערים ערביות שהוסבו לערים יהודיות )גלעדי וגולן 

2001  .) 

י של העיר תוכנן המרכז העירוני ומסביבו שכונות  תוכניות הערים החדשות היו כמעט זהות: במרכז הגיאוגרפ

היה דליל. בין המרכז לבין השכונות ובינן לבין עצמן תוכננו רצועות   העירוני מרכזוההמגורים. בינוי השכונות  

ירק. הכבישים היו מעוגלים גם אם לא היתה לכך סיבה טופוגרפית, ועל פי רוב רק כביש אחד שירת את השכונה 

בשנת  (.  1951)שרון   כבישים  כגריד  אשדוד  תכנון  עם  השתנתה  הרעיון  1956הסכמה  לא  אולם  שכונות  שה, 

ולא   השכונות  בין  הכבישים שהפרידו  אלו  היו  באשדוד  העירוני.  למרכז  מסביב  מבודדות  להיוותר  צריכות 

ינה  השטחים הירוקים. האוכלוסייה הגיעה לערים בכפיה והתבססה על עולים חדשים שאך מקרוב היגיעו. המד

( והכלכליים  הדמוגרפיים  לצריכה  בהם  השתמשה  בבד  בד  אך  גג,  קורת  להם  ולוסיפקה  (.  2000יון  -קלוש 

 (. 2014הכלכלה של הערים היתה אמורה להתבסס על שירות המושבים והקיבוצים שמסביב )שדר 
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 54: 1951ירוקים. מתוך שרון  תוכנית העיר בית שמש: השכונות מופרדות זו מזו ומהמרכז על ידי שטחים : 4איור 

 53: 1951תוכנית מרכז העיר רמלה: העדר מוחלט של צפיפות עירונית. מתוך שרון : 5איור 
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שהושפע מאוד, שלא לומר הועתק כמעט מהערים החדשות    – לאחר שנים מועטות הובן כי התכנון הקודם  

 (. 1967)מרטנס כשל  – 1947הבריטיות שנבנו לאחר 

 הצפיפות הנמוכה של הבתים ניתקה בין התושבים ולא קירבה ביניהם. •

,  Spiegel 1966לזריקת פסולת )השטחים הירוקים בין השכונות לא הוריקו ונותרו שוממים או שימשו   •

 . (1985גרדוס 

 התכנון האחיד של הערים החדשות לא תאם את האקלים המקומי.  •

 העולים החדשים היו חלשים מדי מכדי לקומם את העיר.  •

העורף החקלאי מסביבן היה חלש מדי מכדי שתושביו ישתמשו ויפרו את העיר החדשה, או להיפך:   •

 ומבוססים, ולכן לא נצרכו לשירותיה.   יישובי העורף החקלאי היו ותיקים

לא התפתחה באופן טבעי.   –התעשייה שהיתה אמורה להתפתח בערים האלו כתלות בעורף החקלאי   •

כיוון שכך, המדינה או ההסתדרות הקימו בעיירות מפעלים עתירי עבודה )מפעלי טקסטיל או מזון(  

 כדי להעסיק ולפרנס את התושבים. 

בניית העיר בשלבים היוותה בעיה, בכל הנוגע לבניית המרכז העירוני. אם המרכז העירוני היה נבנה   •

לא היה מתקיים בשל העדר כוח כלכלי עירוני. לעומת זאת, אם היה נבנה    א הו  –עם השכונה הראשונה  

 היתה העיר נותרת שנים ארוכות לא מרכז עירוני.   –בסוף הקמת העיר 

צריכה להיות צפופה יותר, להתאים לאקלים המקומי, להתבסס    "מתוקנת",   ר חדשההמסקנה היתה כי עי

על אוכלוסייה ותיקה, להתבסס על תעשייה, ולהתאים לבניית העיר בשלבים, כך שהעיר תורגש שלמה בכל 

 (. 2014ערד היתה אמור לענות על כל הדרישות האלו )שדר  עת.

 59: 1951תוכנית שכונה א' בבאר שבע: בינוי דליל וכבישים מתעקלים בשכונה המנותקת. מתוך שרון : 6איור 
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 הקמת ערד והתכנון הראשוני  3.1.2.2

כעיר בין מדבר הנגב למדבר יהודה, סמוכה לים    1960את הקמת העיר החדשה ערד יזמה ממשלת ישראל בשנת  

בסס על מחצבי ים המלח  ת (. אוכלוסייתה, תוכנן, תושתת על ילידי הארץ וכלכלתה ת1979ושמר  המלח )שנער  

 (. 2012על תיירות )פיסטרוב בוכלצב ו

ב לובה אליאב, שהוסמך לתפקיד  ריכז 1960)טנה    1960בנובמבר    15-בראש המתכננים עמד אריה  (. אליאב 

(. בראש המתכננים  1983על הפן הפיזי של העיר. )אליאב    מתוכם היו אמונים  14-איש, ש  25סביבו צוות תכנון של  

ויטבר השווייצרי, 1962עמד האדריכל אלכס שר )אליאב   יעקוב  הנס  דויד סמוטריץ' האמריקאי,  לו  (. חברו 

ג'רלד זפרט הדרום אפריקאי, אדריכל בריטי ששמו הפרטי סידני, ואילנה אלרוד ושמואלה מלצר הישראליות 

ריאיון( 2011)מלצר   ישבו ,  לא  הישראלי,  בתכנון  ביותר  נדיר  ובאופן  לבוא,  ובעתיד  אז  עד  כמקובל  שלא   .

המתכננים במשרדיהם שבמרכז הארץ, אלא העתיקו את מגוריהם לאתר עצמו. שם, בשטח המדברי השומם,  

חיו כ בו  העיר "מחנה קדמי",  בפיתוח  נוספים שעסקו  ועובדים  )שר   150-הקימו המתכננים הראשונים  איש 

וצוות התכנון עבר להתגורר    ,(1983(. המחנה הוקם מצריפים שנתנה למתכננים הסוכנות היהודית )אליאב  1962

 (.  2012)פיסטרוב בוכלצב  1961בו בדצמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם, שנים מועטות לאחר הקמתה. למרות התכנון הירוק השכונה נותרה מדברית. צלם: דב  שכונה א' בבאר שבע בשנות החמישי: 7איור 
 ברנע. מתוך אוסף דב ברנע בארכיון טוביהו
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 . ות האקלימיות נוצקו שם" המחנה הקדמי" בערד אותו תכננו המתכננים ובו התגוררו בזמן התכנון. התובנ

 המחנה הקידמי משמש כיום את עיריית ערד, תוך שמירה על מאפייניו המקוריים.  

היציב היחיד המבנה  ד, שתכננה את המבנה, קומת המסד מאבן היתה  המבנה הראשי במחנה הקידמי. לפי אלרו

 הקומה השנייה היא צריף עץ. מהמדבר וממסתננים המתכנניםכדי לגונן על שנבנה, 

מימין: חצר פנימית הממזגת את צריפי המגורים ומאפשרת ישיבה נוחה אחר   : " המחנה הקדמי" צילום: אילנה אלרוד ובאדיבותה. 8איור 
הצהריים. משמאל: מעבר מקורה המצל מפני השמש הקופחת. למטה: המתכננים והשרטטים עובדים בשטח. מתוך המוזיאון ההיסטורי  

   של ערד.

 המחנה הקידמי. צילומים: הדס שדר :  9איור 
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תאים לפיתוח בינוי קומפקטי  הלפי אדריכל אלכס שר, המתכנן הראשי של ערד, האופי המדברי של המקום, 

הלינארי עובר העירוני  כלומר: המרכז    בצפיפות גבוהה. עוד כתב, כי סכמת העיר צריכה להיות ליניארית.

והשכונות   העיר,  לאורך  שידרה  העיר    –כעמוד  את  לפתח  הצורך  על  עונה  זו  סכמה  לדבריו,  צדדיו.   משני 

שתי שכונות והמרכז ביניהן, וכן הלאה, לאורך ציר ליניארי דמיוני. באותו מרכז,   תוקמנהבשלבים: בכל פעם  

 (. 1962שר )כתב, תיווצר חוויה עירונית וחיכוך אנושי, וכך תושג מטרה נוספת: מיזוג גלויות  

היו אמורים להתגורר בליבת העיר הצפופה    תושבים  30,000נפש.    50,000ערד תוכננה לאוכלוסיית יעד של  

שורית, שחולקה לשש שכונות משני צידו של המרכז הליניארי שיועד למסחר ולמבני ציבור בלבד. כל  והמי

נפש. שתי השכונות הראשונות שבליבת העיר היו אמורות להתפתח עם    5,000-שכונה תוכננה להכיל מגורים ל

עם בבד  בבד  יתפתח  העירוני  שהמרכז  כך  הלאה,  וכך  ביניהן,  החבוק  העירוני  המרכז  השכנות    חלק  שתי 

המרכז   התאמת  תוך  ביחד,  יתפתחו  המגורים  ושכונות  העירוני  המרכז  אחרת:  בלשון  או  אותו.  החובקות 

 .   התהליךרך כל והעירוני לנפח הקנייה של תושבי העיר, ותוך שמירה על רציפות עירונית לא 

 צילום: הדס שדר . המבנה הראשי במחנה הקידמי:  10איור 



 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           שימור       אדר' ד"ר הדס שדר 

 
                   

              88 

 

הצפיפות גבוהה יותר. בדומה לערים אבולוציוניות   - תוכנית הצפיפויות של ליבת ערד. ככל שהצבע כהה יותר 

, במקרה הליניאריהצפיפות גבוהה במרכז העיר )   -הקודם  ובניגוד לערים החדשות הישראליות בנות הדור    -

 זה( והולכת ויורדת ככל שמתרחקים מהמרכז העירוני. 

על ידי דפנות    הוצללוהיטב ו  הוגדרורוב שטחה של ליבת ערד תוכנן כשטח בנוי בצפיפות. המעברים בין המבנים  

 הבינוי.  

 

 ובאדיבותהצילום: אילנה אלרוד  תוכנית הצפיפויות של ליבת ערד. : 11איור 

 . צילום: אילנה אלרוד ובאדיבותה ם: מודל של מקשה אחת לבינוי ליבת ערד בביצוע המתכננים הראשוני11איור 
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הרגליות. ניתן להתרשם מההיררכיה בין הדרכים הרגליות ומבנה  –הדרכים המוטוריות ובאדום  –בקו כחול 

וניצבות לה דרכים שכונתיות מרכזיות  ניצבות לה  במע"ר,  עירונית  דרך מרכזית  דרכים   ןהפרקטלי שלהם. 

 שכונתיות משניות.  

ע תוכננה  שערד  כיוון  הליבה.  לשכונות  ההיקפיות  השכונות  גם  נראות  כולה,  לעיר  המתייחסות  ל בתוכניות 

לאחר התפתחות  לו, תוכננו השכונות ההיקפיות להתפתח מעגלית, על הרמות,  מישור מרכזי שרמות סביב 

 , ריאיון(.  2001שכונות הליבה והמרכז העירוני. בשכונות ההיקפיות תוכננה צפיפות מגורים נמוכה )אלרוד 

 

 וד ובאדיבותה : מערכת הדרכים של ערד. צילום: אילנה אלר12איור 

כנן על יד צוות התכנון הראשוני.צילום: אילנה אלרוד  תוכנית ערד הכוללת את השכונות ההיקפיות בבנייה נמוכה כפי שתו 13איור 
 ובאדיבותה 



 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           שימור       אדר' ד"ר הדס שדר 

 
                   

              90 

 

. על תוכנית זו חתום אדריכל יונה  1964. התוכנית זכתה לתוקף בשנת  404של ערד: ד/  המאושרתהתוכנית  

 1962פייטלסון שהחליף את אלכס שר בשנת 

 

 

זהות כמעט.    -התכנון המקורי   זו הנוכחית וזו של צוות  –שתי התוכניות  התוכנית הסופית של ערד לאחר הפשטה גרפית.  :15 איור
 21: 1964מתוך: גליקסון 
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 ותכנון המע"ר  תכנון שכונתי  3.1.2.3

המתיישבים הראשונים בערד התגוררו בצריפים זמניים בשכונת "הראשונים" מזרחית למחנה הקידמי, בד 

 תכנון שכונות הקבע.בבד עם 

  

 

בניית צריפי הראשונים. מתוך המוזיאון ההיסטורי של ערד. משמאל: צריף ראשונים שנותר לפליטה בשכונת הראשונים.   :  מימין:16איור 
 כיום שטח פתוח. צילום: הדס שדר

 26 ?(, פרק י':1992:  מפת בינוי של שכונת ראשונים. מתוך: קפלן )17איור 
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יקשר בין השכונה   –השכונות המרכזיות תוכננו כך שציר רגלי שכונתי מרכזי, לאורכו מבני ציבור שכונתיים  

לבין המרכז העירוני. כלומר, גם בשכונות ניתן לראות סכמה ליניארית בזעיר אנפין. נקבע כי המרחק בין קצה  

ליצור עיר הליכתית וקומפקטית,    מ"ר לכל היותר כדי  500-600השכונה לבין התחלת המרכז העירוני יהיה  

שתקל על ההתמודדות עם האקלים המדברי, אולם גם כלקח מהערים החדשות בנות הדור הראשון. הפעם,  

תהייה לעיר החדשה דמות עירונית צפופה, והיא לא תסבול מדלילות יתר, כפי שאירע קודם. המטרות האחרות 

ונות עצמן תוכננו חצרות משותפות בינות לבתים לאישוש  "המתקנות", באו לידי ביטוי בתכנון השכונתי. בשכ

הקהילתיות ולאישוש הקירבה האנושית. כדי להתמודד עם האקלים המדברי תוכננו מעברים מוצלים על ידי  

 בינוי )בשכונת יעלים ובשכונת אבישור( או באמצעות הצללה של מבנים סמוכים )בשכונת טללים ולבאות(. 

הא החיכוך  את  להעצים  את  כדי  העצים   התכנון  דוגמטית.  התנועה  הפרדת  לאור  ערד  ליבת  תוכנה  נושי, 

המערכת הרגלית על חשבון חיוניותה של המערכה המוטורית, שהכילה דרכים בלבד, ולא רחובות. שכונות  

לעבר הרחובות הרגלים, והמע"ר פנה פנימה, לעבר טבורו )גם בו עוצב רחוב קניות קטן על    – הליבה פנו פנימה  

נמתחה על כך ביקורת, כמו גם על הפרדת השימושים בין מגורים    1981ת ההליכה הרגלית(. כבר בשנת  טהר

שבעים,  -(, אולם לעת עתה, נכון לשנות השישים1981ושירותים בשכונות לבין מסחר ותרבות )פלדי וולפסון  

 הפרדת התנועה והפרדת השימושים שלטו במחשבת התכנון.  

  

שכונת הראשונים:  

פורקה. כיום שטח  

 פתוח 

מחנה קידמי. 

 כיום העירייה 

 :  מיקום המחנה הקידמי ושכונת הראשונים18איור 



 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           שימור       אדר' ד"ר הדס שדר 

 
                   

              93 

 

 

 ניכר הרחוב הראשי וניצבות לו סמטאות החודרות את בתי הפטיו.   בתכנון

 

 

 

  

 תוכנית שכונת יעלים בתכנון צוות התכנון הראשוני של ערד בראשות אלכס שר: באדיבות אילנה אלרוד :  19איור 

 התוכנית והמודל לשכונת יעלים כפי שנבנתה. על תוכנית זו חתומים  דוד בסט ואדם אייל.  :  20איור 

 )אין ציון מספרי עמודים(  Ministry of Housing 1967 מתוך:
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בתי   תחת  זעיר  ומסחר  ציבור  מבני  ולאורכו  השכונה  לפאתי  השכונתי  המרכז  בין  מחבר  רגל  להולכי  רחוב 

 המגורים. החצרות המבונות מוקפות בתים טוריים.  

 

 

 )תוכנית(   29)מודל(,   28: 1967מתוך: אייל ובסט   אדם אייל.ו לרובע אבישור בערד בתכנון דויד בסט   חלקי  תוכנית ומודל:  21איור 
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 & Golaniטללים בערד בתכנון ד' פרנקל וא' ליבנה מצוות הנגב של משרד השיכון. תוכנית. מתוך:והדמיה  מודל, תוכנית:  22איור 
Schwarze 1970: 4.51  :מודל והדמיה. מתוך  , Golani & Schwarze 1970: 4.50 
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, מודל  199:  1973' המבורג, א' פטרן וי' גור אדריכלים. תוכנית מתוך: חרל"פ לבאות בערד בתכנון יוהדמיה  מודל, תוכנית:  23איור 
 . 199: 1973חרל"פ  , הדמיה של ציר ההליכה הראשי מתוך 198: 1973מתוך: חרל"פ 



 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           שימור       אדר' ד"ר הדס שדר 

 
                   

              97 

 . 1966-1988המע"ר תוכנן על ידי אדריכל מנחם כהן. הוא נבנה בין השנים 

צפון מרכזי  ממעבר  מורכב  המע"ר  כי  עולה  התוכנית  יעלים  -מתוך  לשכונות  ניצבים  מעברים  ושני  דרום 

חללים    4חללים:   5מאורגנים סביב  ואבישור. בצפון, הופך המעבר המרכזי לרחוב זוטא להולכי רגל. המבנים  

עירונית שמשמ כיכר  היא  המרכזי  החלל  האטומים.  אחוריהם  את  אליהם  מפנים  המע"ר  ומבני  לחנייה  ים 

 גדולה.

קבוצות בניינים: בניינים גדולים: הקולנוע, בית ההסתדרות והדואר וביתנים קטנים למשרדים    2הבינוי מכיל  

 ת המשרדים.  מים וגגון בקומת הקרקע כשמעליה קוביתנ 4יחידת היסוד מכילה   ולחנויות.

 
 2014תוכנית המע"ר מתוך יעקובסון  :  24איור 

 רחוב הולכי הרגל בצפון המע"ר :  25איור 
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.  ( 2014)יעקובסון    פייגלין אדריכליםבשנות התשעים נבנה הקניון בהמשך המע"ר. הוא תוכנן על ידי משרד  

באופן טבעי הקניון ממשיך את האטימות של המרכז כולו כפי העיר. יחד עם זאת, האדריכל  .  1996ונחנך ב  

צפון )ציר  כלפי המע"ר  העירוניים  הצירים  וצירי השכונות -הקפיד שהכניסות של הקניון ימשיכו את  דרום( 

 מערב(.-טללים ולבאות )מזרח

 נוי מפורט ייחודי בי 3.1.2.4

 גם חלק הבינוי המפורט תוכנן במיוחד כדי להתמודד עם האקלים.  

כך שחדר המדרגות שבהם נותר פתוח אל הקרקע ואל השמים.  משותפים,    תוכננו בתי פטיו  יעליםבשכונת  

דירות בתי הפטיו נחלקו שני חלקים: חלק סגור ובו חדרי הבית, וחלק פתוח המשכי, שקיר גבוה הקיף אותו.  

גג של דירת המגורים. הצבת בתי הפטיו בטור יצרה סמטאות מוצלות או   החלק הפתוח היווה המשך נטול 

על תוכניות הדירות חתום ולכי רגל, שקורה על ידי החלק הפתוח של הדירות בקומה הראשונה.  רחוב ראשי לה

)סטופ   ליוהנסבורג  שחזר  וסופו  ציוניים  מטעמים  לכאן  שבא  אפריקאי  דרום  אדריכל  זפרט,  ,  2001ג'רלד 

בין הבתים,   , שכן החללים הציבורייםןריאיון(, אולם ברי לחלוטין שכל צוות התכנון הראשוני עמד מאחוריה

יצרו את מערכת התנועה   שנה לא  השכונה.  של  בתוכם ומתחתיהם  )פייטלסון,  כונו "בתי ערד"  בתי הפטיו 

 ידועה(

 ר מבטים על הכיכר המרכזית. צילום: הדס שד  :26איור 

ידי  צוות התכנון הראשוני של העיר. על תוכנית הבתים  דגם בית הפטיו מתוך המוזיאון העירוני ההיסטורי. הדגמים תוכננו על  :  27איור 
 חתום ג'רלד זפרט 
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 תי הראשי. החללים הפתוחים של הקומה הראשונה מקרים מעבר בין שני טורים של בתי הפטיו.  נהמעבר השכו

 

הדמיה כללית של בתי הפטיו ושל רשת המעברים: מימין: מעבר ראשי בדופן המבנים ומעברים משניים בתוך הבתים, דרך   :  28איור 
 הדס נצר ואסף יוספיאן. הדמיות: המבנים  דרך חדרי המדרגות של מעבר הדמיית ה  המדרגות. משמאל: קומת הקרקע של חדרי 

 )אין מספרי עמודים(  Ministry of Housing 1967חזית טור בתי הפטיו הגבוהים בשכונת יעלים בבנייה. מתוך:   :  29איור 

 : בתי הפטיו. צילום הדס שדר( 30איור 
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מת החללים המשותפים באה לידי ביטוי מובהק ביותר בחלק מבתי שכונת לבאות, המכונים בעיר "בתי  תחי

תוחמת חצר. כיוון שמשרד השיכון לא הסכים לתכנן בתים    –". בבניינים אלו יחידה אחת של בית משותף  חאן

)גור   בחזותו לבית טיפוסי מארסנל המשרד  בניין הדומה  בדומה לבית הפטיו, פותח  ,  2017ייחודיים לערד, 

ראיון(. יחד עם זאת, תחימת החצר בליבו של המבנה לא היתה ייחודו היחיד: כהד לחללי החוץ הדירתיים  

עלים, הכילו הדירות בקומות הקרקע פטיו אישי מסוגר, שחזר על עצמו גם בבתים בבתי הפטיו שבשכונת י

 החד קומתיים בשכונה. 

 

ממשרד  השכונה,  ממתכנני  גור,  יהויכין  תכנן  המבנה  את  לבאות.  בשכונת  חצר  חובק  משותף  מגורים  בית 

 צילום: הדס שדר  בערד מכונה טיפוס הבית "בית החאן". גור.- פטרן-המבורג 

 

מבטים לסמטה העוברת דרך חדר המדרגות. דירות קומת הקרקע נפתחות אליה וחדר המדרגות מטפס מעליה. צילום:   מימין: :  31איור 
 הדס שדר   

 מכונים הבתים בתי פטיו. צילום: הדס שדר.  משמאל: הפטיו מעל מהלך המדרגות בתוך המבנה, שבשלו 

 צילום: הדס שדר.  בית חאן. :  32איור 
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ה בשכונת אבישור   עיצוב חדשני של  גם  גנים חבר להגדרת החצרות באמצעות המבנים הטוריים ההיקפיים 

.  1973. דקל זכה על תכנונו זה בפרס קרוון לאדריכלות נוף בשנת  השכונתיים על ידי אדריכל הנוף צבי דקל

בכל ערד .  (1973)דקל    מתקני משחקים לילדים וספסלים להורים   לים מבטון, בשילובאלמנטים פיסועיצב  דקל  

 ישמשו לפיתוח השטח, ככדי להקנות למקום אופי מקומי ייחודי.  אבני ערדתוקן כי 

 

 

 & Golaniתגבש הקהילה מתוך: חצרות מגודרות חללית ובהן גני בטון ומתקני משחקים באבישור. בחצרות אמורה לה:  33איור 
Schwarze 1970: 4.53 

 צילומים: הדס שדר  חלקם נצבעו )וחבל...הצבעוניות היתה צריכה לנבוע מצמחייה מסביב(. .  שנים  45לאחר גני הבטון : 34איור 

   2010חדר האשפה הפיסולי בתכנו צבי דקל. מתוך יעקובסון :  35איור 
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. השביל שמגיע אליה יוצא מטיילת מואב  1965בשנת    אנדרטהעל שפת המדבר הקים האמן יגאל תומרקין  

 העירונית, בואכה אזור המלונות )מצדה, נוף ערד ומרגוע( ועובר בתוך המדבר. 

 

מטרים נוצר על ידי האדריכל יונה פייטלסון, החתום על תוכנית    14, שגובהו  פסל הבולבוסים בכניסה לערד

הפסל   את  היוצרים  הסלעים  את  שחודר  פלדה  מוט  פרידמן.  גדעון  האמן  ושל  העיר  של  הראשונה  המתאר 

מאפשר את הערמת הסלעים זה על גבי זה. תחילתו בצריפים של שכונת ראשונים, שם גרו פייטלסון ופרידמן 

 הערמת הסלעים.  והתנסו ב

חידשה העירייה של סביבת  2008הפך הפסל להיות מזוהה עם סימלה של ערד. ב  –בשל מיקומו בכניסה לעיר 

 גן זיכרון על שם חמשת בני ערד הראשונים שנפלו במערכות ישראל.  –הפסל כחלק מגן החמישה 

 

 

 

 

 

 הדרך לאנדרטה והאנדרטה. ניתן לראות שהשביל ממשיך לנקודת תצפית נוספת. צילומים: הדס שדר :  36איור 

 . 2013סון  . אוסף יונה פייטלסון. מתוך יעקוב 60מימין: הפסל בשנות ה :  37איור 

 2013: גן הזיכרון והפסל.  מתוך יעקובסון  2012משמאל: שער חוברת שהפיקה העירייה בשנת 
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 סיכום התכנון הראשוני והאמירה הנחשונית  3.1.2.5

פתר את בעיית הקמת העיר בשלבים ויצר עיר "שלמה" בכל מצב. הוא צופף את הבנייה   ניתן לסכם שהתכנון

שנמצאה דלילה מדי. הוא ביטל את ההעמדה החופשית והדלילה של בתי המגורים, שפשתה בארץ באותן שנים  

ר ולקתה בשעתוק, בהיעדר זהות, בהיעדר הגדרת חללי חוץ, בהיעדר הגדרת בעלויות על שטחי החוץ ובהיעד

א הבטיח את וכלכלתה של העיר בשל השתתתה על תעשייה וה  תהוא הבטיח אהיררכיה בין הפרטי לציבורי.  

ועדת קבלה בחרה את המשפחות שהצטרפו לגרעין הראשוני אונה החברתי בשל ביסוסה על אוכלוסייה ותיקה.  

שפחה בעל מקצוע נדרש  של העיר, תוך העדפת  משפחות צעירות שנראו מתאימות בשל היותו של אחד מבני המ

ובשל התרשמות כללית מאופייה ומרמתה של המשפחה. שני שלישים מהמתקבלים היו ילידי הארץ ויוצאי  

 (. 2012אירופה. כשליש יוצאי מדינות ערב )פיסטרוב בוכלצב 

ערד  אמירה נוספת ועקרונית, שהיא מעבר להפקת לקחים ולתיקון:    הכילאולם חשוב להדגיש כי תכנון ערד  

. איך ניתן לה סביר זאת? מבט חוזר עת תוכנית הערם החדשות הקודמות תה העיר ה"עירונית" הראשונההי

מבהיר כי ערים אלו "נאנסו" להיות ערים. הן היו ערים מבחינת גודלן המתוכנן, אולם התכנון הדליל והמפוצל 

רוני. התכנון של ערד, לעומת  ורצף עי  תשלהן מנע מהעיר להיות בעלת תכונות עירוניות כמו צפיפות, התחככו

האנושית ברחובות הראשיים בשכונות, המיועדים להולכי רגל    תזאת תר אחר הרצף העירוני ואחר ההתחככו

ים כוכמובן במרכז העירוני האינטנסיבי. חשוב להדגיש: בערד הופרדה התנועה והופרדו השימושים )דר  ,בלבד

  – ורים ולשירותים ציבוריים ומע"ר רק למסחר ולתרבות(  רק להולכי רגל או רק למכוניות, שכונות רק למג

 מדובר בתכנון פורץ דרך.  –אולם יחסית לערים הקודמות ולתפיסת העירוניות של אותן שנים 

. במחקר,  1968חיזוק לכך נמצא במחקר מקדים לתכנון שכונת לבאות בערד, שנערך עבור משרד השיכון בשנת  

 ששיבח ספציפית את הקישוריות בין השכונות למרכז העירוני של ערד, נכתב כך:  

]...[ אפשר שבאורח החיים של היום יראו אנשים בשכונה הקטנה, שבה הכל מכירים את הכל, מסגרת 

וכובלת מדי, המפעילה עליהם גם בביתן ביקורת ומרות חברתית ]...[ יחד עם זאת, לא תהיה זו    מחייבת

הפתעה גמורה אם נמצא בעקבות המחקר, כי הולכים ומתרבים האנשים אשר אינם מעוניינים דווקא  

שלהם   הפרטיות  הרגשת  על  בזאת  רואים  שהם  האיום  משום  שכניהם  עם  הדוקים  קשרים  ביצירת 

 בביתם.

של  ]. שונים  ספקים  בין  יותר  נוחה  בחירה  אפשרות  החדשה  העיר  לתושב  לתת  לנסות  אולי  כדאי   ]..

מצרכים ושירותים. לאור זאת, אין הכרח אולי לתכנן מרכזים שכונתיים במתכונת הרווחת, אלא רצוי 

היתר למפגש של אנשים. בתנאים כאלה לא   לפזר דווקא את החנויות ואת המוסדות המשמשים בין 

יום דווקא עם שמעון בהובילו את בנו לגן הילדים, בצרכנייה, ובמרפאת -ה ראובן חייב להיפגש יוםיהי

קופת חולים. חשוב כי לפחות בחלק מהמקומות בהם הוא מבקר בתדירות גבוהה, ייפגש עם אנשים  

גם והמסייעות  -אחרים  זו,  או  זו  החותכות  חברתיות,  מסגרות  להיווצרות  הסיכויים  גדלים  כך  כן. 

 (  59, 55: 1968לתהליך האינטגרציה והסולידריות הכלל חברתית )אלכסנדר 
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 תקדים בינלאומי   3.1.2.6

( מצא כי ערד לא היתה רק פתרון מקומי לכשלים מקומיים, וכי  Shadar 2011מחקר שנערך בעשור האחרון )

"אמא". ה"אמא", מסתבר היא עיר חדשה אחרת, עיר בריטית. מסתבר שגם הערים החדשות שנבנו  יש לה  

בבריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה סבלו מבעיות דומות למדי לאלו של הערים הישראליות כמו דילול  

אוריינטצ והעדר  )יהיתר  המעוות  את  לתקן  רצון  היה  שם  ושגם   ,Hughes 2000  חדשה עיר  באמצעות   )

היא התקדים הישיר לערד.   Greater London Council( שעל על תכנונה חתומה  Hookהעיר הוק )  ו"מתוקנת".

היה ידוע מאוד ונחשב לפורץ דרך באותן שנים   1961אמנם הוק לא נבנתה אך ספר על אודות תכנונה משנת  

(Benevolo 1980 .) 

  60,000-תושבים, כעיר בתוך גן: עיר קומפקטית ופארק סביבה. גרעין העיר, שיועד ל  100,000הוק תוכננה ל  

המרכ את  להקיף  תוכנן  גבוהים, תושבים,  בניינים  ללא  אורבנית  רציפות  על  מתוך הקפדה  הקווי  העירוני  ז 

צפוף העירוני הקווי, -בבחינת  במרכז  גבוהה  צפיפות  צפיפויות:  העיר תוכננה להתפתח בהתאם למפל  נמוך. 

 (. Greater London Council 1961שהולכת ויורדת ככל שמתרחקים ממנו, )

 צילום: הדס שדר   . מבט מדרום לצפון. המרכז העירוני:  38איור 
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העיקרון המכונן של הוק מוסבר בשתי סכמות. העיר המרכזנית )מימין( הכילה גנים בתוכה. העיר הליניארית  

 )משמאל( הינה עיר בתוך גן. 

 

  

בעיר המרכזנית   הליכה.  נוסף: שמירה על מרחקי  נוספות מסבירות עקרון  מרחק ההליכה מוגבל    –סכמות 

רבות מאוד לאורך המרכז   זאת, שכונות  הליניארית, לעומת  בעיר  יכולות    –לשכונות העוטפות את המרכז. 

 ליהנות ממרחק הליכה למע"ר. 

הפרדת התנועה בהוק תוכננה להיות מקסימלית. העיר יועדה בראש ובראשונה להולך הרגל. לכן ממדיה הותוו  

, ולכן הסכמה הליניארית: כך הובטחה הנגישות (Ritter 1964)ל עשר דקות  כפונקציה של מרחקי הליכה ש

למע"ר מכל חלקי העיר. לאורך הרחוב הקהילתי שיועד להולכי רגל בלבד, מוקמו מוסדות קהילתיים וחנויות  

יחידות הדיור הצמודות. המרכז העירוני עצמו תוכנן כמבנה ענקי והמשכי, עתיר  5,000–4,000קטנות לשירות 

בעו  אותו  הזין  קרקעי  תת  כביש  מבלי   דמסחר.  השכונתיים,  הרחובות  דרך  ישירות  אליו  הגיעו  שהתושבים 

 (.  Greater London Council 1961לחצות כבישים )

  Greater London Council 1961: 17 מתוך: העיקרון של הוק . :  39איור 

  Greater London Council 1961: 29 מתוך: שמירה על מרחקי הליכה. : 40איור 
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. הקווים השחורים בתוכנית מגלמים את התנועה הרגלית הפרוסה לאורך העיר כולה  ליניאריתתוכנית הוק: עיר צפופה ו :41איור 
   Greater London Council 1961: 85ת מאוד במרכז העירוני. מתוך: ומתעצמ
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תוכנית רחוב הולכי רגל בהוק: הרחוב מקשר בין המרכז העירוני לבין הגן הסובב את העיר. לאורכו מוסדות הציבור השכונתיים   :42איור 
    Greater London Council 1961: 39ומסחר זעיר כדי להבטיח את חיוניות ההליכה בו. מתוך:  

 Greater London: חתך אופייני בהוק מראה כיצד הליכה רגלית רציפה מחברת בין בתי המגורים למרכז העירוני. מתוך: 43איור 
Council 1961: 64 
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המרכז העירוני של הוק מבונה ומוגדר היטב מבחינה חללית. התנועה בו על טהרת ההליכה הרגלית. המרכז  

הרגל   דרך הרחובות להולכי  ישירות  העולים מהכביש האורכי המצוי מתחתיו או  דרגנועים  מוזן באמצעות 

 הפרוסים לאורך העיר. 

מחצית ממספר תושביה המתוכננים   –נפש  50,000 ל ערד תוכננהכזכור,  ברור לחלוטין. לערדהדמיון בין הוק 

מחצית מהמספר המקביל    -תושבים היו אמורים להתגורר בגרעין העיר של ערד    30,000(.  1976של הוק )אפרת  

 5,000בהוק. גרעין ערד חולק לשש יחידות משנה משני צידיו של המרכז הקווי, כך שבכל יחידת משנה יתגוררו  

, היו אמורות להתפתח עם חלקו של המרכז החבוק ערדממש כמו בהוק. השכונות הראשונות שבגרעין    –ש  נפ

מ' בערד כמרחק המקסימלי בין מרכז העיר לאחרון המגורים   500-כמו בהוק. גם הדבקות ב  -ביניהן, וכן הלאה  

בנייה בערד, כמו גם  הוק והן  דמה להפליא להוק. הפרדת תנועה תוכננה הן ב  -(  1964)פייטלסון אצל גליקסון  

ו  צפופה מגה   .נמוכה)יחסית(  במבנה  ממוקם  המע"ר  מרכז  בהוק,  המידה.  קנה  בייחוד  ההבדלים?  -ומה 

סטרוקטורלי והפרדת התנועה מועצמת בכביש תת קרקעי. בערד לעומת זאת המרכז אינו מגה סטרוקטורלי  

 וכבישים רחבים מפרידים בינו לבין השכונות המגורים.  

 Greater London Council, 1961: 59 מתוך: : הדמיה של הוק . 44איור 
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והיה עוד הבדל: הוק נותרה על הנייר וערד נבנתה. ולכן המציאות היתה חזקה יותר מהתכנון. הסתבר שכדי  

תו היתה  למשוך  ההבטחות  אחת  גבוהה.  חיים  לרמת  בהבטחה  צורך  היה  חדשים,  ולכן, לשבים  פרטי.  בית 

במקביל לבנייה ולאכלוס של ארבע משכונות הליבה )יעלים, אבישור, טללים ולביאות(, החלו להיבנות ממזרח 

שקד ורותם   שכונת "בנה ביתך" ראשונה בארץ, הרדוף, מבוא -ומצפון השכונות ההיקפיות הדלילות: חצבים 

(, כשכונה המשלבת בתים פרטיים ובנייה רוויה. שכונות  1965, ראיון(. מדרום נבנתה שכונת נעורים )2017)גור 

 אלה היו אמורות להיבנות רק לאחר השלמת ליבת העיר. 

 

, ולפיה יינתן "מגרש חינם לבונה ביתו בערד". מודעות דומות  21.4.1963-מודעה שפרסם משרד השיכון בעיתון "הארץ" ב:  45איור 
 פורסמו לאורך זמן בכל העיתונים היומיים  
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משנת   אבישר,  1969תצ"א  שכונות  המע"ר,  של  הבינוי  והתחלת  יעלים,  ראשונים,  שכונת  את  לראות  ניתן   .

 חצבים ונעורים.  

 

 

 בתים פרטיים בשכונת חצבים. צילום: הדס שדר :  46איור 

 שדר בית פרטי בשכונת נעורים. צילום: הדס :  47איור 

 . באדיבות עיריית ערד. 1969: תצ"א משנת 48איור 
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 לאחר שנות השמונים: התפתחות עירונית ושינויים דמוגרפיים   3.1.2.7

תר"  בשנות השבעים היתה ערד לאחת מהערים המושכות ביותר מבין הערים החדשות והוגדרה כ"יהלום שבכ

תושבים, מחציתם ילידי הארץ, נכתבו מילים אלו לכבוד   9,000, עת מנתה ערד כ  1973(. בשנת  2002הנגב )שטרן  

 חגיגות העשור:

 ערד;  –נופי הרים, מחודדים, מבותרים בואדיות 

 ערד;  –רחובות נקיים, להולכי רגל בלבד 

 ערד; –מבני קומות וחוילות פרטיות 

 ערד; –אוכלוסיה צעירה והמון ילדים 

 ערד;  –ילדי הארץ ועולים חדשים 

 ערד; –אויר זך וקריר גם בקיץ 

 ערד; –מלונות חדשים וברקע גמל 

 ערד;  –בריכת שחיה, בית תרבות ואולם התעמלות 

 ערד. –נעורים ובניין ושקט מרגיע 

 ( 1: 2002)שטרן 

 

 

שכונות ליבה, שליש מהמע"ר ושכונות בנה ביתך בגבולה הדרום מזרחי    4ראות שעד לשנות השמונים נבנו  ניתן ל

ובתים   פרטיים  בתים  של  מעורבת  בנייה  גם  קיימת  נעורים  )בשכונת  והרדוף  חצבים  נעורים,  העיר:  של 

 ל הנספח. מפה זו משמעותית לעניין נספח השימור היות שהיא מגדירה את טווח השנים שמשותפים(.  

 

 . 1979: מפה של ערד משנת 49איור 
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ראשונים, יעלים, אבישור,    הבאות:  הושלמו השכונות  1974אם נתעמק בתוככי שנות השבעים, נגלה שבשנת  

קומות על עמודים(, אזור התעשייה )אליו נוספו מספר מבנים    3חצבים ובה בתים פרטיים )ושמונה בתים בני  

 ביה"ס המקיף "גבעת תורה" נבנה בחלקו. בבנייה(.  בו נבנו בריכה ואולם התעלמות)חדשים(, מרכז הספורט  

קומות(, שכונה    3בתים בני    20רובה בתים חד קומתיים וכ  , שכונת נעורים )בטללים, לבאות   נמנו השכונות:

שכונת הרדוף. בתכנון היו שכונת יהושפט )ע"י אילנה   ,)ללא שם כרגע( מדרום לשכונת נעורים כשכונת בנה ביתך

ל. כמו כן תוכננה יעל ידי דוד בסט, מתכנן אבישור עם אדם אי  שושכונת חלמי  אלרוד, מהמתכננים הראשונים(

   (.1974שכונת רותם לבניית בנה ביתך )זסלבסקי 

הליכוד הבקיעים בחוסנה החברתי של ערד החלו בתחילת שנות השמונים. עם עליית  אולם לא לעולם חוסן.  

גם מבחינה חברתית חלו שינויים.  , פוחת מעמד הספר לטובת התיישבות ביהודה ושומרון.  1977לשלטון בשנת  

ובנגב,  חלוצית הקלסית,  -הציונית  האידאולוגיה בגליל  עליית פינתה את מקומה לששלחה אנשים להתיישב 

השליטה  את(. שוק הדיור הליברלי נטל מהמועצה  1996; ליסק  2003  איזנשטדט)ולהתברגנות    הפרטערכו של  

 על בחירת התושבים. ןעל האכלוס וכ

 14:  1981 וולפסון הפשטה של מפת ערד מתוך פלדי:  50איור 
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ב ביטוי  לידי  באה  העירונית  הצפון   3-יחסית לתחילת שנות השמונים ההתפתחות  בדופן  ביתך  בנה  שכונות 

 מזרחית: רותם שקד ומעוף, שהיתה רק בתחילתה.

תוך שנתיים    25%-מספר תושביה ב, תרמה לגדילת  1989-העלייה מברית המועצות לשעבר גדשה את ערד החל מ

( והניבה שתי שכונות היקפיות: מעוף וגבים. שכונות אלו נבנו כאתרי החירום. מדובר בשכונות 1990-1991)

קבע, על כל המשתמע מכך בכל הנוגע לתכנון, לפיתוח ולמוסדות הציבור. ההבדל היחיד היה ביחידות הדיור  

של   קרקע  צמודות  יחידות  אלו  היו  בבנייה    60עצמן.  או  מיובאת  קלה  בבנייה  במהירות  שנבנו  בלבד,  מ"ר 

 מ"ר על ידי המשתכן, והן תוכננו ונרשמו ככאלו מלכתחילה.  120-קשיחה. היחידות יועדו להגדלה עתידית ל

 

 ערב העלייה הגדולה מברה"מ.  –  1990: מפה של ערד בשנת 51איור 
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רחיות רותם, שקד ומעוף,  שנים קיים גידול מרשים: התעבות השכונות הצפון מז 3. תוך 1993מפת ערד משנת 

שכונת גבים.   –בנייה של שכונת חלמיש ושליש מהמרכז העירוני. בנוסף נבנתה שכונה חדשה מדרום מערב  

 גידול זה מעיד על קליטת העלייה המאסיבית של ערד.

וההטרוגניות החברתית היתה לזרא לכמה מן הוותיקים שעזבו )ארז וחוב',   השתנהמאזנה הדמוגרפי של ערד 

 20%( וכי רק  2002מתושבי העיר הם עולים חדשים )שטרן    40%נמצא כי    2002(. בשנת  2002אצל שטרן    1984

 מהתושבים ילידי הארץ, ההפך הגמור מהתכנון התחלתי של ערד כעיר ותיקים.  

   1993 : מפה של ערד בשנת52איור 
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 שכונת מעוף: שכונת מגורי חירום אופיינית לעלייה הגדולה מברה"מ. צילום: הדס שדר : 53איור 

 שכונת מגורי חירום אופיינית לעלייה הגדולה מברה"מ. צילום: הדס שדר שכונת גבים: : 54איור 
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בשנת   המשיכה.  החברתית  לבני 2010ההטרוגניות  מגור  האדמו"ר  הורה  קואליציוניים  הסכמים  בעקבות   ,

נרשמו בה   2014, נוספו משפחות רבות. בשנת 1983עיר בשנת  בהקהילה להגר לערד. על הגרעין המינורי שנוסד  

 דן שעוררו חשש מפשיעה. החלו להגיע לעיר פליטים מסו 2008(. משנת 2015משפחות מחסידות גור )רודד  700

(, שסימלו בזמנן את התכנון האורבני החדשני 1993האוכלוסיות החלשות התגוררו בשכונות הליבה בעיר )דגני  

(. ההבדלים החברתיים והכלכליים בין ערד לבין הערים  2002של ערד, ועתה סבלו מדימוי ירוד ומהזנחה )שטרן  

 הלכו והיטשטשו.  -החדשות בנות הדור הראשון  

 

 

 שכונת שקד: שכונת בנה ביתך. צילום: הדס שדר : 55איור 

 השנים בהן היה גידול מאסיבי. אין שינוי עירוני  3. לאחר 1999מפת ערד בשנת :  56איור 
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והתארכות השכונה הדרום מזרחית, נעורים, לכדי    מזרחית   הצפון,  שקד  שכונת: עיבוי  2004ערד בשנת    מפת

בשנת   ועיבוי של אזור התעשייה.  שכונת חלמיש  של  הבינוי  רננים. השלמת  נוספת:  מנתה ערד   2005שכונה 

 תושבים. ניכר כי העיר לא התפתחה ליניארית. 27,000

 2004מפת ערד בשנת :  57איור 
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 י משמעותי לא ניכר שינו 2019גם בשנת 

ערד היתה בתחילת דרכה עיירה קהילתית ובכך היה טמון כוחה. כיום, ניתן לסכם בכל הנוגע לאוכלוסייה, כי 

אחת   עירוניות.  של  סממן  אלא  אינה  תרבותית,  רב  העיר  של  היותה  מגוונות.  מאוכלוסיות  מורכבת  ערד 

, שמה לה למטרה  2010ה בשנת שהוקמ -מהקבוצות האקטיביסטיות האזרחיות בעיר, קבוצת "הקשת בערד"  

 (. 2015לקדם את ההבנה ביתרון הטמון ברב תרבותיות )רודד 

, אך  1964כיום היא תואמת את התוכנית הראשונית משנת  כי    ,ניתן לסכם בכל הנוגע להתפתחות העירונית 

אינה תואמת את אסטרטגיית ההתפתחות ההתחלתית: מהמרכז החוצה. למעשה ערד גדילה הפוך: החוצה,  

של בנה ביתך. משנות התשעים    התפתחה החוצה, אל שכונות "איכות החיים"ללא מרכז. כבר בתחילת דרכה  

גם   בהן  החירום שסביב  נכללו  מסחרית  האתרי  מבחינה  אל    –ליבה.  גדלה  צים"  ערד  אזור ב"מרכז  ואכה 

. שכונות הליבה של ערד נותרו כשהיו בתחילת שנות השמונים )מלבד , תחת קידום המע"ר ההיסטוריהתעשייה

קומות בשולי שכונת אבישור(, והמע"ר התפתח רק בשליש נוסף, שאת רובו מהווה הקניון.    8בינוי גבוה, בן  

 סכמה הליניארית שייחדה אותה.   הממרכזה ומערד "ברחה" 

 

 2019 מפ משנת-: צילום אוויר מתוך גוב 58איור 
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 סכמה מסכמת להתפתחות ערד לפי עשורים 

 

 

 מחשבת התכנון  לאחר שנות השמונים: 3.1.2.8

תושבים לשנת    70,000-פורסמה תוכנית אב לערד שיועדה ל   1982בכל הנוגע לתוכניות כוללניות, הרי שבשנת  

( . התוכנית תוכננה ע"י ארכ' יצחק פרלשטיין. בתוכנית הוכפל החלק המרכזי ללא המרכז  1974)תייר    2000

נות(. כך נמוג העיקרון התכנוני  , ראיו2005העירוני )שאילו היו מוגדל היה "גדול מדי" לעיר חדשה( )רפאלי  

בנוסף,   ומצויות במרחקי הליכה ממנו.  העירוני  לפיו השכונות צמודות למרכז  ביותר של הדגם,  המשמעותי 

שלבי הגידול שתוכננו כללו במפורש את השכונות ההיקפיות הדלילות, כך שסכמת העיר היתה למרכזנית. גם  

ד השכונות ההיקפיות והדלילות התפתחו, שכונת ליבה אחת,  הפיתוח בפועל חיזק את הקונספט המרכזני: בעו

 לא נבנתה במלואה  עד לכתיבת הדברים. –שכונת יהושפט 

 : התפתחות העיר . הדס שדר 59איור 
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 שתכנן יצחק פרלשטיין  1982תוכנית מתאר לערד משנת 

 .  2000תושבים בשנת  70,000-יועדה ל

 מעיר ליניארית לעיר מרכזנית ושלבי הגידול.  

ל2003בשנת   הגיעה  כשערד  מקרק  23,000-,  מינהל  יזמו  הפנים  תושבים,  משרד  השיכון,  משרד  ישראל,  עי 

תושבים )כפי שתוכננה במקור!(. המתכנן, היה   50,000ועיריית ערד תוכנית נוספת לערד, לאוכלוסיית יעד של  

כדי  באזור.  המתונים  השיפועים  בשל  ומערבה  צפונה  תפותח  רוזנפלד,  תכנן  ערד,  רוזנפלד.  מנדי  האדריכל 

יר הלינארית לשעבר, כעיר רשת בעלת מרכז ליניארי. התוכנית ביקשה  להרבות גמישות הוא תכנן את ערד, הע

לשמר ולאושש את הבינוי במרכז ערד ואת שכונות הליבה. בתוכנית מרוכזים מבני הציבור, המסחר, המלונאות 

צפון במרכז המקורי שימשיך  ניצבים -והתעסוקה  ורכיבה  הליכה  לצירי  יקושר  המרכז  זהה.  ברוחב  מערבה 

ת המגורים. החנויות במרכז יוטמעו בין עצים, ומגורים לא יבנו בו כדי לשמר את אופיו, למרות  בואכה שכונו

 (. 2010הגישות העכשווית הגורסות כי יש לערב בו שימושים, ומגורים בכללם )רוזנפלד ארנס 

 

 

 שתכנן יצחק פרלשטיין. באדיבות אורי רפאלי   1982: תוכנית מתאר לערד משנת  60איור 



 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           שימור       אדר' ד"ר הדס שדר 

 
                   

              121 

מערבה, אולם העיר תתפתח הרחק ממנו ותהפוך לעיר רשת.  -התפתחות העיר צפוןהמרכז הקווי מלווה את  

 2010התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית בשנת 

בדופנות  בנייה  תוספות  באמצעות  עירונית  להתחדשות  כשכונות  הוגדרו  העיר  בליבת  הוותיקות  השכונות 

רו בין המרכז העירוני לבין שטחים פתוחים  הפונות למרכז העירוני ולרחובות הולכי הרגל הפנימיים. אלו יקש

השכונות ההיקפיות בערד מתוכננות לבינוי נמוך וצמוד משולבים במוסדות ציבור, בצידה השני של השכונה.  

 (. 2010קרקע )רוזנפלד ארנס 

 

 

 

 

 

 

 : תוכנית מתאר עירונית בראשות מנדי רוזנפלד. 61איור 
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דגם של שלושה דגמים: דגם של עיר מרכזנית,  בכל הנוגע לתכנון, כי בשתי התוכניות ערד נעה בין  ניתן לסכם  

 – דגם של גריד. יחד עם זאת, ההבנה כי ליבת העיר משמעותית וכי העירוניות שלה משמעותית ועיר ליניארית 

הן אלו שיחזקו את ערד    –קיימת לכל אורך הדרך. כפי הנראה, טיפול נכון במרכז העירוני ובשכונות הליבה  

 ויעניקו לה את ייחודה, יותר מכל שכונה פריפרית נוספת, חדשה ונוצצת ככל שתהייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : סקיצות מתוך נספחי העיצוב לתוכנית המתאר לערד בתכנון מנדי רוזנפלד ובאדיבותו.  62איור 

מין למעלה: המרכז העירוני הקווי של ערד מתוכנן להמשיך כפארק מגונן ובו מבני הציבור, המסחר, המלונאות, התעסוקה, הציבור  מי
 68: 2010ציר הולכי רגל ואופניים שיקושר לצירים ניצבים בשכונות המגורים שמסביב. מתוך: רוזנפלד ארנס  - והתרבות. בטבורו 

   75: 2010לבינוי קיים הפונה לרחוב הולכי רגל באחת השכונות הותיקות. מתוך: רוזנפלד ארנס  משמאל למעלה: סקיצה ובה תוספת 

סקיצה לבינוי השכונות ההיקפיות בעיר: בינוי צמוד קרקע בעל תכסית גבוהה, בו קירות פיתוח השטח מהוות את גבולות המגרש.   למטה: 
 82:  2010מתוך: רוזנפלד ארנס 
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 נרטיבים   3.2

כרון קולקטיבי"  ילא יתרגמו "מחוזות ז  המוצגים בפרק זה  שנה. הנרטיבים  60  עיר חדשה, בת פחות מהיא  ערד  

)ראו   עדיין אצל התושבים  שיתוף הציבור את תפוקות  לנרטיבים, אלא את מהות המקום, כפי שהוא נתפס 

באופן שאינו  ובאופן מילולי  הראשונים בעלי החזון,  תכננים  מבתוכנית זו( ובייחוד: שכפי שהוגדרו על ידי ה

ופנים שונים בהם ניתן לספר את סיפורה של  א  אפו. הנרטיבים יביעו א אך מתפרש מתוך תוכניותיהם מילולי  

 ערד, כאשר כל אחד מהם מבוטא אחרת באופן פיסי. 

כמיהה  , הכוללים גם את ה עיר במידברויחד עם זאת, הנרטיב הראשי לערד יכול להסתכם בצמד המילים:  

 מזה.  –קק מזה וגם את הנגישות למדבר והייחודיות האקלימית והמקומית והעירוני והש  ופיאל

 ., עולים מתוך תכנון ערד ומתוך התפתחותהבעמוד הבא רטיבים המפורטיםהנ

 עירוניות  3.2.1

ערד הוגדרה כעיר ה"עירונית" הראשונה. עיר שביקשה לתמוך בחוויה העירונית, בחיכוך האנושי, במפגשים  

האקראיים. אומנם אין מדובר בעירוניות כפי שהיא מוגדרת כיום )צפיפות גבוהה במיוחד, עירוב תנועה ועירוב  

כות לספק חוויה עירונית. תובנה  שימושים(, אולם יחסית לזמנה ערד היתה הסמן הראשון להבנה כי ערים צרי

זו תחזור במלואה במדינת ישראל רק בשנות התשעים. כיוון שכך, אין להימנע בתכנון עתידי מהעשרת החוויה 

 של ערד עם הקמתה.  DNAהעירונית. היא חלק מה 

 

 הליכתיות וקומפקטיות  3.2.2

מאחרון הבתים שבליבת העיר למרכז העירוני. הבינוי דקות    10ערד תוכננה כך שניתן יהיה להגיע רגלית ובתוך  

הצפוף )יחסית לזמנו( תמך בכך, כמו גם הצירים ההליכתיים המוצלים בתוך השכונות. כיוון שכך, יש לשמור  

על הקשר הישיר וההליך בין המבני המגורים בשכונות הליבה לבין המרכז העירוני, גם אם המרכז מתארך וגם 

 ות הלאה. אם שכונות הליבה נבנ

 המרכז העירוני. צילום: הדס שדר 63איור 
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 קהילתיות 3.2.3

ללא סתירה לעירוניות, שכיום אנחנו רואים אותה כ"אנונימיות אינטימית" כפי שניסח את הדברים הלל שוקן  

, הקהיליות של ערד היא  (Schocken et al 2000) 2000כשאצר את הביתן הישראלי בביאנלה של ונציה בשנת 

חלק ממהותה )ודי להזכיר את ועדת הקבלה בשנות ערד הראשונות(. ההליכתיות הרגלית מעודדת היכרות עם  

תושבים אחרים, כמו גם החצרות המשותפות בקנה מידה של מספר מבנים )כמו בשכנות אבישור( או בקנה  

 מידה של בית בודד )כמו בתי החצר בשכונת לבאות(. 

 

 התאמה לאקלים 3.2.4

ם ייחודי של בתי הפטיו  גההתאמה לאקלים באה לידי ביטוי בהקפדה על הצללה בחללים הציבוריים ופיתוח הד

תמודדות עם האקלים המדברי  בתי החצר בלבאות. כיום יש פתרונות נוספים שיכולים להקל על ההוביעלים  

 ורצוי שיהיו חלק מהתכנון העתידי

 רחוב ראשי להולכי רגל ביעלים. צילום: הדס שדר   :64איור 

 חצר משותפת באבישור )מימין( ומרחבים שכונתיים בחלמיש )משמאל(. צילום: הדס שדר   :65ר איו
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 חומריות מותאמת מקום 3.2.5

בשנים הראשונות היתה זו אבן ערד ששימשה את המתכננים לעיצוב המפורט כמו גם הבטון. בכל הנוגע לבטון 

בהן שלטה בכיפה בהן נבנתה ערד ו  שבעים-האדריכלות של הוק, ובייחוד על שנות השישיםעל  הוא מרמז גם    –

 וד בבטון חשוף. האדריכלות הברוטליסטית, שבין היתר באה לידי ביטוי בחומריות חשופה ובייח

 

 מדבריות  3.2.6

התוכנית הראשונית לערד דימתה אותה ל"כף יד": תוכנית המבוססת על שכונות הליבה בשורש כף היד ועל  

שלוחות של בינוי נמוך ודליל החודרות אל המדבר וצופות אליו. החדירה של השכונות בעלות הבינוי הנמוך אל  

של ערד. כלומר: בתוך הליבה  הן חלק ממאפייניה    –תוך המדבר מזה וחדירת המידבר מזה עד לשכונות הליבה  

התאמה   גם  יש  בכך  המדבר.  של  הפתוח  לנוף  מתצפית  ליהנות  ניתן  מהליבה  אולם  מאסיבית,  העירוניות 

העיר   על  הן  כפול:  כך  אם  הדגש  בארץ.  במדבר"  וכ"עיר  בבריטניה(  )כך  בגן"  כ"עיר  הוק  של  לתוכניתה 

 האינטנסיבית יחסית והן על המדבר.

 מעברים מקורים בשכונות יעלים. צילום: הדס שדר   :66איור 

 קירות במע"ר מאבן ערד. צילום: הדס שדר   :67איור 
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 ת בנה ביתך בעיר המהווה "אצבע" למדבר. צילום: הדס שדר אחת משכונו :68איור 
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 שימור בתוכניות מתאר מאושרות   3.3

ערד מוקפת   35/1לפי תמ"א בתוכניות שפורטו בסקר מצב קיים בתוכניות זו:  ונסקרוארכיאולוגי שימור נופי 

)הומלצה לאישור(, בשטח השיפוט של העיר מוכלות שמורת  1בשטחים בעלי רגישות נופית גבוהה; לפי תמ"א 

הטבע מדבר יהודה והגנים הלאומיים מצדה ותל ערד; שמורת הטבע מדבר יהודה והגנים הלאומיים מצדה 

 .  4/14ותל ערד מצוינים גם בתמ"מ 

 ק זה בתוכניות מפורטות שיש בהם מרכיב שימורי.כיוון שכך יתעמק פר

 רונאל אדריכלים (3-130-03-24) 2006תוכנית ראשונים  3.3.1

מרב השטחה מיועד למגורים. היא כוללת שטח לבנייני ציבור וחזית התוכניות משתרעת על שכונת הראשונים.  

 מסחרית ופארק עירוני. 

 

 

 תשריט כללי  :69איור 
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בצהוב   מסומנים  רבים  מבנים  כי  לראות  שכונת    –ניתן  של  השרידים  הינם  אלו  מבנים  להריסה.  כלומר 

 הראשונים. ואכן, לא נותרו מהם כמעט שריד ופליט. 

מבנים לשימור )נכתבה עליהם המילה שימור( ועצים לשימור )מסומנים בירוק(. אלו הם    4במרכז התוכנית  

 שכונת הראשונים השרידים ל

 : קטע תשריט 70איור 
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 ( אדריכלית ענת גנות 5-127-03-24) 2010יעלים עיבוי תוכנית   3.3.2

. התוכנית מעבה את המבנים הטוריים בכניסה וביציאה  2000התוכנית הינה חלק ממסלול עיבוי שנוסד בשנת 

לכיוון מזרח   לגובה של    –מהשכונה  עד  ו    8מערב, לפיה הבתים יאמירו  יתווספו לשכונה.    372קומות  יח"ד 

 עדים לשימור. התוכניות החריגה את מתחם בתי הפטיו מטיפולה. אפשר שמשתמע מכך שהמבנים מיו 

לשימור.   מיועד  מכך שהמנח שלהם  משתמע  לעיבוי,  מיועדים  התוכנית  בקצוות  כיוון שהמבנים  ועוד,  זאת 

 .2במקרה דנן מדובר בהגדרה של חצרות קהילתיות, שכן מגלמות את נרטיב הקהילתיות שאוזכר בפרק 

 

 

 

 

 

 

 

 : נספח הבינוי של התוכנית. המבנים לשימור סומנו )על ידי( בצהוב 71איור 
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מת את  החריגה  החצרות התוכנית  על  השכונה,  בקצוות  הטוריים  הבתים  מנח  את  ושימרה  הפטיו  בתי  חם 

 הקהילתיות הגלומות במנח זה.

 

 שימור בתוכניות מתאר בהכנה   3.4

( דב קורן  610-0255182) 45/101/02/24  2019תוכנית שער העיר תוכנית שער העיר  3.4.1

 תוכנית שבוטלה  –אדריכלים בע"מ 

התוכנית נועדה להסדיר את אזור התעסוקה והתעשייה בכניסה לעיר ולשרטט גן ציבורי רחב ידיים מדרום.  

חלק ממתחם העיירה )המחנה  נית,  , אולם ניתן ללמוד ממנה על מחשבת התכנון. לפי התוכבוטלההתוכנית  

 הקידמי לשעבר( מיועד לשימור. 

 : תשריט תוכנית עיבוי יעלים. 72איור 
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 : תשריט  73איור 

   נספח בינוי : 74איור 
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מיועדים לשימור. כפי שניתן    –תשריט מתחם עיריית ערד, הוא המחנה הקידמי. מבנים בעלי קו מתאר ורוד  

 לראות מדובר בחלק מהמבנים של המחנה הקידמי. 

 

: תשריט מתחם עיריית ערד75איור   
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 ומתווה שיתוף ציבור חברה   .4

 הקדמה -חברה  .4.1

 

, הייתה ערד 80-סיפורה של ערד משמעותי מאוד להבנת רוח המקום, אז והיום. עד שנות ה

. מאחורי המספרים נמצאים סיפורים:  4כלכלי. כיום, מדורגת העיר  -במדד החברתי  8מדורגת  

 של תושבים, של אירועים, של מאבקים ושל תקוות.  

חלשה, עם געגועים ונוסטלגיה  "אנחנו לא עיר חלשה", אומר אחד התושבים, "אנחנו עיר שהו

 ". 80–וה  70–נוראית לשנות ה

הסיפורים וקולות התושבים, חשובים להבנת המפה של ערד; המגמות, הפוטנציאל, והכיוונים  

 אליה יכולה העיר להגיע. 

 

 

 

 

 

 

 

 ynet. מתוך 'להתאהב במדבר: משהו טוב קורה בערד'. shutterstockצילום: 
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 ערד בראשית ימיה   .4.2
 

הקים בו מרכז  . הוקמה בעקבות החלטה ממשלתית לפתח את חבל מזרח הנגב ול1960ערד, תוכננה בשנת 

עירוני. צוות התכנון של העיר הקים מחנה חלוץ בשטח, על מנת לחוש ולהבין את תנאי האזור ואת האקלים 

 הייחודי לאזור )לימים, הפך המחנה הקדמי הזה לעיריית ערד(. 

 

 

נימה של נוסטלגיה על האווירה בשנותיה הראשונות של העיר; אנשים היו מהלכים  בותיקי היישוב, מספרים  

לתיות הייתה  יחפים, הילדים הלכו ברגל לבית הספר ללא צורך לחצות כבישים, כמו בקיבוץ. תחושת הקהי

להקמת הראשון  בעשור  בנוסף,  ומיוחדת.  ירושלים  , הגבוהה  כביש  פתיחת  שער -ולפני  ערד  הייתה  יריחו, 

העיר השישית בחוזקה   –  8כלכלי  - חברתיהייתה ערד מדורגת במדד    80-עד שנות ה  לתיירות ים המלח ומצדה.

 בארץ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 1974-1979יוסף הדר. מלחין, מעבד. התגורר בערד בין  ויקיפדיה() 1962תוכנית העיר ערד, על גבי ברכת שנה טובה, 
 לימים, הפך להמנון העיר הקים מקהלות מבוגרים וילדים.
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 אירועים משמעותיים בהתפתחות העיר  .4.3
 

ובמגמות   ערד  של  דמותה  בעיצוב  משמעותית  תרומה  להם  האירועים  מתמצית  מובאים  הזמן,  ציר  על 

 ההשתנות שלה לאורך השנים:  

 
 הקמת ערד. גרעין מייסדים חזק. עיירה קהילתית, חזקה, חילונית באופייה.   – 1960

 שער למדבר ים המלח ולמצדה.  

 פתיחת כביש המחבר בין ירושלים וים המלח.   – 1970

 מלונות.   6קמים  1988; עד תחילת בניית המלונות בעין בוקק

 מסיט את ערד הצידה ממוקד התיירות של ים המלח ומצדה. 

 הפך למותג מצליח וסמל העיר.   -פסטיבל ערד הראשון. לימים  – 1983

  1967ברהם בייגה שוחט, אשר כיהן בתפקיד משנת  עזיבתו של ראש המועצה המקומית הראשון, א  –  1989
   עזיבתו הייתה נקודת משבר בעיר.שנים(.  22)

 הכפילה את אוכלוסיית העיר. העיר לא הייתה ערוכה לכך.   –עלייה גדולה מברית המועצות    – 1990
 
 ערד הוכרזה כעיר.  – 1995

 והותיר שבר גדול בעיר. מכאן החלה דעיכת הפסטיבל.  אסון ערד. האסון הפך לסמל של כישלון -
 

 מקומות נפתח בעין בוקק, ים המלח.   600המלון הגדול הראשון עם  – 1996

 התיישבות משמעותית של חסידי גור בעיר. – 2000

 פליטים ומבקשי מקלט בעיר.   1300-ריכוז של כ -

 ועדה קרואה לעיר  -2007

 . מהעיר עובדים מאות של ופיטורם' פלקסטרוניקס'ו,  'טקסטיל תעשיות'ערד נסגרו מפעל  – 2014

 פתיחה של ארבעה מפעלים חדשים באזור התעשייה ערד.   – 2018

 העיר זוכה בפרס הצטיינות החינוך.  – 2019

 

 

 2019מלון מרגוע.  2019שילוט למצדה. 

 2019הכניסה לעיר. 
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 :1960-1990היבטים חברתיים בשלושת העשורים הראשונים,  .4.4
 

הוחלט ליישב את ערד באוכלוסייה ותיקה בלבד, שתהווה בהמשך גרעין עם הקמת העיר    60  -בשנות ה

ומושבים.   קיבוצים  יוצאי  בעיקרם  היו  העיר,  של  המייסד  הגרעין  הראשונים,  תושביה  לעלייה.  קולט 

בסיס  דירות לתושבים חדשים על  ליישוב שאישרה מכירה של  ועדת קבלה  הייתה  בעשורים הראשונים 

הייתה ביתם של עובדים בכירים במפעלי ים המלח והקריה למחקר גרעיני "מקצוע מתאים" בלבד. ערד  

 עומר.  –העיר הציעה בראשית ימיה תחרות הוגנת ליישוב הווילות היחיד בזמנו בדרום בדימונה. 

בשנותיה הראשונות נהנתה ערד מפריחה וצמיחה, ומשכה אליה אוכלוסייה חזקה. הוקמה בה שכונת "בנה  

   שלימים נחשבה לטובה ומושקעת. , והייתה בה מערכת חינוךביתך" הראשונה בארץ

  -DNAהלך הרוח של גרעין המייסדים, ותיקי העיר, ואהבתם את העיר, מהווה גם היום נדבך משמעותי ב  

 של העיר ותושביה. תחושת זיקה, שייכות ואהבה למקום.  

 
 עולים משלל קהילות מגוונות:   .4.4.1

עמוס עוז )ז"ל( בראיון: "אין הרבה ערים קטנות בעולם בהן מגוון אנושי כמו זה שבערד, המשתקף 

 היסטורי. - בטעמים ובגישות" )מתוך כתבה של חנינא פורת, גיאוגרף

00.html-117876-D-https://www.news1.co.il/Archive/0026  .) 

החל להיווצר בעיר פסיפס רבגוני ומרתק של תרבויות וגלויות: הגיעו לעיר עולים    –   1971החל משנת  

צות, דרום אפריקה ואתיופיה. בנוסף, התיישבו בעיירה עחדשים מארצות הברית, קנדה, ברית המו

 כמה משפחות מקהילת העבריים, שמרכזם ממוקם בדימונה. 

 

 : 1990-2019בשלושת העשורים האחרונים,   היבטים חברתיים .4.5

 

 גל העלייה הראשון מברית המועצות  .4.5.1

, יותר מהכפיל את אוכלוסיית העיר. העלייה אופיינה  90-בשנות הגל העלייה הראשון מברית המועצות,  

ברובה באנשים משכילים, בעלי מקצוע. העיר לא הייתה ערוכה לקליטה של כמות האוכלוסייה, ולא 

הכילה מלאי  שלא מלאי משרות מקצועיות להציע. הייתה זו טלטלה עבור המערכת העירוניתהיה בה 

לימים, מי שמצא עבודה   מקומות עבודה מספק, ולא עמדה בעומס החדש על התשתיות העירוניות.

עזב. אחר,  להיחלשות  במקום  היתר,  בין  תרמה  זו  העיר  מגמה  של  כלכלי  החברתי  במשך   .מעמדה 

גיע גלי עלייה נוספים מברית המועצות, ולמעשה, ערד עדיין קולטת עלייה חדשה השנים המשיכו לה

 עד היום.  

כ רמות שונות של    38%-כיום,  ניתן למצוא  זה  ציבור  בתוך  ברית המועצות.  עולי  העיר הם  מתושבי 

 אקונומי רחב )אין מאפיין אחיד לכלל ציבור זה(. -מעורבות בעיר, ומנעד סוציו

https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-117876-00.html
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ערבי תרבות לציבור דובר רוסית בעיר, בשיתוף מחלקת אירועים של העירייה לאחרונה, מתקיימים  

ומתנ"ס ערד. האירועים מוצלחים, ונרשמת השתתפות גבוהה.  ניתן ללמוד מכך על הרצון והצמא של  

 ציבור זה לבילוי ותרבות בעיר, וכן להרגיש חלק מקהילה. 

 

 אסון ערד  .4.5.2

משיכה לחבורות זמר.   וקדכמ,  1982בשנת    ,העברי  הזמר  חגיגותכ  ימיו  ראשית  את  התחיל,  ערד  פסטיבל

הפסטיבל   .צעיר לקהל הפונים בכירים אמנים עםמופעי רוק  ציעהו, תאוצההשנים צבר הפסטיבל  עם

שלושה בני    נספו   בו,  בפסטיבלאירע אסון    , 1995הפך לסמל הצלחה של העיר, וגדל מדי שנה. בשנת  

העיר"  .  הופעה  במהלךנוער   של  לדעיכתה  סמל  היה  בהחלט  "זה  בעיר.  גדול  הותיר שבר  ערד  אסון 

ונמלטה   להמון  נקלעה  בפסטיבל,  ביקרה  הערב  ומי שבאותו  בזמנו  ערד  תושבת  רשף,  הדס  מספרת 

 במהירות. "המוזיקה, היצירה הטהורה והרוח החופשית נהרגו לנו באחת." 

תושבים נוספים מדגישים את אסון ערד כנקודת משבר קריטית עבור תושבי העיר ותדמית העיר. "בכל 

שנה, בימים שלפני הפסטיבל, היו משפצים וצובעים את העיר והיתה ממש אווירה של חיים. במשך כל  

    השנה אתה חי במקום שקט, נידח וקהילתי, ופתאום כל האמנים הכי שווים באים." מוסיפה הדס.

גם היום פסטיבל ערד,    להתקיים  ממשיך,  בפועל.  הוטל בספק  לאחר האסון  הפסטיבל  של  קיומו  המשך

הגדול שהותיר אסון ערד  במתכונת מצומצמת אך השבר  בשנים האחרונות.    לאחר , אשר מתחדשת 

    .נוכח עדיין, הפסטיבל היה בה הפסגה

4680792,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

 

  וכלוסיית הפליטים:א .4.5.3
 

בשכונת הפטיו )יעלים( בעיר.    מרביתם התגוררופליטים מבקשי מקלט,    1300-היו בעיר כ  2000בשנת  

. עם ביטול נוהל "חדרה גדרה"  מתיחות בין האוכלוסיות השונות בשכונהבתקופה זו, ניכר כי שררה  

ישנה בערד אוכלוסיית פליטים קטנה מאוד, העומדת על מאות    כיום,רבים עזבו לתל אביב והמרכז.  

אוכלוסייה זו נתמכת על ידי העירייה ומקבלת שירותים עירוניים )הילדים  בודדים ואולי אף פחות.  

 אופן מלא ומתוקצב(.  משולבים בבתי הספר ב

 

 חסידות גור:  .4.5.4

מתוך דברים של ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב תחומיים במכללת אורנים וחוקרת במכון )

 הישראלי לדמוקרטיה, עוסקת בחקר דפוסי החיים בחברה החרדית(

לה מבין הגיע גרעין קטן של חסידות גור לעיר. הגרעין נשאר קטן יחסית, והיה לעוד קהי  1983בשנת  

, לאור מחירי דירות זולים ונוחים בעיר 2000-הקהילות השונות המרכיבות את העיר. בתחילת שנות ה 

מהקהילה החרדית צעירים  זוגות  וכך,  לערד.  להגר  האדמו"ר  הורה  הארץ,  במרכז  הדיור    ומצוקת 

 החלו להגיע לערד להתמקם ולבנות את משפחתם בעיר.  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4680792,00.html
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שכונת חלמיש. רכישת הדירות התבצעה באמצעות ועדה פנימית  תחילה, התמקמו חסידי גור בעיקר ב

משפחות   מתגוררות  כיום,  מחירים.  על  ומתן  ומשא  הרכישה  להסדרי  הדואגת  הקהילה  של  לדיור 

 עיר. השכונות  ברחבי כללהקהילה 

ל כ  גרות  2017-נכון  ל משפחות    1200-בערד  נדבך משמעותי מנוף  המשתייכות  כלומר,  גור.  חסידות 

 כרבע מאוכלוסיית העיר הכללית ושליש מאוכלוסיית ילדי העיר(.   מהווים ית העיר )אוכלוסי

ניתן להבחין בקרב קהילת חסידות גור בערד הן בדפוסים של השתלבות במערך העירוני והן בדפוסים 

רבות  התעסוקה  בתחום  הארץ(.  ברחבי  אחרות  בערים  גם  להבחין  שניתן  )כפי  ממנו  היבדלות  של 

החסידות   במרכז  מנשות  בעסקים  והן  הקהילה,  מסגרות  בתוך  בחינוך  הן  העיר,  בתחומי  עובדות 

המסחרי הוותיק של ערד ובמרכזי שכונות הפרפר בלב העיר. בניגוד לשכונות המתאפיינות בריכוז 

גור בערים אחרות בארץ, בהן ישנה חסימת רחובות וכבישים בשבת,   גדול של אוכלוסיית חסידות 

ב להבחין  ניתן  לא  את  בערד  המשמשות  מקבילות,  מערכות  מספר  גור  חסידות  לקהילת  זה.  דפוס 

אוכלוסיית הקהילה בלבד, וזו אינה משתמשת בתשתיות עירוניות מסוימות. מלבד מערך החינוך ובתי 

מקיימת הקהילה מערכת מקבילה של מסחר וחנויות ביתיות )תופעה אשר אינה ייחודית   הכנסת,  

מערך ספרייה אלטרנטיבית לשימוש הקהילה, אשר לא משתמשת    דוגמא נוספת היאלערד בלבד(.  

 בספרייה העירונית הקיימת. 

בעיר מול הצורך של החברה החרדית נוצרו מתחים בין הציבור החילוני וציבור החרדי  לאורך השנים,  

ור החילוני לשמור על צביון העיר הקיים.  במבנים לצרכי ציבור עבור הקהילה אל מול הרצון של הציב

 ניכר כי הקהילות לומדות לחיות זו לצד זו. 
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 תושבי ערד: שייכות, זיקה למקום, ואקטיביזם  .4.6
 

ראשיתה ועד היום מאופיינת בקבוצות תושבים פעילים, אכפתיים ודעתנים, שאוהבים את העיר,    ערד,מימי

 ואינם אדישים למתרחש בעירם.  

עדות לאקטיביזם במגוון רחב מאוד של מישורי פעילות; יציאה להפגנות, מאבקים פעילים על  ניתן לראות  

, הקמת קבוצות פעילים לקידום ושינוי נושאים  106שדה בריר, דרישה למעורבות תושבים, פניות למוקד  

 שונים בעיר ועוד.  

ואכפתיות. ניתן להבחין כי  הפעילות הרבה בדפי הפייסבוק השונים של העיר מלמדת גם היא על מעורבות

בקבוצות השונות של ערד מספר גבוה של משתתפים באופן יחסי לאוכלוסיית העיר )ומספר גבוה מאוד 

 באופן יחסי לאוכלוסיית העיר הצורכת מדיה חברתית(.  

 

 : האקטיביסטי הרוח הלך את המשקפות דוגמאות כמה להלן

 ' המרחב הפתוח' .4.6.1

קבוצות מיקוד  שכלל    ,  נערך הליך שיתוף ציבור    לעיר  אב  הכנת תכניתתהליך    במסגרת  –   2003-2004

. בתהליך זה היו מעורבים קבוצות תושבים, בעיקר בנושאים השונים הנוגעים לעירבהובלת תושבים  

וקיבל   העיר  ותוצרי   ממייסדי  העירונית,  ברמה  נושאים  בעשרות  נגע  הפתוח",  "המרחב  השם  את 

 קבוצות הדיונים של התושבים.  הנאמר ב ם את במסמך המסכהדיונים מרוכזים 

 

 

 תרבותי -קבוצת הקש"ת: קהילה ושיתוף בין .4.6.2

התארגנות מקומית של קבוצת תושבים ששמה למטרה לשפר את תדמיתה הקשה של העיר כלפי חוץ  

  - בימים של מאבקים ברחובות וגילויי גזענות. הקבוצה הפעילה פרויקט שיקום בשכונת יעליםנוצרה ו

 שכונת הפטיו. יצרה מפגשים על הבר עם סיפורים של תושבי העיר, אירועי הליכות ג'יין ועוד.  

rticle.htmla-http://www.aradnik.co.il/2585 

 

 

 

 

http://www.aradnik.co.il/2585-article.html
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 מצילים את טיילת מואב  .4.6.3

במטרה לשנות את התכנית להקמת בנייני מגורים במרחב טיילת מואב    2012קבוצה שנוצרה בינואר  

מגדלי   לבניית  בקשתו  את  היזם  הסיר  לבסוף  המקומית.  לוועדה  הגיעו  התושבים  התנגדויות  בעיר. 

מגורים במתחם הטיילת. הפייסבוק היווה פלטפורמה לעדכונים שותפים בנושא ומראה את מעורבות 

 /https://www.facebook.com/groups/tayeletmoav/aboutבים:  התוש

article.html-http://www.aradnik.co.il/775  

 

 :קד"ם –קהילת בית הספר הדמוקרטי  .4.6.4

, על ידי קבוצת הורים פעילים ששאפו ליצור בית ספר 2000בית הספר הדמוקרטי בערד הוקם בשנת  

ילדים מדי יום, והוא מאגד סביבו קהילת משפחות   90-אידיאולוגי מיוחד. את בית הספר פוקדים כ 

ומי  י-פעילה בעיר. בית הספר היה בסכנת סגירה עקב בעיות תקציבים, וועד ההורים פעל באופן יום

לאחרונה עשו ילדי בית הספר תהליך תכנון משותף עם צוות אדריכלים לתכנון מבנה בית הספר  בנושא.  

 החדש אליו מיועדים לעבור בשנה הקרובה. 

article.html-http://www.aradnik.co.il/2696  

 

 

 המאבק בשדה בריר: .4.6.5

יוצאי ברית המועצות, חרדים, ותיקים    –במאבק זה שותפים תושבים ממגוון קשת האוכלוסיות בערד  

ותושבי הפזורה הבדואית הסמוכה. אתר האינטרנט הנוכחי שהוקם לצורך המאבק, מעיד על רצינות  

 /http://www.nobarir.comם של התושבים מקבל מקום בהחלטות בג"ץ: העבודה. נכון להיום, קול

 

 

 פרק חדש בפתחה של העיר?  .4.7
 

  –תושבים מעידים בזהירות רבה, כי בארבע השנים האחרונות )לערך( ניתן להבחין במגמות חדשות בעיר  

משפחותיהם לגור בעיר, ובכלל, כניסה של משפחות צעירות חדשות לעיר. ילדיהם של ותיקים שחוזרים עם  

מספר תושבים העידו בשיחות עימם כי לפני כמה שנים, אם מישהו היה מתעניין במעבר לעיר, התשובה 

 השכיחה הייתה כנראה: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ינות מצד משפחות צעירות, וישנה קבלת פנים חמה ומחבקת מצד "בשביל מה לך?". היום, ישנה התעני

 תושבים, גופי העירייה השונים ומרכז הצעירים, המהווה כתובת לתושבים החדשים.  

 ישנה מגמה של התחדשות בתחום התיירות המקומית, עסקי האמנות, והמסעדנות בעיר.  

 .  2018לראשונה, זכתה ערד בפרס החינוך לשנת 

article.html-http://www.aradnik.co.il/3606 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/tayeletmoav/about/
http://www.aradnik.co.il/775-article.html
http://www.aradnik.co.il/2696-article.html
http://www.nobarir.com/
http://www.aradnik.co.il/3606-article.html
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  ופנאי   תרבות,  תעסוקה,  לדיור  האפשרויות  מעגל  את  מרחיבים  אשרבעיר    ייחודים  מיזמיםל  דוגמאות  להלן

 :בעיר

 ממרכז קליטה נטוש לדיור בר השגה לצעירים: .4.7.1

ריק מזה כמה שנים בעיר, מהווה היום מרכז לצעירים עם דיור בר  מרכז הקליטה הישן, אשר עמד  

 דירות סטודיו קטנות.   112במתחם  השגה, חנות יד שנייה, מועדון, משרדים וחדרי ייעוץ.

צעירים, המשלמים שכירות נמוכה ומשקיעים שעות פעילות בפרויקטים    60-כיום מתגוררים במקום כ

 שונים בעיר. 

בת   ביטון,  נועה  הצופים  26מספרת  שבט  את  שמרכזת  שיש    ;בעיר,  זה  את  מפספסים  "צעירים 

ראית הזדמנויות וגם תעסוקה, ובמתחם עושים את זה עם חיי קהילה מפותחים, כמו שפעם היתה נ

   ."ערד

1.2319437-https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium 

 

 המרכז לאמנות עכשווית, ערד:   .4.7.2

, בקומה העליונה של המתנ"ס העירוני, בחלל בו פעל בעבר מוזיאון העיר ועמד   2016המרכז הוקם ב  

המרכז לאמנות עכשווית בערד שם לעצמו כיעד את העמקת  פעילותה המתמשכת נטוש במשך עשור.  

בישראל. ובאמנות  בתרבות  ערד  העיר  בסוגיות    של  נוגעים  המרכז  עוסק  בהם  והפעילויות  התכנים 

 תטיות, הפוליטיות, החברתיות הגיאוגרפיות והאקולוגיות העולות מהמרחב בו הוא פועל ונמצא.  האס

  
 https://www.acacarad.org/ 

3744956,00.html-https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L 

 

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2319437
https://www.acacarad.org/
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3744956,00.html
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 : רובע האמנים .4.7.3

ידע את ימי הזוהר הגדולים שלו בעת פסטיבל ערד, במהלכו   שהיה אזור מלאכה ישן,  רובע האמנים,

והופעות חיים  רבות.    ,ערד  אסון  מאז.  היה מתמלא  ומוזנח שנים  ריק    ישנה   האחרונות  בשניםנותר 

 .  לציבור גלריות שפותחיםשל אמנים   בנוכחותםו, האמניםהתעוררות, המורגשת גם ברובע  תמגמ

גלריה, ומבשלת בירה פתוחה בסופי -, בית קפהאמנים  גלריותזכוכית,    מוזיאוןלמצוא היום    ניתן  ברובע

 אך מגמת ההתעוררות מורגשת. , המימוש לעומת פוטנציאל הרבה עוד יש שבוע. 

https://www.facebook.com/groups/rovaarad/ 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001223795 

 

 

 

 

 

 

 : בית קפה כפרוצ'קה ויריד מעצבים .4.7.4

הישן של שכונת חצביםעדניית  ומבית קפה   במרכז המסחרי  במרכז שכונתי  בוטיק,  . ממוקם 

שיטים. נרקמה מסורת של יריד מעצבים בימי שישי במתחם, הממלאת את  כקטן, ליד חנות ת

   רחבת המתחם בצעירים ובקונים.

 

 האוכלוסייה הבדואית בעיר ובסביבת ערד:  .4.8
 

 גרה אוכלוסייה בדואית. העיר ערד ומסביב לה גרים  בתוך

 בדואים הגרים בתוך העיר:   .4.8.1

משפחות בדואיות. המספרים אינם מדויקים, ישנם בדואים אשר  300-לפי הערכות, בעיר מתגוררות כ 

 רשומים בעיר אך לא גרים בה בפועל, ולהפך. 

ות מסוימות באופן מובהק. המשפחות  מיקומם בעיר מפוזר ואקראי, ולא ניתן להבחין בריכוזים בשכונ

הגרות בעיר אינן בהכרח מחוברות זו לזו בקשרי משפחה או שייכות שבטית, ועל כן אינן מתפקדות  

 כקהילה, אלא כתושבים עצמאיים.  

ככלל, ככל שמצוקת הדיור ביישובים הבדואים גדלה, וצווי הריסה/פינוי מאיימים על מקום מגוריהם,  

ים לעיר. האוכלוסייה הבדואית מהעיר ומהסביבה הינה צרכנית גדולה מאוד  כך גדלה כניסת הבדוא

 של המסחר והשירותים הקיימים בעיר. 

 בתחום השיפוט של ערד:  אוכלוסיית הבדואים  .4.8.2

כ גרים  ערד  של  שיפוטה  בקעת    7000-בתחום  עיקריים:  אזורים  לשני  המחולקים  בדואים  תושבים 

 :אל פורעהו קנאים

 צילום: טל ניסים. 

https://www.facebook.com/groups/rovaarad/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001223795
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 הבדואים בבקעת קנאים:  אוכלוסיית .4.8.3

 אוריינטציה: 

תושבי בקעת קנאים מפוזרים בכמה מקבצי התיישבות מסביב לכפר הנוקדים, מדרום ומזרח  

 מצדה. -לכביש ערד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר 
הנוק

 מקרא: 

 גבול תחום שיפוט ערד            

 התיישבות בדואית               
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 רקע התיישבותי:  

מאזור דימונה,    50-הבדואים היושבים בבקעת קנאים הועברו לשטח זה על ידי צה"ל בתחילת שנות ה

זה. באזור  מתגוררים  כ  ומאז  מונה  האזור  אוכלוסיית  בעלות.  תביעות  על  יושבים  אינם   530-הם 

 תושבים. 

 מעמד הסדרה ותכנון:

פי   אצל על  הקיימות  בנגב  תכניות  הבדואים  והתיישבות  לפיתוח  לעבור    רשות  זו  פזורה  מכוונת   ,

, מערבית לכסייפה(. התושבים, מצדם, מתנגדים,  31להתיישבות קבע ליד היישוב מרעית )לאורך כביש  

ומעוניינים להישאר במקומם הנוכחי. ברצונם להקים כפר תיירות בדואי לצידו של כפר הנוקדים, וכן 

 הסדיר כפרי תיירות נוספים באזור מגוריהם.  ל

בתקופה האחרונה קיבלו הבדואים באזור צווי הריסה מטעם הסיירת הירוקה, שכן הם יושבים בתחום  

ועובד מול הרשויות  את התושבים  הקימו ועד פעיל, המייצג    תושבי פזורת בקעת קנאיםשמורת טבע.  

   במטרה להסדיר את התיישבותם במקום ולהקים כפרי תיירות.  הרלוונטיות

בהתארגנותם שותפים קבוצת תושבים פעילה מערד ועמותת "במקום" המלווה את התושבים בבניית  

 תכנית רעיונית.  

, נשלח מכתב לראש העיר ערד המבקש לסייע בהסדרה של אותם כפרי תיירות  2019בחודש דצמבר  

 עיר.  בשטחה המוניציפאלי של ה

 
 פורעה:  -אוכלוסיית הבדואים באל .4.8.4

 אוריינטציה: 
 מצפון, ולמנחת ערד מצפון מזרח. 31ממערב, לכביש  80תושבי אל פורעה יושבים בין כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרא: 

גבול תחום             
 תחום שיפוט ערד
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 רקע התיישבותי:  

תושבי אל פורעה יושבים באזור מלפני קום המדינה, ויושבים על תביעות בעלות, חלקן גדולות  

 -תושבים. מתוכם כ  10,000-מספר התושבים ביישוב/בפזורה כולה עומד על כד'(.    3000-מאוד )כ

בתחום זה נכללים שני בתי ספר .  (7000-6000-בתוך תחומה המוניציפאלי של ערד )כ  60-70%

  . תושבי האזור אינם מאורגנים תחת ועד או הנהגה מקומית אחת.ת ביניים חטיבויסודיים 

 

 מעמד הסדרה ותכנון:  

בשנים האחרונות נעשתה עבודה אינטנסיבית .  2006בשנת    רשמיהחלטת ממשלה הכירה ביישוב באופן  

עם התושבים להגיע להסכמה על הקמת שלושה מוקדי התיישבות מרוכזים, עבור כלל האוכלוסייה,  

ה. היה שיתוף והסכמות  זערורבשטח תביעות הבעלות של שלוש משפחות מרכזיות: גבוע, אל גורעאן, ו

למהלך, ונכונות להקטנת תחום שיפוט העיר   מלאים לתהליך, וכן הייתה נכונות של ראש עיריית ערד 

 בתמורה לפתרון התיישבותי לפזורת אל פורעה. 

 :על רקע תביעות הבעלות באזורת עליהם הסכימו התושבים, מפת נקודות ההתיישבו

  

 

, מגבלות הכרייהמוסיף גורם של אי ודאות לתמונת המצב התכנונית של אל פורעה.    שדה בריר  ברקע:

   .וטווח בטיחות בריאותיים עוד לא ידועים  השלכותיה

 

 

 זערורה

 גבועה

אל 

 גורעאן

 צומת תל ערד 31כביש 
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תושבי האזור אינם מאורגנים תחת ועד או הנהגה מקומית אחת. הם למודי הבטחות, אכזבות ושינויי  

 מדיניות כלפי עתידם בשטח, הכרתם והסדרתם. 

, הוקדש פרק לנושא 2004-במסגרת קבוצות המיקוד של "המרחב הפתוח" לקראת תכנית המתאר ב

 י הדברים שהובאו בדו"ח: מעיקר . הבדואים כשכנים, ותושבי שטח השיפוט של העיר

...שאיפה לכיוון של מערכת מוניציפלית בראייה אזורית. מערכת שתאחד אינטרסים ומשאבים תוך  "

גיבוש מודל התיישבותי חדשני. מודל שיכיל פתרונות הולמים לכלל האוכלוסייה בתחום שטח  

 .." השיפוט של העיר. 
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 מיפוי בעלי עניין והתשתית האזרחית  –מתווה שיתוף ציבור  .4.9
 מתודולוגיה:   .4.9.1

שיתוף ודיאלוג בין בעלי עניין הוא חלק מובנה בהכנת תכנית המתאר החדשה לערד וזאת כחלק מתפיסה  

האבחון  התכנוני.  בתהליך  משמעותי  חלק  הישוב  ותושבי  העניין  בבעלי  הרואה  ודמוקרטית,  תכנונית 

תם? מיהם בעלי העניין? כיצד הם מאורגנים? כיצד ניתן לתקשר אימאפשר לענות על ארבע שאלות:  

ממצאי האבחון מאפשרים לעצב את התהליך  והאם היו תהליכי שיתוף ציבור בתקופה האחרונה בישוב?  

 .  השיתופי המתאים למקום ולמצב הקיים

במהלך הכנת הדו"ח נפגשנו עם מספר ממלאי תפקידים. פגישות אלו תרמו להבנת תמונת העיר, בעלי  

מפתח.   ואנשי  כוחות  יחסי  את  תפקידים,  מיפינו  ופעילים.  עיקריות  תושבים  קבוצות  פורומים,  מיפינו 

, רשימות תפוצה שונות וכדומה וכן בחנו WhatsAppדפי פייסבוק, רשתות    :הרשת האינטרנטית על סוגיה

 את העיתונות המקומית ואפשרויות דיברור נוספות.  

 

 :מיפוי בעלי עניין ודרכי התארגנותם .4.9.2

 

 ק לסיווג נושאי ומרחבי.סיווג בעלי העניין בערד מתחל

הסיווג המרחבי מתייחס בעיקר )אך לא רק( להפרדת השימושים המרחבית הברורה מאוד הקיימת בערד. 

זו מייצרת מערכת יחסים בין העיר ותושביה לשימושים שבה אותה נרצה לבחון יותר לעומק באמצעות 

 סקר תושבים ומפגש תושבים להבנת המצב הקיים.  

נוסף על כך בוצע ניתוח התארגנויות התושבים על בסיס נושאי, כלומר זיהוי קבוצות על פי נושא עניין  

משותף. בתחום זה זיהינו חמישה נושאים משמעותיים: חינוך, קהילה תרבות ופנאי, תעשייה ומסחר,  

ותף או לקהילה תיירות ודת. אלו, אינם בהכרח מחוברים לסיווג מרחבי, אלא משתייכים לנושא/עניין מש 

 בעיר. 
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 סיווג מרחבי: 

 : ניתן להבחין בארבעה אזורים מובחנים זה מזה

 

הותיקות .1 היישוב והשכונות  בתכנון מהאבן הראשונה, המנסה להתייחס לאקלים  מרכז  , המאופיין 

שכונות  המדברי. מאופיין במבני שיכונים, רכבות ופאטיו, ומאופיין במבט פנימה, אל פנים היישוב.  

אלו מכילות הפרדת שימושים בין שבילי ומעברי הולכי רגל לבין רכבים, חצרות מוצלות וקהילתיות 

 ומתחברות אל המרכז המסחרי.  )חצרות הבטון שכונת אבישור(

יתר שכונות המגורים בעיר: שכונות המתפרסות החוצה על שלוחות לכיוון המדבר. בין שכונה לשכונה   .2

מפריד ואדי מדברי מובחן ותלול. אלו מאופיינות ביותר צמודי קרקע, בשילוב עם בניינים. בעיר סך 

 שכונות.   17-הכל כ 

, ומתפרס על  31אזור המופרד מאזור המגורים על ידי כביש  אזור תעשייה ומסחר, ורובע האמנים:   .3

 שטח נרחב, מישורי יחסית.  

 היושב בקצה היישוב, הפונה אל נוף המדבר הפתוח.   –אזור המלונות  .4

 

מאופיינות באוכלוסייה מוחלשת יותר, שם יושבת הרבה מקהילת גור, עולים קשישים  השכונות הותיקות  

מברית המועצות, קהילת האתיופים וקהילת הפליטים. מלבד אפיון זה, ניתן לראות ממגוון האוכלוסיות  

בכלל השכונות, ולא ניתן לאבחן הפרדה ברורה או שיוך מרחבי של קבוצת אוכלוסייה מסויימת באופן  

 . מובהק
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המופרדים  בעיר,  והחיים  המגורים  בין  מורכבת  יחסים  מערכת  מביאה  הזו  המרחבית  הטיפולוגיה 

 מהשימושים הסובבים אותה.  

  סיווג נושאי:

- . בעיר פועלים ארבעה בתי ספר יסודיים ממלכתיים; יעלים2018ערד זכתה בפרס החינוך לשנת  –חינוך 

ופרים, לבאות, אבישור וחלמיש, ממ"ד טללים, ושני בתי ספר חב"ד )בנות ובנים(. בנוסף שני בתי ספר ע

גור. קיימים שלושה תיכונים: קידום נוער, צור, ואורט   מוכרים שאינם רישמיים; תלמוד תורה ויעקב 

)הגדול והמרכזי(. בנוסף, קיים בעיר בית הספר הדמוקרטי קד"ם לכיתות יסודי ועד תיכון, המאגד סביבו 

 קהילה פעילה ומעורבת. לעיר יו"ר ועד הורים עירוני, דרכו ניתן להגיע לקשר עם ראשי ועדים קטנים יותר.  

ה ומפגשים קהילתיים בעיר. המתנ"ס בערד מתנ"ס פעיל המהווה עוגן לפעילות ענפ  - קהילה תרבות ופנאי  

קשישים,   מועדוני  פורמלי,  בלתי  וחינוך  לנוער  מרכז  הרך,  לגיל  מרכז  צעירים,  מרכז  כנפיו  תחת  מכיל 

צהרונים, ומרכז לאמנות עכשיווית חדש. המתנ"ס מארגן ומאגד פעילות חוגים ופעילות פנאי לתושבים.  

בית לפעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר. לשני גופים    בסמוך למתנ"ס, יושבת הספרייה העירונית, המהווה

בעיר מספר רב של קבוצות  בנוסף, אלו רשימות תפוצת מיילים נרחבות, וקשרי קהילה עמוקים ומגוונים. 

פעילים/פעילות; קבוצות מתנדבים המאוגדות תחת רכז מתנדבים מטעם המחלקה לשירותים חברתיים  

 קהילה האתיופית ובקהילת גור. בעירייה. קבוצות של נשים פעילות ב

ומסחר   לרבעון.    –תעשייה  אחת  המתכנס  פעיל,  תעשיינים  פורום  עם  ידיים,  רחב  תעשייה  אזור  בעיר 

פעילים, ברובם ממפעלים גדולים. במרכז העיר יושב המרכז המסחרי    26-לפורום קבוצת וואטסאפ עם כ

בעלי עסקים   44-נה קבוצת וואטסאפ עם כהישן, בו החל בשנה האחרונה תהליך איגוד בעלי העסקים. יש

 מהמרכז.  

בכ  –דת   גם  רחב מאוד, המתבטא  לבתי הכנסת קיימת    30- בערד מגוון קהילות  בעיר. פרט  כנסת  בתי 

קהילה חרדית של חסידות גור משמעותית בעיר, אשר פועלת בכפוף להוראות הרב הראשי של הקהילה.  

 בנוסף, קיימים בעיר שני גרעינים תורניים.  

בערד קיימת עמותת תיירות אשר הוקמה לפני כחמש שנים ע"י שני תיירנים מהעיר )מסעדן,    –תיירות  

אנשים כיום. ישנה קבוצת וואטסאפ פעילה של תיירני ערד ובה פעילים    50-ומלונאי(. בעמותה חברים כ

 משתתפים.  150-אנשים. בנוסף, קיימת רשימת מיילים של יזמי תיירות בעיר של כ 75-כ
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 כיצד ניתן לתקשר עם בעלי העניין   .4.9.3

במקביל לראיונות לצורך מיפוי בעלי העניין נערך סקר פלטפורמות שונות המשמשות להעברת מידע בעיר  

אשר דרכן ניתן להגיע אל התושבים ולהעביר מידע הנוגע לתכנית המתאר ולמפגשים שונים שיערכו בנושא  

 שונים המשמשים להעברת מידע בעיר.זה. המיפוי כלל אמצעים ותחומים  

לעיריית ערד אתר פעיל. באתר ניתן יהיה לפרסם פרטים שונים על התקדמות התכנון וניתן    אתר העירייה:

 ./https://www.arad.muni.ilלהפנות אל אתר זה מהרשתות החברתיות השונות. אתר העירייה: 

בעיר מספר רב של דפי פייסבוק פעילים בנושאים שונים, הן באופן רישמי של העיר והן של   -בוקדפי פייס

קבוצות תושבים פעילים. חלקם בניהול מסחרי, אנשים פרטיים או עמותות שונות. מספר העוקבים הגבוה 

רמת   על  ללמד  יכול  וירטואלית,  תקשורת  באמצעי  המשתמשת  העיר  לאוכלוסיית  יחסית 

 יכפתיות של אוכלוסייה זו.  מעורבות/א

 
 

תושבים, ובדרך כלל בשימוש    3000-המחוברת לכ  SMSלעירייה מערכת    –עירונית     SMSשימוש במערכת  

לאירועים בסדר גודל מיוחד/חריג לעיר. טרם נקבעה מדיניות ברורה אם מערכת זו תשרת גם את תכנית 

 המתאר. 

 

לכל הגופים שנסקרו לעיל קיימות רשימות תפוצה במיילים ו/או    –  WhatsAppרשימות תפוצה וקבוצות  

 אלה כדי לזמן אנשים להשתתף במפגשים הקשורים בתהליך התכנון.   . נעזר ברשתותWhatsAppקבוצות  

 

מקומית   בכ   –עיתונות  שבוע  בסופי  המופץ  "הצבי"  מקומי  עיתון  הוא   2000-בערד  "ערדניק"  עותקים. 

ערד"   "מידע  קיים  בנוסף,  אינטרנטית.  בגרסה  הצבי  לעיתון  בעיר.    –המקבילה  הדתי  לציבור  מקומון 

 ות, והוא מופץ בתפוצה גבוהה בקרב הציבור החרדי בעיר. מקומון זה מכיל רק מודע

 

 

 

 

 

https://www.arad.muni.il/
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  מיפוי תשתית פיזית לשיתוף ציבור: .4.9.4

 .  במגוון שכונות וגדלים למיקום מפגשים עם הציבור תבעיר פריסה רחבה של תשתית פיזי 

 

 :  מיפוי בעלי עניין ברמה האזורית

 

 

אל פזורת 
 פורעה

פזורת 
 קנאים
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 מועצה אזורית תמר, מועצה מקומית כסייפהרשויות גובלות עם ערד: 

 גד"ש מועצה אזורית הר חברון כמובלעת בתוך שטחה המוניציפאלי של ערדשטחים חקלאיים: 

ישנם מקבצי אוכלוסייה   -כפי שמופרט ביתר הרחבה בפרק "חברה"  כפרים בדואים מוכרים/לא מוכרים:  

עיקרם באל פורעה, פזורת הר קנאים. אלו יחדיו מונים ככל הנראה  ב–בדואית בתחום שיפוטה של ערד  

 תושבים.   6,000-7,000בין 

נושא מורכב, עם מגוון דעות, השלכות ובעלי עניין בפני עצמו. חלקו בשטחה המוניציפאלי של  שדה בריר: 

 ערד.

 תהליכי שיתוף ציבור קודמים בעיר:  .4.9.5

מספר   האחרונות  בשנתיים  התקיימו  ברמת בעיר  הן  משתנה,  מידה  בקנה  ציבור  שיתוף  תהליכי 

תושבים   של  מרשימה  ונוכחות  השתתפות  לראות  ניתן  ככלל,  העבודה.  מוקד  ברמת  והן  ההשתתפות, 

בתהליכי השיתוף השונים. העמקה בתהליכי השיתוף שהתקיימו בעיר בשנתיים האחרונות בפרט, חשובה  

 משני היבטים: 

ת השיתוף הקיימת בעיר, ועל היתכנות מפגשים. מחייב אותנו לדייק מלמד על תרבו  –מבחינה ארגונית    .1

את המפגשים שלא להעמיס יותר מדי לאור תהליכים שהתקיימו, לבדל אותם מקודמיהם )מבחינת בלבול 

 תושבים(.  

נעשו בעיר תהליכים עם תוצרים מהם ניתן ללמוד ובהם ניתן להשתמש עבור תמונת המצב   –מבחינת תוכן   .2

 ר. הקיים בעי
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 סקירת התהליכים: 

תהליך בהובלת אגף תכנון אסטרטגי של העירייה. בתהליך נערכו פגישות אישיות   בניית חזון העיר: .1

 בעלי עניין, רבים מהם מאגפי העירייה השונים.   28-ממוקדות עם כ

תהליך שיתוף ציבור להכנת תכנית לטיילת היקפית על בסיס ציר הביוב של  .2018נובמבר : טיילת סף מדבר .2

 40 -מפגשי שיתוף ציבור ממוקדים לנושא. במפגש הראשון נכחו כהעיר. במסגרת התהליך התקיימו שני 

. רוב המשתתפים היו בעלי עניין ממוקד בטיילת כגון תושבים שאוהבים לטייל, בעלי 20-משתתפים, ובשני כ

 עסקים, ותיירנים.  

 

ימים של תכנון אינטנסיבי ומפגשי שיתוף ציבור כל ערב   5. 2018יולי  שאררט לתכנון מרכז העיר: .3

לבניית מדיניות מנחה למרכז העיר והשכונות הותיקות. למפגשי שיתוף התושבים כל ערב הגיעו בין  

כלל  תוצרי השאררט הציבור התבקש לשתף בחלומות ואתגרים. תושבים. בשאררט  70-100

 מאוגדים למצגת. 
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  אקלימיות שכונת אבישור, מהשכונות הראשונות של ערד, מאופיינת בחצרות בטון סלון בטון: .4

ך כיום מוזנחות ולא מנוצלות.  א קרוון היוקרתי, בפרס הלימים זכ צבי דקלו ע"י האדריכל תוכננש

בשנה האחרונה החלה העירייה בתהליך תכנון משתף בפרוייקט "סלון בטון" . זהו פרוייקט פיזי  

ווח, המכיל תהליכי שיתוף מקומיים ומפגשים עם הקהילה אחת לשבועיים במטרה וקהילתי ארוך ט

   לשפץ את חצרות הבטון. 

 

 

 

 

 

: החברה הכלכלית לעיר מקיימת סקר תושבים על שימושים ושביעות רצון מהמרכז המסחרי בעיר .5

תהליך עבודה ארוך טווח במרכז המסחרי במטרה לשדרגו ולהחזירו להיות לב העיר. במסגרתו הופץ 

 אנשים. נעשית עבודה שיתופית עם בעלי העסקים.   250סקר תושבים אינטרנטי עליו השיבו 

  תהליכים אלו מלמדים אותנו:      

   כר כי ישנה היענות של תושבים פעילים ומשתתפים.. ניכמות התושבים שהגיעו למפגשים

. ישנה קבוצת ותיקי העיר, מאוד מעורבים ופעילים, אשר מי התושבים שהגיעו ומי אלו שלא

מגיעים למרבית המפגשים מסוג זה. ישנן קבוצות אוכלוסייה שלמות שלא מגיעות למפגשים גדולים  

 מסוג זה, כגון עולים ותיקים מברית המועצות, קהילת גור, ועוד.  

יכי השיתוף בפרוייקט המפגשים הגדולים התקיימו במרכז העיר הנגיש. תהלמיקום המפגשים. 

סלון בטון )המתרחשים בשכונה( מצליחים להוציא מהבית אוכלוסייה שאינה מגיעה למפגשים  

 הגדולים. 
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באופן יחסי לאוכלוסיית העיר נעשו כמות מפגשים והתהליכים רבים. קולות  כמות המפגשים. 

שלא ליצור רוויה של  בשטח מעלים כי "התושבים עייפים" ממפגשים. אלו, מחייבים אותנו לשים לב 

מפגשים, ושלא ליצור בלבול אצל התושבים בין התהליכים השונים או אכזבה; "אבל לפני שנה  

 נפגשנו, ולא קרה כלום מאז...." 

 עיצוב התהליך השיתופי:  .4.9.6

ניתוח ממצאי שלב המיפוי והאבחון ומענה לשאלות שנסקרו לעיל, מאפשר להציע את התהליך השיתופי  

 לישוב ולצרכי התכנית.המתאים 

 מעגלי מעורבות ומפגש 

על מנת להביא מגוון רחב ככל הניתן של דעות והשקפות שונות לשולחן התכנון ועל מנת להתחשב בצרכים 

וברצונות של כל הקהילות המרכיבות את העיר ערד, מוצע תהליך שיתוף בעלי עניין המבוסס על מספר  

 אופי המעורבות ישתנו בכל מעגל.  מעגלי מעורבות ומפגש. עוצמת הדיאלוג ו

מפגשים פתוחים לכלל הציבור, אשר יתקיימו במקומות מרכזיים   –מפגשים פתוחים לתושבי העיר   .1

 בעיר. 

מוקדים  מפגשים   .2 אנו   -שכונתיים  במספר  הקודמים,  השיתוף  מתהליכי  הארגונית  הלמידה  מתוך 

מוצאים לנכון לקיים מפגשים מצומצמים וקרובים יותר למקום המגורים על מנת להגיע למגוון רחב  

הנוגעים לשכונה.    לנושאים  במפגשים אלו תהיה התייחסות  בנוסף,  מפגשים יותר של אוכלוסייה. 

 ממוקדות עפ"י נושאים במידת הצורך.יוקמו קבוצות ממוקדים עם בעלי עניין 

ממשק זה יתבסס על סקר תושבים, פלטפורמות אינטרנטיות וחלוקת   – ממשק עם כלל תושבי העיר .3

רו להגיע לקהל רב יותר ורחב יותר )בתקווה( מהציבור המגיע  שפליירים במידת הצורך. כלים אלו יאפ 

 למפגשים באופן פיזי.  
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התהליך השיתופי מלווה את הכנת התכנית מתחילתה ועד להגשתה. יתכנו  כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, 

שינויים לאורך הדרך בהתאם לקצב התקדמות הכנת התכנית ושינויים שונים בעיר. יש לציין כי לקראת כל 

 המפגשים יערכו תאומים מקדימים עם נציגי הרשות המקומית. 

 לימוד מצב קיים וניתוחו  -1שלב 

עם מספר גורמים, בשלב זה יערכו שלושה מהלכים עיקריים, לקראת מפגש פתוח גדול לאחר שערכנו פגישות  

שיערך בשלב גיבוש חזון התכנית. יש לציין כי בכל המפגשים שיערכו עם תושבי העיר תערך פתיחה אשר בה  

פגשים  יסביר צוות התכנון על מהות התהליך התכנוני, התושבים יוכלו לשאול שאלות ובהמשך יתקיים דיון. במ

משתתפים( שלב הדיון יתקיים במספר קבוצות קטנות עם מנחים שונים על מנת לאפשר    40-50גדולים )מעל  

 דיון אפקטיבי: 

יוקם דף ייעודי לתכנית המתאר באתר העירייה, בדף יועלה הסבר כללי על   -מידע באתר העירייה .1

הדרך בחומרים עדכניים של    התהליך התכנוני ורקע כללי על התהליך השיתופי. האתר יעודכן לאורך

 שלבי התכנון והשיתוף.  

ורשימות    -סקר תושבים .2 ורשתות  פייסבוק  העירייה,  אתר  יופץ באמצעות  סקר תושבים אינטרנטי 

תפוצה נוספות שעלו מהמיפוי התשתיתי שנערך ונסקר כאן. הסקר יבחן את דעות התושבים בנוגע 

ללמוד אודות המצב הקיים בהיבט חיי היומיום למספר נושאים הקשורים בתכנית המתאר ויעזור לנו  

 של התושב בעיר. 

כפי שתואר בדוח זה, נעשו בעיר תהליכי שיתוף   –לימוד מצב קיים מתוצרי שיתוף ציבור קודמים   .3

מהם   ונוציא  אלו,  תהליכים  ממצאי  את  וננתח  נלמד  אנו  האחרונות.  בשנתיים  משמעותיים  ציבור 



 
 2020  דצמבר                                                                                       תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            חברה ומתווה שיתוף ציבור | מודוס                                 צוות תכנית המתאר

 
                   

              157 

ית המתאר, לשלב 'מצב קיים'. סקר התושבים, יסייע להשלים  תמונת מצב רלוונטית לעבדותנו בתכנ

 עוד מידע לתמונה מלאה יותר.   

 

 חזון העיר ופרוגרמה רעיונית  -2שלב 

והשלמות מצב קיים   יוצגו תוצרי סקר המצב הקיים למשוב התושבים זה יערך מפגש תושבים פתוח, בו בשלב

 תמונת עתיד רצויה עבור העיר ערד )חזון העיר(. . מטרת המפגש היא בנייה משותפת של ככל שידרשו

 חלופות תכנון ליישוב  -3שלב 

רעיוניות(.   )חלופות  השונות  החלופות  לפיתוח  התכנון  עקרונות  את  לתושבים  התכנון  צוות  יציג  זה  בשלב 

התכנון המוצעים  במפגשים יערכו דיונים וימוצו היתרונות והחסרונות עבור העיר בכל אחת מהחלופות. מהלכי  

 לשלב זה:

על מנת לקבל תמונה מדויקת יותר של "הלך הרוח" בנושאים אלו, ועל מנת להגיע  -מפגשים בשכונות .1

 למגוון רחב יותר של תושבים, יערכו מפגשי תושבים בכמה מוקדים בשכונות שונות.  

)נושאים    שונותשיעלו בחלופות ה  בהתאם לסוגיות התכנון המרכזיות  -מפגשים עם קבוצות נושאיות .2

 לדוגמה: תיירות, תעשייה, נוער(. 

 

 הצגת חלופה נבחרת  -4שלב 

בשלב זה יציג צוות התכנון לכלל התושבים את עיקרי התכנית המוצעת במפגש פתוח ובאמצעים דיגיטליים 

יתקיים דיון ומשוב במפגש לגבי האופן בו עונה התכנית על הנושאים והסוגיות אשר הועלו בשלבים  .  נוספים 

 הראשונים.  

 הגשת מסמכי התכנית לאישור לוועדות  -5שלב 

במקרים מסוימים חולף זמן רב בין שלב בחירת החלופה לבין הגשת מסמכי התכנית. יתכן כי במשך זמן זה 

מספר נושאים בתכנית יקבלו אופי שונה מזה שהוצג במפגש הצגת החלופה. במידה וכך, אנו מציעים קיום  

ל התושבים לקראת הגשת התכנית לאישור על מנת להציג את עיקרי התכנית כפי מפגש פתוח נוסף עבור כל

 שתוגש לוועדות התכנון. 
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 כלכלה ופרוגרמה  .5

 אוכלוסייה  5.1 

 

 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס.

 

מס'   זמן   1תרשים  לאורך  בערד  האוכלוסייה  התפתחות  את  בשנת  1מציג  עמדה    2018. 

גדלה אוכלוסיית ערד בקצב   2018  -  1995אלף תושבים. בתקופה    26.5  -אוכלוסיית ערד על כ  

כ   נמוך מקצב הגידול השנתי של האוכלוסייה היהודית    1.2%  - שנתי ממוצע של  בשנה, קצב 

כ    2ואחרים  על  שעמד  שבע  באר  המקבילה.  2.8%  - בנפת  של    בתקופה  השנתי  הגידול  קצב 

מסכם את קצבי בגידול השנתיים של    1סיית ערד אינו אחיד לאורך התקופה. לוח מס'  אוכלו

של   המקבילים  הגידול  לקצבי  ובהשוואה  אופייניות,  בתקופות  זמן  לאורך  ערד  אוכלוסיית 

 בנפת באר שבע, אליה משתייכת ערד. ואחרים  האוכלוסייה היהודית

 

 

 

 

 
מספיקים כדי לתאר את ההתפתחויות על פני זמן שהובילו למצב   2018 - 1995להערכתנו נתוני התקופה  1

 הקיים. 
 הקיים. מאוכלוסיית ערד במצב  96.9%  -מהווים כ  2
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 קצבי גידול שנתיים  - ערד : 1לוח מס' 

 

 ערד תקופה 
  ואחרים  אוכלוסייה יהודית 

 נפת באר שבע 

1995 - 2018 1.2% 2.8% 

   

1995 - 2002 2.7% 2.6% 

2002 - 2004 -2.1% 1.4% 

2005- 2011 0.0% 0.9% 
2011 - 2018 1.8% 1.6% 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס 

 

, והוא תואם בסדר  2.7%  - קצב הגידול השנתי של אוכלוסיית ערד עומד על כ    1995 -  2002בתקופה  

  -   2002בתקופה    בנפת באר שבע.ואחרים  גודל את קצב הגידול המקביל של האוכלוסייה היהודית  

ם  בשנה, מול גידול באוכלוסייה היהודית ואחרי  2.1%  - יורדת אוכלוסיית ערד בקצב שנתי של כ    2004

אוכלוסיית ערד נשארת פחות   2011  - 2005בשנה. בתקופה  1.4% -בנפת באר שבע הגדלה בקצב של כ 

או יותר קבוע בגודלה, מול האוכלוסייה היהודית בנפת באר שבע הגדלה בקצב של כמעט אחוז בשנה.  

מקצב    , הגבוה במעט 1.8%  -ועד למצב הקיים גדלה אוכלוסיית ערד בקצב שנתי של כ    2011החל משנת  

 הגידול המקביל של האוכלוסייה היהודית ואחרים בנפת באר שבע. 

 

בחתך של    2017  -  1995מסכם את מרכיבי הגידול של אוכלוסיית ערד בתקופה    2לוח מס'  

 תקופות גידול אופייניות. 

 

 מרכיבי גידול אוכלוסייה  - ערד : 2לוח מס' 

 ריבוי טבעי  % גידול שנתי  תקופה 
 סה"כ 

השתקעות  
ראשונה של  

 עולים 
 הגירה פנימית 

1995 - 2002 2.7% 1,662 6,081 -2,614 

2002 - 2004 -2.1% 401 583 -1,747 

2004- 2011 0.0% 1,229 1,243 -1,756 

2011 - 2018 1.8% 2,359 686 -1,127 
 .מקור: עיבוד נתוני למ"ס

 

עלייה מהווה את מרכיב הגידול העיקרי של האוכלוסייה בתקופת הגידול המהירה של התקופה  

שליש ממרכיב העלייה. ההגירה  -, כאשר נוסף עליה גם הריבוי הטבעי העומד בהיקפו על כ  2002  -  1995
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מתוספות האוכלוסייה הנובעות מן העלייה והריבוי    30%  -הפנימית בתקופה זו שלילית ומקזזת כ  

היא תקופה של נסיגה או קיפאון בגידול האוכלוסייה בעיר.    2011  -  2002התקופה  טבעי במקובץ.  ה

הפנימית   שההגירה  ועלייה,  טבעי  ריבוי  על  שווים  יותר  או  פחות  בחלקים  נשען  האוכלוסייה  גידול 

יבוי  נשענות בעיקרן על הר  2018  -   2011השלילית מאיינת את שניהם. שנות גידול האוכלוסייה בתקופה  

. גידול האוכלוסייה הנובע משני מרכיבים  המתמעטת לישראל בשנים אלו  הטבעי, ומעט על העלייה

 ע"י ההגירה הפנימית השלילית.   40% -אלה מקוצץ בכ 

 

מס'   לר  2תרשים  בהשוואה  זמן,  לאורך  בערד  הטבעי  הריבוי  התפתחות  את  הטבעי  יבמציג  וי 

 הממוצע של האוכלוסייה היהודית בישראל. 

 

 

 קור: עיבוד נתוני למ"ס מ

 

באוכלוסיית ערד לרדת בקצב שנתי ממוצע של כ   1000  -נוטה הריבוי הטבעי בערד ל    2007עד שנת  

ל  3.6%  - הארצי  היהודי  הממוצע  מן  נמוך  שהוא  תוך  לאורך    1000  -,  לעלות  הנוטה  באוכלוסייה, 

  1000 -נוטה הריבוי הטבעי ל  לעומת זאת    2007. החל משנת  1.8%  -התקופה בקצב שנתי ממוצע של כ  

כ   ל    12.2%  -באוכלוסיית ערד לעלות בקצב שנתי של  יותר  גידול שנתי איטי    1000  - )!(, מול קצב 

בשנה. החל    0.9%  -באוכלוסייה בישראל, שמיתן עצמו בהשוואה לתקופה הקודמת לכדי גידול של כ  

ל    2013משנת   הטבעי  במ  1000  -הריבוי  מן  גבוה  ערד  היהודית  באוכלוסיית  באוכלוסייה  לו  קביל 

 בישראל. 
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  הדומיננטי מהווה העלייה את המרכיב    2002של המאה הקודמת ועד    90  -מתחילת שנות ה  

מס'   לוח  )ראה  לעיר  האוכלוסייה  מאד  2בתוספות  גבוה  לשעבר  ברה"מ  עולי  משקל  כאשר   )

עיר, אבל היא  בעלייה זו. בשנים שאחרי כן קטנה השפעת מרכיב העלייה בגידול אוכלוסיית ה

לא נעלמת. כתוצאה מכך עולה משקלם של יוצאי ברה"מ לשעבר בסה"כ אוכלוסיית העיר עד  

  31.2%  -, ולכ  2007בשנת   42.5%  -; שאז הוא יורד בהתמדה לכ 2005בשנת    42.9% -לשיא של כ  

באוכלוסיית יוצאי ברה"מ לשעבר נמוך מן הממוצע    1000  -במצב הקיים. שעור הריבוי הטבעי ל  

של    1000  -ל   הגילים  מבנה  בגלל  והן  תרבותיות,  מסיבות  הו  בישראל  היהודית  באוכלוסייה 

אוכלוסייה זו, ובערד הוא מתמעט גם כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה הזו שהתוספות החדשות  

גובה הריבוי הטבעי ל   באוכלוסיית ערד ואת נטייתו    1000  - אליה מתמעטות לאורך זמן. את 

עד זמן  לאורך  לשעבר    2007שנת    לרדת  ברה"מ  יוצאי  במשקל  לתלות  להערכתנו  אפוא  צריך 

 בסה"כ אוכלוסיית ערד והתפתחותו לאורך זמן.  

 

באוכלוסיית ערד בתקופה שלאחר    1000  -לעומת זאת את העלייה בשיעורי הריבוי הטבעי ל  

בעליי  2007 לתלות  להערכתנו  בסה"כ    הצריך  החרדית  האוכלוסייה  של  במשקלה  ההדרגתית 

כ   כדי  במצב הקיים  בעיר העומד  הריבוי  3מסה"כ האוכלוסייה   %6.62  -האוכלוסייה  שיעור   .

ועם עליית משקלה של אוכלוסייה זו בסה"כ האוכלוסייה בעיר    4הטבעי של אוכלוסייה זו גבוה

 באוכלוסיית ערד.  1000  -הוא מעלה גם את שעור הריבוי הטבעי הממוצע ל 

 

מס'   )  3תרשים  הקיים  במצב  ערד  אוכלוסיית  של  הגילים  מבנה  את  בהשוואה  2017מציג   )

 למבנה הגילים של אוכלוסייה יהודית ואחרים בישראל. 

 

יהודית   אוכלוסייה  של  הגילים  לחתך  דומה  ערד  אוכלוסיית  של  הגילים  חתך  גודל  בסדר 

 טנים המייחדים את אוכלוסיית העיר, כולל: ואחרים בישראל. יחד עם זאת קיימים פערים ק

בערד מעט גבוה מזה שבאוכלוסייה היהודית ואחרים בישראל    4  -  0* משקל קבוצת הגיל  

הריבו  שעורי  את  לוודאי  קרוב  מבטא  הדבר  המקבילה"(.  "האוכלוסייה  הטבעי    י)להלן 

 במצב הקיים.  דהגבוהים יותר באוכלוסיית ער

גבוהה מעט ממשקלה באוכלוסייה המקבילה. אם נביא בחשבון  בערד    14  -  5* קבוצת הגיל 

הטבעי בערד מירידה לאורך זמן, לעלייה לאורך זמן, החל    יכי השנוי בהתפתחות שעורי הריבו 

)מעט יותר מעשור שזה פער השנים בין שתי קבוצות הגיל( נראה כי קבוצת גיל זו   2007בשנת 

 טבעי של העבר. ה  ימבטאת במידה גבוהה יותר את שעורי הריבו

 
מבוסס על "מאפייני שוק הדיור ופריסתה הגיאוגרפית של אוכלוסייה חרדית בישראל", יונתן רגב וגבריאל    3

 . 2019גורדון, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  

 מאוכלוסייתה.  20%עיריית ערד מצידה אומדת את האוכלוסייה החרדית בעיר כדי 
ל    4 הטבעי  הריבוי  שיעור  חרדיםבאוכלוסיית    1000  -להלן  טבעי    ,ישובים  ריבוי  לשיעור  מייצג  כמדגם 

 . 44.2, קריית יערים  40.3  -, ביתר עילית 30.4  -, אלעד 46.0 -מודיעין עילית  באוכלוסייה חרדית בערד:
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בערד גבוה ממשקלה באוכלוסייה המקבילה. אנו מעריכים כי    29  -  20* משקל קבוצת הגיל  

פער זה מבטא את תנועות ההגירה פנימה לערד שבהן אוכלוסיית הזוגות הצעירים דומיננטית  

 היא הדומיננטית באוכלוסייה הנכנסת לעיר(  29 - 15)קבוצת הגיל 

נמוכה ממשקלה באוכלוסייה המקבילה. אנו מעריכים כי הדבר   בערד  44  -  30* קבוצת הגיל  

דומיננטית    64  -  30נובע מנטייה גבוהה יותר של קבוצת גיל זו לעזוב את העיר )קבוצת הגיל  

 בעוזבים את העיר(.

+ בערד גבוה ממשקלה באוכלוסייה המקבילה. אנו מעריכים כי 65* משקל קבוצת הגיל  

 וברים על אוכלוסיית העיר לאורך זמן. הדבר מבטא תהליכי הזדקנות הע

 

 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס 

 

מציג את התפתחות מספר הנפשות למשק בית בערד לאורך זמן, בהשוואה    4תרשים מס'  

 .5ישראל בלממוצע של אוכלוסייה יהודית 

 

ברמה הארצית יורד מס' הנפשות הממוצע למשק בית של האוכלוסייה היהודית לאורך זמן  

נפשות למשק בית כולל בודדים. מספר הנפשות   3.1  -, שאז הוא מתייצב סביב כ  2009עד שנת  

עד   ויורד לאורך זמן; להערכתנו    2008למשק הבית בערד  נמוך מן הממוצע היהודי הארצי 

י של אוכלוסיית ערד הנמוכה מן הממוצע היהודי הארצי, ולירידה  כבטוי לרמת הריבוי הטבע 

המקבילה בשעורי הריבוי הטבעי של אוכלוסיית ערד המאפיינת תקופה זו )ראה לעיל(. החל  

 
 נתונים על מס' נפשות למשק בית בערד נמצאו רק לשנים המופיעות בתרשים.  5
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נוטה הריבוי הטבעי בעיר לעלות ועמו גדל גם מספר הנפשות למשק    2015 - ועד ל   2008משנת 

 בית ממוצע בעיר. 

 

 

 מקור: נתוני למ"ס 

 

 רווחה מאפייני  5.2

 . בהשוואה לממוצע האוכלוסייה בישראל ערדשל אוכלוסיית מציג מאפייני רווחה  2לוח מס' 

 מאפייני רווחה  - ערד : 3לוח מס' 

 ארצי ערד מאפיין 

  0.389- 2015מדד חברתי כלכלי  

  94 דרוג 

  4 אשכול 

 ₪16,000  ₪11,469  ( 2016למשק בית ) מעבודה הכנסה חודשית

 ₪8,913  ₪7,297  ( 2016שכר ממוצע לחודש שכירים )

 92.9% 94.9% (%2017 שכירים במועסקים )

 39.4% 45.0% ( %2017 שכירים עד שכר מינימום )

 ₪10,362  ₪7,294  ( 2016שכר ממוצע לחודש של עצמאים )

 40.1% 51.2% ( %2017 עצמאים עד מחצית שכר ממוצע )

 31 41.5 ( 2017באוכלוסייה ) 1000 -מקבלי הבטחת הכנסה ל 

 7.6 9.6 ( 2017באוכלוסייה ) 1000  -מקבלי דמי אבטלה ל 
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 מקור: עיבוד נתוני למ"ס.

הישוב    אוכלוסיית  חברתי של  –הכלכלי    הכום למצביהמדד החברתי כלכלי של ישוב מהווה ס

ואבטלה,    תבחיניםעפ"י   תעסוקה  חיים,  רמת  וחינוך,  השכלה  הדמוגרפיה,  בתחומי  שונים 

  94  -והיא נמצאת במקום ה    -0.389הוא    2015לשנת    ערד וגמלאות. המדד החברתי כלכלי של  

  10מתוך    4רשויות מקומיות בישראל המדורגות מן הנמוך לגבוה; ושייכת לאשכול    252מתוך  

  כלכלי-המדד החברתי שלוך לגבוה עפ"י מידת הקרבה אשכולות של ישובים המסודרים מן הנמ 

 . שלהם

בית   למשק  ההכנסה  לשנת    בערדאומדן  שתי   2016נערך  של  וכממוצע  למ"ס  נתוני  בסיס  על 

,  ערד שיטות: בשיטה האחת הוכפלה ההכנסה הממוצעת ברוטו מעבודה למועסק באוכלוסיית  

. ההכנסה הממוצעת למועסק נאמדה כממוצע  ערדבממוצע המפרנסים למשק בית באוכלוסיית 

למשק בית  . מס' המפרנסים  (2019ש"ח במחירי    7,430)  משוקלל של הכנסת שכירים ועצמאים

)שכירים עצמאים   2015ת ערד בשנת  נאמד ע"י חלוקה של סה"כ כוח העבודה באוכלוסיי  בערד

הבית   משקי  בסה"כ  נתוני    בערדומובטלים(,  ל  עפ"י  מס'  2015  -למ"ס  עומד  לכך  בהתאם   .

ב בית  כ  המפרנסים הממוצע למשק  על  כ    1.46  -ערד  יהודי    1.52  - מועסקים מול  בית  במשק 

עומד בשיטה זו על    ערדאומדן ההכנסה הממוצעת ברוטו מעבודה למשק בית    ממוצע בישראל.

 . 2019ש"ח לחודש במחירי  10,840 -כ 

כמכפלה של ההכנסה לנפש, במספר הנפשות    ערדבשיטה השנייה נאמדה ההכנסה למשק בית ב

משוערכים לשנת    2015נאמדה עפ"י נתוני למ"ס לשנת    ערדהממוצע למשק בית. ההכנסה לנפש ב

אומדן ההכנסה למשק    .2015למ"ס לשנת  . אומדן הנפשות למשק בית נאמד עפ"י נתוני  2019

 . 2019במחירי  ש"ח לחודש 12,095  -בית בשיטה זו נאמד בכ 

נמוך  . אומדן זה  2019ש"ח לחודש במחירי   11,470  -האומדן הממוצע בשתי השיטות עומד על כ 

)  מן  28%  -בכ   בישראל  היהודים  הבית  במשקי  מעבודה  הממוצעת  ש"ח(.    16,000ההכנסה 

  ערדבהתאם לכך סביר להעריך/להניח כי גם סה"כ ההכנסה הכספית ברוטו של משק הבית ב

  14,830  -המקבילה לו בממוצע האוכלוסייה היהודית בישראל, ועומד על כ    מן  28%  -נמוך בכ  

  11,660  -על כ    באותו הגיון  תעמודבערד  למשק בית  ש"ח לחודש; וההוצאה הממוצעת לתצרוכת  

 . ש"ח בחודש

  

תואמת בסדר גודל את ההכנסה של העשירון    ערדההכנסה הכספית ברוטו של האוכלוסייה ב

 . י בסה"כ האוכלוסייה בישראלשישה

ב השכירים  של  השכר  בכ  רמת  נמוכה  השכירים    18%  -ערד  ואחוז  בישראל,  הממוצע  מן 

שכר עצמאים בערד נמוך בכ  מן הממוצע בישראל.  14% -בכ  חים עד שכר מינימום גבוה יהמרוו 

ואחוז העצמאים ששכרם הוא עד מחצית השכר הממוצע    מן המקביל לו ברמה הארצית;  30%  -

באוכלוסיית    1000  -ממוצע הארצי. היקף מקבלי הבטחת הכנסה ל  מן ה  27%  -גבוה בכ    ערדב

מזה שברמה   26% -גבוה בכ  הארצית, והיקף מקבלי דמי אבטלה   מן הרמה 34%  -בכ גבוה  ערד

ביחס לממוצע    30%  -בכ  חלשה    ערדהתבחינים אוכלוסיית  כמעט בכל  הארצית. ניתן לסכם כי  

 האוכלוסייה בישראל. 
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 השכלה  5.3

 מסכם את רמת ההשכלה של הממוצעת של תושבי ערד בהשוואה לממוצע הארצי  4לוח מס' 

 

 השכלה  - ערד : 4לוח מס' 

(2015 ) 

 ממוצע ארצי  ערד 

 12.4 11.6 54 - 25ממוצע שנות לימוד של גילאי 

 29.1% 19.5% 54 - %25 בעלי תואר אקדמי גילאי  

 , למ"ס 2015כלכלי -מקור: מדד חברתי

 

ניתן לסכם כי רמת ההשכלה הממוצעת של תושבי ערד, הן כשהיא נמדדת בשנות לימוד, והן  

נמדדת   אקדמי  כשהיא  תואר  בעלי  המקבילה    -באחוז  הממוצעת  ההשכלה  מרמת  נמוכה 

 בהתאמה(.  -33%ו  - 7%באוכלוסייה בישראל )

 

 מאפייני תעסוקה  5.4

 מסכם את מאפייני התעסוקה של אוכלוסיית ערד. 5לוח מס' 

 

 מאפייני תעסוקה  - ערד : 5לוח מס' 

(2016 ) 

 

 ערד

  אוכלוסייה יהודית 

 בישראל 

 68.1% 65.5% + 15השתתפות בכוח העבודה גילאי שיעור  

 4.1% 4.8% שיעור אבטלה 

 13.8 15.1 באוכלוסייה  1000 -מובטלים ל 

 13.0 18.8 באוכלוסייה  1000  -מובטלות ל 

 : עיבוד נתוני למ"ס מקור

 

גילאי   של  העבודה  בכוח  ההשתתפות  בכ  15שיעורי  נמוכים  ערד  באוכלוסיית   +-  3.8%  

משעורי ההשתתפות של האוכלוסייה היהודית בישראל בתקופה המקבילה. בהנחה ששיעורי  

, ואלה של אוכלוסייה חרדית, המהווה  70%  -השתתפות של אוכלוסייה חילונית עומדים על כ  

; אפשר לצפות כי שיעורי ההשתתפות בכוח  55%  - דים על כ  מאוכלוסיית העיר, עומ  20%  -כ  

גורם , קרי: עדיין גבוהים מן הנוהגים בערד במצב הקיים.  67.3%  -העבודה בערד יעמדו על כ  

אותה   של  ההשכלה  רמת  היא  אוכלוסייה  של  העבודה  בכוח  השתתפות  שיעורי  על  המשפיע  מכריע 

את אוכלוסייה.   המאפיינת  הארצי  היהודי  הממוצע  מן  הנמוכה  ההשכלה  רמת  רקע  על 
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בערד,   אוכלוסיית העבודה  בכוח  ההשתתפות  לשעורי  הסיבה  שזו  אפשר  לעיל(  )ראה  ערד 

 הנמוכים מן הממוצע הארצי.

 

משיעור האבטלה המקביל באוכלוסייה היהודית    16.6%  -שיעור האבטלה בערד גבוה בכ  

נתונים ישירים על אבטלה בחתך מגדרי בערד אבל ניתן ללמוד עליה מנתונים על  בישראל. אין  

ל   ל    1000  -אבטלה  המובטלים  מספר  הקיים  במצב  מגדרי.  בחתך    1000  -באוכלוסייה 

מן המקביל לו באוכלוסייה היהודית בישראל. בעוד שמספר    9.4%  -באוכלוסיית ערד גבוה בכ  

מן המקביל לו באוכלוסייה היהודית    44.5% - גבוה בכ באוכלוסיית ערד  1000 - המובטלות ל 

באוכלוסייה נמוך ממספר    1000  -בישראל. ובעוד שבממוצע היהודי בישראל מס' המובטלות ל  

עולה    1,000  -; הרי שבערד המצב הפוך ומספר המובטלות ל  6.1%  -המובטלים המקביל בכ  

 על מס' המובטלים המקביל.  24.1% -בכ 

 

כי אבטלת נשים היא הסיבה לשעורי האבטלה הגבוהים בערד בהשוואה  ניתן לסכם אפוא  

 לממוצע היהודי בישראל. 

 

 מגורים מאפייני   5.5

 מסכם את מלאי יח"ד בערד במצב הקיים בחתך של גודל דירות ומתחמים.  6מס'  לוח

 

 מלאי יח"ד -ערד   : 6לוח מס' 

(2019 ) 

 מ"ר בנוי 
 מתחם סה"כ 

 11 6 5 4 3 2 1 %  יח"ד 

 0 0 49 0 0 0 698 7.9% 747 ומטה  55

56 - 80 2,313 24.6% 1,430 360 3 0 249 271 0 

81 - 110 3,556 37.8% 2,830 185 116 27 303 94 1 

111 - 130 709 7.5% 329 115 44 69 133 19 0 

131+ 2,087 22.2% 497 298 496 337 288 171 0 

          

 1 555 1,022 433 659 958 5,784 100.0% 9,412 סה"כ 

 0.0% 5.9% 10.9% 4.6% 7.0% 10.2% 61.5% 100.0%  סה"כ 
 מקור: עיבוד נתוני ארנונה. 

 

  62.4%  -מ"ר בנוי. כ  104.5 -יח"ד בגודל ממוצע של כ   9,412 - סה"כ בערד במצב הקיים כ 

בעיר מרוכזות  מסה"כ יח"ד  61.5% -חדרים. כ   4 - 3במלאי יח"ד בעיר הן דירות בגודל של  

 )מרכז העיר(.  1במתחם מס' 
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 מציג את צפיפות הדיור בערד במצב הקיים.  7לוח מס' 

 

 צפיפות דיור - ערד : 7לוח מס' 

 

 נפשות לחדר  

 0.68 2019ערד 

 0.78 2017אוכלוסייה יהודית ישראל  

 הצלבה של דו"ח ארנונה ונתוני אוכלוסייה עפ"י למ"ס.   -מקור: ערד 

 , למ"ס 2017סקר הוצאות משק הבית  -אוכלוסייה יהודית בישראל             

 

בהשוואה לרווחת הדיור של    13%  - רווחת הדיור הממוצעת של אוכלוסיית ערד גבוהה בכ  

 אוכלוסייה יהודית בישראל. 

 

מציג את נתוני גמר בנייה בערד לאורך זמן במונחים של יחידות דיור, המהוות   5תרשים מס'  

 התוספות החדשות למלאי יחידות הדיור בעיר. את 

 

 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס.

 

ב דומה    ערדבאופן כללי תנודתיות שוק המגורים  בנתוני גמר הבנייה,  כפי שהיא מתבטאת 

שוק   גם  מתרחב,  בישראל  המגורים  כששוק  קרי:  בישראל,  המגורים  שוק  לתנודתיות  בכיוון 

מתרחב, ולהיפך. בכך באים לידי ביטוי גורמי ההשפעה המשקיים הרחבים על    ערדהמגורים ב
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  ערדהתגובות של שוק המגורים ב. יחד עם זאת,  6ערד שוק המגורים בישראל, המשתקפים גם ב

שלא קיימת חפיפה מלאה בין תקופות התנודתיות של שוק  סדירות פחות וחריפות יותר, באופן 

ב התנודתיות   ערד המגורים  בעוצמת  חפיפה  קיימת  ולא  בישראל,  המגורים  שני    ושוק  בין 

התאמה    מבטאת להערכתנו את אי  ערדאי הסדירות הגבוהה יותר של שוק המגורים ב  השווקים.

לאילוצים   הקשורות  ההיצע  צד  במגבלות  בעיקר  שמקורה  להיצע,  הביקוש  בין  הקצר  בטווח 

 .7תכנוניים ואילוצים מערכתיים אחרים 

 

, אפשר למצוא התעוררות  2000מול תוספות הבנייה החדשה בעיר המצטמצמות אחרי שנת  

מכרז    2019בסוף שנת    . כך בשכונת רננים פורסם2018במכרזי שיווק קרקע למגורים החל מסוף  

לעומת זאת ההצלחה בשיווק    מגרשים המיועדים לבנייה צמודת קרקע ששווקו כולם.  28  -ל  

שבתקופה   זו  על  עולה  כי  עם  ברורה  פחות  רוויה  מס'  2017  -  2002בנייה  לוח  את    8.  מסכם 

 . 2020 - 2018השיווקים לבנייה רוויה בערד בתקופה 

 

 בבנייה רוויה בערד מכרזי מגורים : 8לוח מס' 

 

 יח"ד משווקות  יח"ד במכרז  רובע  תאריך 

 78 167 גבים מערב  9/2020

 78 1,598 נעורים   6/2020

 70 305 יהושפט  12/2019

 102 152 יהושפט  8/2019

 46 198 יהושפט  12/2018

    

 374 2,42078  סה"כ 

 מקור: אתר רמ"י 

 

מס'   למלאי    9לוח  הדיור  יחידות  תוספת  את  המהווים  בערד,  הבנייה  גמר  נתוני  את  מציג 

ובהשוואה לנתוני גמר הבנייה באותו   המגורים הקיים בעיר, בחתך של מספר חדרים ליח"ד, 

 חתך ברמה הארצית. 

 

 

 

 

 

 

 
רמת הפעילות הכלכלית במשק, יכולת גיוס ההון של משקי הבית, שער הריבית בכלל ולמשכנתאות   כמו 6

 בפרט, גובה ההון העצמי הנדרש, מחיר גורמי יצור וכדומה.

 פיתוח תשתיות, פיתוח מערך השירותים, אילוצים מנהליים וכדומה.  7
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 גמר בנייה יח"ד לפי מספר חדרים ליח"ד - : ערד 9לוח מס' 

 

 חדרים ליח"ד  
 סה"כ 

1 - 2 3 4 5 6 + 

 100.0% 8.5% 36.0% 44.3% 10.2% 1.1% 2018 - 2004ערד 

 100.0% 8.3% 36.4% 48.2% 7.1% 0.0% 2018 - 2009ערד 

 100.0% 10.6% 41.4% 45.7% 2.3% 0.0% 2018 - 2014ערד 

       

 100.0% 22.5% 28.4% 39.3% 6.5% 3.2% 2018 - 2004ארצי 

 100.0% 23.8% 29.5% 38.7% 5.4% 2.6% 2018 - 2009ארצי 

 100.0% 22.5% 29.5% 39.6% 5.8% 2.6% 2018 - 2014ארצי 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס.

 

(  2018  -  2014השנים    5בהשוואה לתמהיל יח"ד לפי גודל ברמה הארצית ערד מתמחה במצב הקיים )

ברמה הארצית.   69%  -מסה"כ גמר יח"ד בעיר, מול כ    87%  -חדרים, המהוות יחד כ    5  -  4ביח"ד בנות  

  + 6חדרים(, ויח"ד גדולות מאד )  3  -  1מצד שני בהשוואה לרמה הארצית ערד חסרה יח"ד קטנות )

 חדרים(.  

 

גם ברמה הארצית. אלא שבערד   ךחדרים גדלה, וכ  5-   4לאורך זמן ההתמחות של ערד בדירות בנות  

 הגידול בהתמחות מהיר יותר.
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 יתוח כלכלי פ 5.6

 .8במצב הקיים ערדאת סה"כ השימושים העסקיים ב יםמציג 10ולוח מס'    6מס'  תרשים
 

 
 ארנונה מקור: עיבוד נתוני 

 

 שימושים עסקיים  -ערד : 10לוח מס' 

(2019 ) 

 שימוש 
 מ"ר בנוי 

 יחידות 
 %  מ"ר

 218 30.6% 164,278.0 מסחר 

 135 13.5% 72,647.8 משרדים

 91 2.0% 10,741.3 מסחר, משרדים ושירותים 

 109 31.7% 170,385.3 תעשייה, מלאכה ואחסנה 

 28 1.2% 6,203.3 מרפאות 

 16 15.8% 85,060.0 תיירות 

 5 0.4% 2,206.7 תחנת דלק 

 
הנדסיים, קרקע חקלאית וקרקע אחרת לסוגיה  הכוונה לשימושים שאינם מגורים, מוסדות ציבור, מתקנים    8

וכדומה. רוב שימושים אלה ממומשים על בסיס עסקי הן בהתייחס למיצוי מסגרות הביקוש, והן בהתייחס  

 . 17.11.2019  - לשיקולים של כדאיות כלכלית בצד ההיצע. בסיס הנתונים למצב הקיים הוא נתוני ארנונה ל
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 שימוש 
 מ"ר בנוי 

 יחידות 
 %  מ"ר

 80 4.8% 25,959.6 לא ידוע 

    

 682 100.0% 537,481.9 סה"כ 
 . מקור: עיבוד נתוני ארנונה

 

יחידות עסק. השימוש    682  - מ"ר בנויים של שטחים עסקיים ב    537,482  - במצב הקיים כ    ערד סה"כ ב

שטחי  .  ערדב  מסה"כ השטחים העסקיים  32%  -המהווים כ    תעשייה ומלאכההדומיננטי הוא של שטחי  

תיירות מהווה כ  מסה"כ השטחים העסקיים.    30.6%  -השימוש השני בהיקפו המהווה כ    הם  המסחר

  7%  -ווים כ  . שאר השימושים מה  13.5%  - מסה"כ השטחים העסקיים בעיר, ומשרדים כ    15.8%  -

 מהיקף השטחים העסקיים בעיר. 

 

 .9מתחמים בערדחתך  מציגים את פריסת השימושים העסקיים ב 11ולוח מס'    7תרשים מס' 

 

 

 מקור: עיבוד נתוני ארנונה. 

 

 

 
 . 1נספח מס'   לפרוט המתחמים בתוכנית המתאר ראה 9
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 פריסת שטחים עסקיים  -ערד : 11ח מס' ול

(2019 ) 

 % יחידות  % מ"ר בנוי  מתחם

1 57,776.6 10.7% 298 43.7% 

2 760.8 0.1% 7 1.0% 

3 35,146.4 6.5% 10 1.5% 

4 3,740.8 0.7% 14 2.1% 

5 4,531.5 0.8% 14 2.1% 

6 945.2 0.2% 3 0.4% 

11 427,607.6 79.6% 334 49.0% 

 0.3% 2 1.3% 6,973.0 לא ידוע 
 עיבוד נתוני ארנונה.  :מקור

 

(. אזור זה מתייחד  80%  -)כ   בערדיכוז הגבוה ביותר של שטחים עסקיים  אזור התעסוקה מהווה את ר 

יחידות  המ"ר בנויים בממוצע ליחידה(. בהתאם לכך משקלו בסה"כ    1,280  -ביחידות עסק גדולות )כ  

 . 49%  -בעיר נמוך ממשקלו בסה"כ השטח הבנוי ועומד על כ  העסקיות

 

אזור התעסוקה כמוקד של פעילות עסקית המכיל  משקל נגד ל  מרכז העירמהווה במונחי יחידות עסק  

מ"ר    193  -אבל מוקד זה מתייחד ביחידות עסק קטנות יחסית )כ    מן היחידות העסקיות בעיר.  44%  -כ  

 (.11%  -נמוך יחסית )כ   השטחים העסקיים( ולכן משקלו בסה"כ השטח הבנוי של בנויים

 

.  (1מתחמי המגורים שאינם מרכז העיר )מתחם מס'  מפוזרים    ערדב  מן השטחים העסקיים  8.4%  -כ  

 מן היחידות העסקיות בערד.  7% -והם מהווים כ 

 

מס'   ב   12לוח  לתושב  העסקיים  השטחים  סה"כ  ממוצע  את  אחרים  ערדמציג  לישובים  בהשוואה   ,

 באזור בו היא ממוקמת; וזאת כביטוי לעוצמה היחסית של הפיתוח הכלכלי בישוב. 

 שטחים עסקיים לתושב  -ערד : 21 לוח מס'

(2017 ) 

 מ"ר עסקי לתושב  אוכלוסייה  ישוב 

 19.9 27,077 (2019) ערד

   

 9.1 207,551 באר שבע

 6.3 33,666 דימונה 

 19.2 9,511 ירוחם 

 20.3 5,240 מצפה רמון 
 . מקור: עיבוד נתוני ארנונה



 
 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            | אהוד פסטרנק כלכלה ופרוגרמה                                                צוות תכנית המתאר 

 
                   

             173 

 

מ"ר    20  -הרמה היחסית של הפיתוח העסקי בערד דומה לזו שבירוחם ומצפה רמון, ועומדת על כ  

בכל שלושת הישובים  כנגד זאת ההכנסה מארנונה למ"ר בנוי עסקי  כי    -אליה וקוץ בה  בנויים לתושב.  

כתוצאה מכך התרומה של רמת הפיתוח העסקי הגבוהה יחסית  .  10נמוכה, וודאי יחסית לבאר שבע

הבסיס  נש מהישענות  הנמוך  החיוב  נובע  להערכתנו  העיר.  במשק  לתמיכה  נוגע  שהדבר  ככל  חקת 

על   העיר  של  שטח הכלכלי  עתירי  בנוי  ו  עסקים  למ"ר  שלהם  התשלום  יכולת  מעתירותם  כתוצאה 

 מוגבלת. 

 מציג את היקף ופריסת שטחי המסחר  בערד במצב הקיים. 8תרשים מס' 

 

 מקור: עיבוד נתוני ארנונה. 

כ  סה הקיים  במצב  כ    164.3  -"כ  מסחר.  שטחי  של  בנויים  מ"ר  באזור    81%  -אלף  מרוכזים  מהם 

(. שטחי המחר המפזרים בשאר חלקי  1נוספים במרכז העיר )מתחם    18% -(; וכ 11התעסוקה )מתחם  

 העיר בטלים אפוא בשישים. 

היקף שטחי המסחר בישוב נתון יוגדר ע"י שילוב של גורמים בעלי אופי מקומי וגורמים בעלי אופי  

ואף ארצי. הגורמים בעלי האופי המקומי קשורים לשיווי משקל בין שיקולי צד הביקוש ברמת    אזורי

הישוב לבין שיקולי צד ההיצע. שיקולי צד הביקוש כוללים את גודל האוכלוסייה בישוב ומאפייניה  

  כלכליים. שיקולי צד ההיצע כוללים את יחסי היצור והצרכים הפונקציונליים של הענף. -החברתיים

 
 בדימונה גם השטח לתושב נמוך וגם התמורה למ"ר בנוי שהוא מביא. 10

164,278.0

29,749.85

0.00 0.00 373.81 502.00 0.00

133,652.34

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

כ"סה 1 2 3 4 5 6 11

"מ
וי

בנ
ר 

מתחם

2019שטחי מסחר -ערד : 8' תרשים מס

18.1%

81.4%



 
 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            | אהוד פסטרנק כלכלה ופרוגרמה                                                צוות תכנית המתאר 

 
                   

             174 

גורמים בעלי האופי האזורי קשורים למערכת הקשרים שמקיימים הישוב ואוכלוסייתו עם מערכות  ה

ואוכלוסיות רחבות יותר. ניתן לאמוד את היקף שטחי המסחר הצפויים בישוב נתון באמצעות מודל  

תושב    1000  -המביא בחשבון את השיקולים שהוצגו לעיל, והמבוסס על פרמטרים של מועסקים ל  

בחשבון    בענפים המביאים  ופרמטרים  אלה,  בענפים  למועסק  שטח  של  פרמטרים  המתאימים, 

ניתן   זה  ובאמצעות מודל  ואת תפקוד הישוב במסגרת האזורית.  ומתארים את הזיקות המרחביות 

 .11במצב הקיים  ערד והמשרדים בלהעריך את התפקוד של מערכת המסחר  

 

במצב הקיים והשפעותיה על    ערדב מוצעת  עפ"י המודל, ובהתאמות המתייחסות לרמת ההכנסה המ

נאמד בכ   ערדרמת הצריכה, סה"כ שטחי המסחר ושירותי האוכל המבוססים על ביקושים מקומיים ב

בהתאם    .מ"ר בנויים של שטחי מסחר ושירותי אוכל  164,000  -מ"ר בנויים. בישוב פועלים כ    35,000  -

מוסברים ע"י ביקושים שמחוץ  במצב הקיים    ערדשטחי המסחר ושירותי האוכל הפועלים ברוב  לכך  

 , כולל אוכלוסייה בדווית המתגוררת באזור ומבקרים ושוהים תיירים וישראלים.לישוב

 

 מציג את היקף ופריסת שטחי המשרדים  בערד במצב הקיים.  9תרשים מס' 

 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס.

 

 
 . 2מס'   לפרוט המסגרת המושגית של המודל שישמש בשלבים הבאים גם לתחזיות ופרוגרמה ראה נספח 11
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כ   הקיים  במצב  שטחי     72,650  - סה"כ  של  בנויים  כ  מ"ר  באזור    84%  - משרדים.  מרוכזים  מהם 

שרדים בעיר  שטחי הממ  2.6%  -כ  (.  1נוספים במרכז העיר )מתחם    13%  -(; וכ  11התעסוקה )מתחם  

 . פזרים בשאר חלקי העירמ

 

 במצב הקיים. ערדפריסת שטחי התעשייה והמלאכה בהיקף ומציג את  10תרשים מס' 

 

 

 מקור: עיבוד נתוני ארנונה. 

מ"ר בנויים של שטחי תעשייה ומלאכה. רובם ככולם ממוקמים     170,240  -הקיים כ  סה"כ במצב  

 (. 11באזור התעסוקה של העיר )מתחם 

 

  - סה"כ במצב הקיים כ    במצב הקיים.  ערדב  המרפאות פריסת שטחי  היקף ומציג את    11תרשים מס'  

 . 11מתחם ב  נוספים  20% -, וכ  1מהם במתחם  70% -כ  . מרפאותמ"ר בנויים של שטחי   6,200

 

  - סה"כ במצב הקיים כ    במצב הקיים.  ערדב  התיירותפריסת שטחי  היקף ומציג את    12תרשים מס'  

נוספים  במתחם    38% - , וכ 3מהם במתחם   40% - כ מ"ר בנויים של שטחי תעשייה ומלאכה.   85,000

 .1נוספים במתחם  8.4% - , וכ 11
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 מקור: עיבוד נתוני ארנונה. 
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 תקציב העירייה  5.7

העוצמה הכלכלית של רשות מקומית ויכולתה לשרת את אוכלוסייתה צריכה להיבחן כנגד עודף/גרעון  

עמד    2017בתקציב הרגיל בשנת    ערדבתקציב השנתי הרגיל של הרשות. סה"כ ההכנסות של עיריית  

  עמד  2017.  בשנת  12אלפי ש"ח   170,428.0  -אלפי ש"ח, מול הוצאות בהיקף של כ    170,436.0  -על כ  

בתקציב    הוצאות על ה   ההכנסות אלפי ש"ח. אבל עודף    8.0  -בתקציב הרגיל על כ    ערד של עיריית    עודף ה

מצרף של  , אלא גם ע"י  13הרגיל מומן לא רק ע"י הכנסות עצמיות והעברות מיועדות של הממשלה 

מיועד,    ,מענק איזון לגרעון האפקטיבי מענק  נתייחס  עיריית    14ומענק מיוחד. אם  יב  בתקצ  ערדשל 

מסה"כ תקבולי    20.5%  -אלף ש"ח, המהווה כ    -34,977.0  - הוא עמד על כ    2017הרגיל הרי שבשנת  

 ש"ח בממוצע לתושב בעיר.  -1,371.6  -הרשות בתקציב הרגיל, ועומד על כ 

 

ניתוח הגורמים המשפיעים על הגרעון השוטף האפקטיבי של רשויות מקומיות בישראל מראה כי גובה  

הזה   בנוי  הגרעון  מ"ר  הבאים:  הגורמים  של  המשולבת  ההשפעה  ע"י  מוגדר  נתונה  ברשות  לתושב 

ברשות   ממוצע  עסקי  למ"ר  ארנונה  חיוב  המקומית,  ברשות  בנויים  עסקיים  שטחים  של  לתושב 

המקומית, הכנסה מארנונה למגורים לתושב ברשות המקומית, סה"כ הוצאה לתושב בתקציב השוטף  

(= .672R ומהימנות הקשר גבו )קשר דומה, מעט חלש יותר אבל מספיק גבוה ומובהק נמצא גם  15הה .

הגורם של מ"ר  בין מרכיבים אלה, לבין משקל הגרעון האפקטיבי בסה"כ ההכנסות בתקציב השוטף.  

הנוגעו פחות  או  יותר  מאולצות  נורמטיביות  מהחלטות  גם  מושפע  לתושב  ההכנסות    תבנוי  להרכב 

ות העצמיות בסה"כ הכנסות הרשות, משקל ההכנסות  העצמיות של הרשות, כולל: למשקל ההכנס

בסה"כ   ארנונה  משלמי  עסקיים  משטחים  ההכנסות  ומשקל  העצמיות,  ההכנסות  בסה"כ  מארנונה 

 ההכנסות מארנונה. 

 

, ואת הגורמים המשפיעים  (2017)  במצב הקיים ערדלתושב ב האפקטיבי  מציג את הגרעון  13לוח מס' 

אפקטיבי בתקציב הרגיל  בהשוואה לרשויות מקומיות ללא גרעון  . הנתונים מוצגים  עליו כמפורט לעיל

, שהכנסותיהן בתקציב הרגיל מבוססות על הכנסות עצמיות והעברות מיועדות של הממשלה  בישראל

 
 . 2017מבוסס על נתוני למ"ס עפ"י קובץ "הרשויות המקומיות בישראל" לשנת  12

הממשלה לרשות המקומית בגין שירותים שהיא מספקת באמצעות הרשות המקומית  העברות תקציב של     13

 כמו חינוך, רווחה, דת ועוד. 
 לאיזון.  כולל מצרף של גרעון/עודף בתקציב הרגיל, מענק כללי לאיזון, מענק מיועד, מענק מיוחד, ומלוות 14

עיריות ומועצות מקומיות בישראל אשר לגביהן היו נתונים מלאים לכל המרכיבים,    200הניתוח נעשה על    15

", למ"ס.  2017עיריות ומועצות מקומיות בישראל. מקור הנתונים: "הרשויות המקומיות בישראל    201מתוך  

אינה בשליטת הרשות    צריך להדגיש כי ההוצאה המיועדת של הממשלה מוגדרת ע"י גורמים נורמטיביים ולכן

הגרעון   גובה  על  משפיע  נמצא  לא  לכשעצמו  בישוב  האוכלוסייה  גודל  כי  לציין  כדאי  כן  כמו  המקומית. 

המקומיות   ברשויות  השירותים  מערכות  בתפקוד  לגודל  יתרונות  כנראה  שאין  ומכאן  לנפש;  האפקטיבי 

מדד  ות של הישובים; כמו גם הומדד הקומפקטי   תהפריפריאליו וכך גם לא נמצאו משפיעים מדד  בישראל.  

משפיע על רמת ההוצאה לתושב, הרי שהוא משפיע על    האחרוןכלכלי של הישוב ונראה כי יותר מש -החברתי

 הרכב ההוצאה לתושב. 
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המאוזנות  לממוצע הרשויות     ערדשל    שוואהה. מצאנו את ה16)להלן "רשויות מאוזנות תקציבית"( 

מוניציפלית  וונטית לענייננו. להערכתנו ממוצע זה יכול להוות מודל מייצג לרשות  בישראל רל   תקציבית

מאזנים תקציבית  ממוצעת המתקיימת ממקורותיה ומהעברות מיועדות של הממשלה, ללא מענקים  

 . מספקת לתושביה רמת שירותים נאותה הן בהיקף והן בסוגהכל שהם, ו

 

 לתושב והגורמים המשפיעים עליו גרעון אפקטיבי   -ערד : 31לוח מס' 

(2017 ) 

 סעיף 
רשויות מאוזנות  

 ערד תקציבית 

 1,371.6- 59.0 גרעון אפקטיבי לתושב )₪( 

 19.9 11.4 מ"ר בנוי עסקי לתושב בשטחים עיקריים לאיזון כלכלי 

 80.6 166.1 הכנסה למ"ר עסקי בנוי בשטחים עיקריים )₪(

 1,164.9 1,808.3 גבייה ארנונה למגורים לתושב )₪(

 6,683.5 7,656.0 סה"כ הוצאות תקציב רגיל לתושב )₪(

   

 1,545.6 2,098.0 חיוב ארנונה למגורים לתושב )₪(

 80.7% 83.3% % לכלל החיובים -יחס גבייה ב -ארנונה למגורים   

 25.5  סה"כ  אוכלוסייה בסוף השנה )אלפים( 

   

 54.6% 70.9% הכנסות עצמיות בתקציב רגיל

 54.5% 69.1% % מהכנסות עצמיות  -הכנסות מארנונה כ 

 29.1% 38.9% % מהכנסות מארנונה  - הכנסות מארנונה שטחים עסקיים כ 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס.

 

לתושב   האפקטיבי  הגרעון  בין  האפקטיבי  בערדהפער  העודף  לבין  המאוזנות  ב,  הרשויות  ממוצע 

 הגורמים המשפיעים הבאים:תקציבית נובע מן 

בכ   אומנם  גבוה  בערד  לתושב  בנוי  עסקי  מ"ר  סה"כ  המאוזנות    74%  -*  שברשויות  מזה 

  50% - תקציבית; אבל ההכנסה של העירייה בערד מן המ"ר העסקי הממוצע בעיר נמוכה בכ 

 בהשוואה לרשויות  המאוזנות תקציבית, והיא מקזזת את ההשפעה של גודל השטח. 

 
מאוזנות תקציבית    סה"כ  אינו עולה על אפס.  הגדרנו רשות מאוזנת תקציבית ככזו שהגרעון האפקטיבי שלה  16

זו   בישראל עפ"י קובץ "הרשויות המקומיות בישראל    201עיריות ומועצות מקומיות מתוך    14עפ"י הגדרה 

" של הלמ"ס. צריך להזכיר שוב כי גובה הגרעון האפקטיבי לתושב אינו מושפע מגודל האוכלוסייה ברשות  2017

רשויות המאוזנות כלכלית להוות מודל רלוונטי  כלכליים, ולכן יכולות ה-המקומית או ממאפייניה החברתיים

 לאיזון כלכלי ללא קשר לגודלן ומאפייניהן. 
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מזו הנגבית ברשויות המאוזנות    36%  -מגורים הנגבית מתושב בערד נמוכה בכ  * הארנונה ל

נובע בעיקר מחיוב ארנונה למגורים לתושב הנמוכה בערד בכ   מזו    26%  -תקציבית. הדבר 

 המחויבת ברשויות המאוזנות תקציבית. 

 

שי לאוכלוסייתה  כדי שהעירייה תספק  אינו מספיק  בערד  לתושב  הגבוה  האפקטיבי  רותים  הגרעון 

הרגיל,   בתקציב  לתושב  ההוצאה  סה"כ  תקציבית.  המאוזנות  ברשויות  המסופקת  לזו  דומה  ברמה 

בהשוואה לרשויות    13%  - המבטאת את רמת השירותים שמספקת הרשות לתושביה, נמוך בערד בכ  

 המאוזנות תקציבית. 

 

כמפורט    ערדהעירייה בשנוי המצב הקיים מחייב טיפול בכל אחד מן הגורמים המשפיעים על גרעון  

לעיל. לא כל הגורמים האלה נמצאים בתחום השפעתה של תוכנית המתאר. אבל על גורם אחד יש  

לתוכנית המתאר השפעה מכרעת, והוא על היקף השטחים העסקיים שיכולים לפעול בעיר ומשמשים  

ככל   להרחיב את הבסיס הכלכלי המקומי  אפוא  תוכנית המתאר תשאף  ארנונה.  של  לגבייה  בסיס 

 במסגרות הביקוש הרלוונטיות, ככלי חשוב באיזון משק העיר.  שניתן

 

 מוסדות ציבור  5.8

 מסכם את סה"כ התלמידים והכיתות במערכת החינוך בערד.  14לוח מס' 

 

 מערכת החינוך  -ערד  : 41לוח מס'

 

 תלמידים לכיתה  תלמידים  כתות  מוסד 

 24 583 24 גני ילדים 

 19 1,562 83 בתי ספר יסודיים 

 26 1,354 53 יים דספר על יסובתי 

    

  3,499 160 סה"כ 
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 מסגרת מושגית  –שטחי מסחר ומשרדים פרטיים וציבוריים : 2נספח מס' 

היקף שטחי המסחר הקמעוני, והמשרדים הפרטיים והציבוריים בישוב נתון יוגדר ע"י שילוב של גורמים בעלי  

אופי מקומי וגורמים בעלי אופי אזורי ואף ארצי. הגורמים בעלי האופי המקומי קשורים לשיווי משקל בין  

כוללים את גודל האוכלוסייה  שיקולי צד הביקוש ברמת הישוב לבין שיקולי צד ההיצע. שיקולי צד הביקוש  

כלכליים. שיקולי צד ההיצע כוללים את יחסי היצור והצרכים הפונקציונליים  -בישוב ומאפייניה החברתיים

עם   ואוכלוסייתו  הישוב  שמקיימים  הקשרים  למערכת  קשורים  האזורי  האופי  בעלי  הגורמים  הענף.  של 

ים בישוב נתון באמצעות מודל המביא בחשבון  המערכת האזורית. ניתן לאמוד את היקף שטחי המסחר הצפוי

ל   מועסקים  של  פרמטרים  על  והמבוסס  לעיל,  שהוצגו  השיקולים  המתאימים,   1000  -את  בענפים  תושב 

פרמטרים של שטח למועסק בענפים אלה, ופרמטרים המביאים בחשבון ומתארים את תפקוד הישוב במסגרת  

 של עקרונות המודל.  רתיאוהאזורית. להלן 

 

כת המסחר והשירותים למיניהם )עסקיים וציבוריים( משרתת בעיקרו של דבר את האוכלוסייה המקומית  מער

חזקה, וגודל    -ואת מסגרת הביקוש המקומי שזו יוצרת. כיוון שכך, האוריינטציה של מערכת זו לאוכלוסייה  

האוכלוסייה בישראל    המערכת, רמתה, והגורמים המשפיעים על התפתחותה, יהיו קשורים באופן הדוק לגודל

חברתיים. קשרים אלה יכול שיהיו ישירים, כמו בענפי המסחר הקמעוני; ויכול שיהיו  -ומאפייניה הכלכליים

שהגורמים הישירים המשפיעים עליהם קשורים לרמת    -  ופיננסייםעקיפים, כמו בענפים של שירותים עסקיים  

הדו קשר  מקיימת  מצידה  היא  אשר  במשק,  הכלכלית  הביקושים  הפעילות  המקומיים.  הביקושים  עם  ק 

 הסופיים בענפי המסחר והשירותים יוצרים מצדם ביקוש לגורמי ייצור, ובניהם גם לעבודה )מועסקים(.  

 

בהתאם לאמור לעיל נמצא כי קיים קשר ויחס בין היקף המועסקים בענפי המסחר והשירותים המתאימים  

  - ירותים. קשר זה, המבוטא בפרמטר של מועסקים ל  לבין היקפה ורמתה של האוכלוסייה המקבלת את הש

תושב, מתאר בזמן נתון שיווי משקל נתון בין ביקוש להיצע, כאשר מצד ההיצע הוא מסכם יחסי ייצור    1000

ייצור ענפית    תפונקצייוצרכים פונקציונליים הקשורים לרמת הפעילות והייצור בענף נתון, והוא פועל יוצא של  

פרי  יחסי  ושל  כוח  נתונה  את  הפרמטר  מסכם  הביקוש  מצד  נתון.  בענף  השוררים  למועסק  והון  למועסק  ון 

הקנייה ואת רמת השירות הנדרשת ע"י האוכלוסייה, שהם פועל יוצא של רמות הכנסה וצריכה נתונות ושל  

 נורמות שירות ידועות ומקובלות. 

 

האוכלוסייה להיקף  ביחס  הארצית  ברמה  המתאימים  בענפים  המועסקים  מתייחס    היקף  הארצית  ברמה 

למערכת שוק רחבה מספיק, ולכן מציג פרמטרים רלוונטיים המבטאים את שיווי המשקל בין ביקוש להיצע  

ברמה הענפית, כאמור לעיל. ניתן אפוא להגדיר את הקשר שבין אוכלוסייה ומועסקים בענף נתון על בסיס  

של הלמ"ס, ניתן להגדיר היחסים שבין  היחסים ברמה הארצית. בהתאם לכך, ועל בסיס סקרי כוח האדם  

אוכלוסייה ומועסקים בענפי השירותים הרלוונטיים לשטחי מסר ומשרדים פרטיים וציבוריים, כולל: מסחר  

ושירותים אישיים, שירותים פיננסיים ועסקיים, שירותי מנהל ממשלתיים, שירותי מנהל מקומי, שירותים  

 . ציבוריים אחרים, איגודים, אגודות ולנמ"א

 

השירותים   נכללים  הראשונה  בקטגוריה  קטגוריות.  שתי  בין  הבחין  יש  הרלוונטיים  הפרמטרים  בהגדרת 

הנורמות   כאשר  וברורה;  גבוהה  נורמטיבית  אוריינטציה  מקיימים  אלה  הציבור.  ומוסדות  הציבוריים 

נכלל  זאת  לעומת  השנייה  בקטגוריה  השירות.  נותן  הציבורי  הגוף  ע"י  מוכתבות  זו  שירותים  בקטגוריה  ים 
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להבדיל מן הצרכים בקטגוריה הקודמת    -המקיימים אוריינטציה שוק גבוהה וברורה. הביקושים בקטגוריה זו  

מוגדרים ע"י יחסים כלכליים ספונטניים ובאמצעות מנגנון השוק. ספק השירותים, קרי: צד ההיצע, פועל אף    -

זו כוללים מסחר,  הוא עפ"י שיקולים כלכליים ובאמצעות מנגנון השוק. השירותי ם הרלוונטיים בקטגוריה 

ומשרדים פרטיים )שירותים עסקיים ופיננסיים(. הגורמים המשפיעים על ההתפתחות של הפרמטרים לאורך  

זמן יהיו שונים בשתי הקטגוריות; וההבחנה שבין הקטגוריות תהייה רלוונטית בעיקר להערכת ההתפתחות  

 הצפויה בפרמטרים לאורך זמן, ולחיזוים. 

 

הפרמטרים כפי שהוגדרו לעיל מבטאים כאמור את היחסים ברמה הארצית ומתייחסים לשווי משקל ברמה  

ממאפייני   הנובעים  שנויים  בחשבון  להביא  צריכים  זאת  לעומת  נתון  יישוב  או  באזור  הפרמטרים  הענפית. 

סה המרחבית של  הביקוש של האוכלוסייה הספציפית בישוב נתון; כמו גם שנויים הנובעים ממאפייני הפרי

 מועסקים ושטח בנוי בענף נתון. 

 

ורמת   ההכנסה  ברמת  בעיקרם  מתבטאים  נתון  בישוב  אוכלוסייה  של  הביקוש  ממאפייני  הנובעים  שנויים 

ההוצאה הפרטית בסעיפי הוצאה רלוונטיים, כמו גם מהרכב ההוצאה בסעיפים אלה שיכולה להיות מושפעת  

או בין  ותרבותיים  יעברו  גם מהבדלים חברתיים  נתון  אזור  או  לישוב  במעבר  לכך  שונות. בהתאם  כלוסיות 

המדדים הענפיים של המועסקים המתוארים לעיל שנויים והתאמות המתייחסות לרמות ההכנסה וההוצאה  

 ככל שנתונים אלה זמינים ברמת הישוב או האזור הספציפיים.   17הפרטית ומאפייניה בסעיפי הוצאה רלוונטיים 

 

חבית של המועסקים והשטח בענף נתון אינם עוקבים בהכרח את פריסת האוכלוסייה.  גם כי הפריסה המר

הפריסה המרחבית של שימושי הקרקע בעלי אוריינטציה של שוק מבטאת לכשעצמה שיווי משקל כלכלי בין  

שיקולי מיקום של צד ההיצע לשיקולי מיקום של צד הביקוש. שיקולי מיקום של צד ההיצע כוללים: טווח  

פירמות  מוצר בין  פונקציונליים  עלויות הובלה, קשרים  לגודל,  יתרונות  ושירותים,  כניסה של מוצרים  , ספי 

וענפים, וכדומה. שיקולי מיקום של צד הביקוש )מקום קבלת המוצר/שירות( כוללים: תדירות קנייה, משקל  

שיווי המשקל הכלכלי הקשור  בסל הצריכה, עלות כוללת של נגישות, שילוב פעילויות, מגוון הזדמנויות וכד'.  

וארציות.   אזוריות  עירוניות,  שכונתיות,  לרמות  מוקדים המוגדרים  עם  יוצר התגבשויות מרחביות  למיקום 

אופי   בעלי  לשיקולים  בנוסף  כוללת,  נורמטיבית  אוריינטציה  בעלי  קרקע  שימושי  של  המרחבית  הפריסה 

האחרת   הקטגוריה  של  לאלה  הדומים  שיק  - כלכלי/תפקודי  הגוף  גם  של  ופונקציונליים  נורמטיביים  ולים 

התגבשויות   היוצרות  נורמטיביות  שירות  רמות  להגדיר  ניתן  כאן  גם  אולם  השירותים.  לסיפוק  האחראי 

מרחביות במוקדים המוגדרים לרמות שירות שכונתיות, עירוניות, אזוריות וארציות. מוקדים אלה יחפפו בדרך  

 
כך למשל שטחי המסחר מתייחסים לסעיפי ההוצאה הבאים בסקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס: מזון    17

בית, הלבשה  )ללא ירקות ופירות(, ירקות ופירות, אחזקה ושיפור הבית, צורכי משק בית שונים, ריהוט וציוד ל

קיימא,   בני  ובידור  תרבות  מוצרי  כתיבה,  ומכשירי  ספרים  עיתונים,  לבריאות,  אחרות  הוצאות  והנעלה, 

  -תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות, מחשב ביתי, תכנות ומשחקים, דיו, סיגריות, טבק וצורכי עישון, שירותים   

עונים, ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'.  אישיים וקוסמטיקה, ,תכשיטים וש  -אישיים וקוסמטיקה, מוצרים   

בהתאם לכך תידרשנה התאמות בין ההוצאה בסעיפים אלה בממוצע הארצי, להוצאה המקבילה באוכלוסיית  

ישוב או אזור נתונים. ובאופן דומה גם התאמות בסעיפי הוצאה של שירותים עסקיים ופיננסיים. ניתן כמובן  

 . ישיר בישוב או אזור נתונים לבסס את סעיפי ההוצאה ותיקונם על מידע
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הנוצרי ה"ספונטניים"  המוקדים  את  בעיקר  כלל  וזאת  שוק;  של  אוריינטציה  בעלי  קרקע  שימושי  ע"י  ם 

הענפיים   המדדים  את  לפרק  אפוא  ניתן  ולתפקודה.  אזורית/אורבנית  מערכת  לתכנון  הקשורים  משיקולים 

 למדדים של רמות שירות.  

 

ת  היקף השירותים הניתן בישוב נתון, תלוי במערכת הקשרים שמקיים אותו ישוב עם סביבתו והסביבה מקיימ

אתו. אלה תלויים בגורמים שונים כולל: הגודל היחסי של הישוב ושל ישובים אחרים באזור, רמת הביקושים  

כלכליים ומאפיינים  האוכלוסייה  גודל  של  כפונקציה  בישוב  הנגישות    -המקומיים  רמת  שלה,  חברתיים 

כזה   באופן  וכו'.  האזורית  התעסוקה  פריסת  האזורית,  האוכלוסייה  פריסת  המקיימים  האזורית,  בישובים 

שירות   לרמות  בהתייחס  סביבתם  את  המשרתים  שירותים  של  מוקדים  ייווצרו  מתאימים  יחסיים  תנאים 

מתאימות; כשם שבישובים שאינם מקיימים תנאים יחסיים מתאימים יופנה חלק מן הביקושים המקומיים  

פיים הרלוונטיים המתייחסים  אל מוקדים שמחוץ לישוב או לאזור. הפרמטרים הענ  -ברמות שירות מובחנות  

לישוב או אזור נתון צריכים אפוא לעבור התאמות המבטאות את התפקוד האזורי/ארצי של אותו ישוב או  

אזור. ניתן להציג באופן כמותי את רמת התפקוד הארצי ו/או האזורי ע"י מדד של רמת תיפקד מטרופוליני.  

יתן להשתמש בנתוני מועסקים עפ"י מקום עבודה של  כבסיס להערכה של התפקוד הכלכלי של עיר או אזור נ

שירותים/סחורות   יחסי  באופן  העיר  מספקת  בהם  הענפים  קרי:  אזור,  או  עיר  של  ה"יצוא"  ענפי  הלמ"ס. 

הקבועה   אוכלוסייתה  מלבד  אחרות  אוכלוסיות  ו/או  אחרים  הבסיס    –לאזורים  את  המהווים  הענפים  הם 

ה הביטוי  ואת  העיר  של  משתרשרים  הכלכלי/תעסוקתי  זה  מבסיס  שלה.  המטרופוליני  לתפקוד  מובהק 

המועסקים בענפים אחרים, כאלה התומכים את הבסיס הכלכלי ו/או כאלה המשרתים את אוכלוסיית העיר  

הקבועה והמבקרת. בהתאם לכך ניתן להציג באופן כמותי את רמת התפקוד הארצי והאזורי של עיר או אזור  

אר את המידה שבה ישוב או אזור מקבלים או נותנים שירותים וסחורות  ע"י מדד תפקוד מטרופוליני המת

בסה"כ   נתון  ובאזור  נתון  בענף  המועסקים  משקל  שבין  במאה  מוכפל  היחס  ע"י  מבוטא  המדד  לאחרים. 

המועסקים באזור היחס, לבין המשקל היחסי של האוכלוסייה באותו אזור, בסה"כ האוכלוסייה באזור היחס.  

מציג אזור מוטה תעסוקה ביחס לפריסת האוכלוסייה, קרי: אזור ה"מוכר" או "מייצא"    100  –יחס גבוה מ  

מ   נמוך  יחס  לאחרים.  וסחורות  או    100  –שירותים  ה"קונים",  אזור/עיר  קרי:  הפוך,  מצב  כמובן  מבטא 

  "מייבאים" סחורות ושירותים מאזורים אחרים. כך למשל היחס בין משקל המועסקים בתל אביב בענף נתון 

בסה"כ הארצי לבין משקל אוכלוסיית תל אביב בסה"כ האוכלוסייה בישראל, יבטא את התפקוד המטרופוליני  

אביב   תל  במטרופולין  למועסקים  בהתייחס  דומה  יחס  ארציים.  בהקשרים  ענף  באותו  אביב  תל  של 

 פולין. ולאוכלוסיית מטרופולין תל אביב יבטא את התפקוד המטרופוליני בהקשרים פנימיים של המטרו 

 

את היקף המועסקים החזוי בענפים הרלוונטיים כאמור לעיל לישוב /אזור נתונים, ניתן לתרגם למונחים של  

שטח באמצעות פרמטר של שטח/מועסק. קיים קשר ויחס בין היקף המועסקים בענפי המסחר והשירותים  

בפרמטרים    המבוטא   -המתאימים, לבין שטחי המסחר והמשרדים המשמשים להם "רצפת ייצור". יחס זה  

עסק   ליחידת  ושטח  עסק  ליחידת  מועסקים  למועסק,  שטח  והצרכים    -של  הייצור  יחסי  את  מתאר 

 הפונקציונליים לשטח בענפים המתאימים.  

 

גם   אלא  פונקציונלי  מצב  רק  לא  מתארת  נתונה  עסק  ביחידת  בפועל  השטח  צריכת  כי  אמנם  לזכור  צריך 

ונ הקרקע  לערך  הקשורים  ספקולטיביים  וסיבות  שיקולים  מקריות  גם  כמו  במודע,  שלא  או  במודע  עשים 
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היסטוריות. יחד עם זאת אנו מניחים כי ביסודו של דבר ביחידה עסקית פועלת ישפיעו הגורמים הפונקציונליים  

 יותר מן הספקולטיביים והאחרים בקביעת גודל השטח הנדרש, ואלה מושפעים מעט מן השונות האזורית. 

 

   פוא להשתמש בפרמטרים ידועים של שטח למועסק כפרמטרים מתווכים ביןלאור האמור לעיל ניתן א

 מועסקים לבין שטח נדרש. במסגרת המודל נעשה שימוש בפרמטרים ידועים של שטח למועסק בענפים 

 המתאימים, בהתייחס למועסקים הרלוונטיים "הצורכים" שטחי מסחר ומשרדים, ותוך התחשבות בשנויים 

 את כדי לתרגם אומדנים של מועסקים בענפים אלה למונחים של אומדני שטח. אפשריים לאורך זמן, וז
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שטחים פתוחים ומרחב ציבורי .6  

 מבוא לסקר הנופי  .6.1

 מבוא .6.1.1

 

רגע הולדתה, הם מקור גאוותה עד היום וחלק אינהרנטי ובלתי נפרד מזהותה.  נופי המדבר מלווים את ערד מ

כדאי ונכון  בהיבט הנופי, לאיתור הערכים אשר  ערד  חודיות של  יבעת הכנת הסקר ראינו חשיבות רבה לזיהוי הי

  לשמר כחלק מעתידה של העיר.

תורמים   והעצמתו  החיובי  הנופי  הייחוד  שמיצוי  היא  הנופי  הסקר  של  הכנתו  ואופן  לביצועו  המוצא  הנחת 

להתפתחותה ורווחתה של העיר, מעשירים את חייהם של תושביה ומחזקים את קשרי השותפות, האחריות  

 . יפין גם לרשויות העירוההדדיות בין התושבים לנופיה של העיר ובעק 

במרחב העירוני  תם  ספרימטרת הסקר לאפשר דיונים והכרעות תכנוניות, תוך השענות על הבנת מרכיבי הנוף,  

 ותרומתם לאיכות חייהם של תושבי העיר. 

מטבע הדברים עוסק הניתוח הנופי בהכללות, הנשענות על מכנים משותפים. אלה מאפשרים להגיע להגדרת  

  - פרטני בנוף העיר    לצד רכיבים בעלי יחוד  -ההכללות.  ייניות, אשר לתוכן משויכים הממצאיםיחידות נוף אופ 

מנת שהטיפול התכנוני בעתיד ישען על מסד יציב של הערכות נופיות, המכנסות לחטיבות מוגדרות  -הכרחיות על

 מראות, נופים ומקומות )גנים, רחובות, שדרות וכו'( בעיר.

ננו רק צירוף של ערכים כמותיים ומספריים, אלא גם חלק מ"תבנית נוף מולדת" של  הייחוד הנופי של העיר אי

העיר בניסיון    יבני העיר, ולפיכך ננסה לזהות את "רוח המקום" של העיר. בניתוח ננסה להתחקות אחר מאפיינ

 מהי ערד?  -לענות על השאלה 

 מבט אל העיר מתל ערד  :1תרשים מס' 



 
 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                      שטחים פתוחים ומרחב ציבורי                                     צוות תכנית המתאר 

 
                   

             186 

  

 תמונות מרחבי העיר  ? ערדמהי   :2תרשים מס' 
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 העיר ערד התפתחות על  .6.1.2

בשנת   נוסדה  להצלחה    1962ערד  ומופת  כדוגמא  רבות  שנים  במשך  ונחשבה  קפדנית  תכנון  עבודת  לאחר 

ייחודיותה של העיר איננה   תכנונית. בחזונם, שאפו המתכננים לשלב בין חיי עיר מודרנית לבין חיי המדבר 

מהאיכויות הנופיות  נובעת רק מהיותה מודל לעיר ציונית חדשה, שבה הופקו לקחי העבר, כי אם ממיקומה ו

 המצויות בה. 

האדריכלי  של  -הניסוי  ותרם  תכנון  מרחבי  התיישבותית  אידיאולוגיה  עם  קיימות  של  תפיסות  שילב  העיר 

להיווצרות נוף עירוני המכיל מנעד רחב של שטחים פתוחים ומרחבים ציבוריים. בשנותיה הראשונות עוצבה  

ת חזקות, טמפרטורות קיצוניות וכמות משקעים מועטה  ערד ע"פ עקרונות של התאמה לאקלים המקומי: רוחו

וכן להשתלבות בנוף הסובב. בתכנון המרחב הציבורי נעשה שימוש בהצללה )בינוי, צמחיה ואלמנטים אחרים(  

תושבים בלבד.    25,000ובחומרים מקומיים.  בפועל חזונם של המתכננים לא התגשם והיא צמחה ליישוב של  

ה נזנח  האחרונים  בינוי  בעשורים  לטובת  אלה  בעקרונות  קרקע  שימוש  צמודות  שכונות  של  הדומה  גנרי 

למקומות אחרים בארץ. ההגירה השלילית, בעיקר של הדור הצעיר, גם היא הטביעה חותמה בנוף העירוני וכך  

נעצרה ההתפתחות וההמשכיות של המרחב הציבורי אל השכונות החדשות יותר ושימוש במרחב הציבורי הולך  

 (. 2017 ט.  חתוקה,ארץ גנים. )ופוחת. 
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 הקשר אזורי  .6.2
 

 חטיבות נוף .6.2.1

תחום השיפוט של העיר ערד מצוי בתחומן של שלוש חטיבות נוף:  על פי הסיווג של המשרד להגנת הסביבה,  

הנגב   ערד  , חטיבת  הצפוניחטיבת קמרי  ו  באר  –בקעת  יהודה הדרומי.חטיבת  שבע  בה    מדבר  הנוף  חטיבת 

שטח הררי גדול בצפון  חטיבה זו הינה  דונם. 2,500,000  שטח:. קמרי הנגב הצפוני הינהעצמה ממוקמת העיר 

   לבקע ים המלח במזרח.למדבר יהודה ו משתרע בין מישורי הנגב במערב ההנגב, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חטיבות הנוף מדבר יהודה והנגב הצפוני. רוב החוקרים מכלילים  ולהגדרה של מחלוקת בנוגע לגבולות קיימת 

:  קובע מנחם מרקוס כיחלק מיחידות הנוף של קמרי הנגב הצפוני בתוך חטיבת הנוף מדבר יהודה. כך למשל  

וד ,  ד כי  - קמר    -ערד    -גבולו המערבי של מדבר יהודה נדחק בדרום לעבר מצוקי ההעתקים , על ידי בקעת  "

"מדבר יהודה ובקעת ים המלח בתוך:   .2001בן יוסף, ס. )עורך(  ]בתוך    " קי ההעתקים בנוה זהרונפגש עם מצו

משרד ; תל אביב: בהוצאת כתר  ;ירושלים  .  9ע'    .13, כרך  אנציקלופדיה, מסלולי טיול  -מדריך ישראל החדש

 [. משכל מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ;הבטחון

 

 GOVMAPמפת חטיבות נוף בסביבת ערד. לקוח מתוך אתר   :4תרשים מס' 
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הגבול בדרום הוא אזור ראש זוהר ונחל חימר. מנשה  דב ניר  לעומת זאת בסקירתו מציין זאב משל כי לפי  

לפי משל גם    הראל תוחם את מדבר יהודה בקרבת הר סדום ואילו צבי אילן בוחר בנחל חימר כגבול דרומי.

המתלול המזרחי של רכס  . הוא קובע את  המשרד להגנת הסביבהחלוקה של  הגבול המערבי אינו תואם את ה

עובר ממתלול קמר מעון אל מתלול זוהר תוך הקפת בקעת ערד  המדבר יהודה    של  גבולו המערביכההר המרכזי  

 בקו שאינו מוגדר בשטח.  

 

   יחידות נוף .6.2.2

תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצובו  יחידות נוף מוגדרות באמצעות מכלול תכונות וקווי נוף הנקבעים על פי 

 בבחינת מרכיבים נופיים, ביולוגיים, מורפולוגים ותרבותיים.

מסמך    –יחידות הנוף בנגב  .  2000א. קפלן, מ. ושדות, א. )עורכים(    על עבודתם של אידלמן,זה מתבסס    חלק

ועל הסקירה שנעשתה  על ידי    ירושליםהמשרד לאיכות הסביבה, רשות הטבע והגנים.  רקע לשימור ופיתוח.   

 רון פרומקין ורם איזנברג במסגרת תכנית המתאר הקודמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפת יחידות הנוף שערכו רון פרומקין ואד' נוף רם איזנברג.   :5תרשים מס'  
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  לקמר קנאים. היא בנויה מגבעות שולחניות של צור ומעט פוספוריט   יחידה זו מצויה בין קמר כידוד  –  הר מנחם

ועליהן גבעות משאר של קירטון מתוצרת ע'רב. בדרום היחידה חוצים הערוצים הרדודים של נחל מנחם ונחל  

ערבית |)זוגן השיח ואשליל שעיר( במזרח לחברת צומח  -כידוד.  ביחידה זו מתרחש מעבר מחברת צומח הסהרו

 ענת מדבר ומרוה צמירה( במערב. ערבתית )ל 

 
- זוהר המהווה את המשכו של קמר חלוקים. הקמר הינו א-יחידת הנוף המרכזית לאורך קמר כידוד  -  כידוד

סימטרי עם שיפוע מתון לצפון מערב ונטיות תלולות לכיוון דרום מזרח.   היחידה גובלת במזרח בקו פרשת  

שטח העיר ערד  המים של רכס כידוד ובמערב בערוצו העליון של נחל צאלים. מספר נחלים חודרים לעומק  

גבי על  בחלקו  מצוי  ונחל טביה שערוציהם    ששטחה  כידוד  נחל  נחל חסד,  נמנים  נחלים אלה  בין  זו.  יחידה 

עמוקים ביחס לעיר והם מוקפים במחשופי צור ובמצוקים. הנוף השולט הוא של סלעי פוספוריט שמתחתיהם  

דרגשי צור ומדרונות קירטון. בחלק הצפוני, באזור בית הקברות, מצויה "בקעת הלס" המהווה שריד אחרון  

בעבר את יחידות הנוף בקעת ערד ובקעת    אפיינות גידול מיוחד שבו מרוכזים מגוון בעלי חיים וצמחים אשר  לבי

 באר שבע.

המגדירים גבול טבעי לעיר. באזור זה, קו  עד קצה המדרונות התלולים  במזרחו של רכס כידוד  העיר ערד בנויה  

 הרקיע של העיר בולט והעיר נצפית למרחוק. 

זוהר לכיוון דרום מזרח אל עבר בקעת גורר ובקעת חתרורים.  -פיפה חריפה של קמר קידודכ  – מצלעות כידוד  

ידי קניונים עמוקים.  החלק הצפוני בנוי   על  גיר ודולומיט הנחצות  בחלק הדרומי היחידה בנויה ממצלעות 

ת ובורות  משאר צור ומתאפיין בערוצים עמוקים שאינם מצוקיים כדוגמת נחל רחף. אזור זה משופע במאגורו 

 מים. 

 
הקרקע    והרי דימונה בדרום מזרח.   בצפון מערב    אזור שטוח ורחב ידים בין מורדות הר חברון  -   בקעת ערד 

תנקזים לנחל באר שבע ולים  מבנויה מתערובת לס, חול וחרסית. הבקעה מבותרת בערוצים רדודים רבים ה

תיכון. זהו אזור מעובד ומפותח יחסית )גד"ש דרום הר חברון, גידולי בעל של הפזורה הבדואית וחורשת רן(,  

ם יחידה זו מצויים מינים אדומים  ובתח  המהווה ניגוד לנוף המדברי הרחוק. גן לאומי תל ערד מצוי בתחום זה.  

 האזור נתון ללחצי רעיה כבדים. ועוד. שיבולת-ת עבת ונדירים רבים כגון אירוס שחום, דמומי

 
עם חלוקי צור בשולים הצפון מזרחיים של אזור גבעות קינה.    כתם קונגלמרט וחולות נאונגניים  –  חולות ערד

 בשטח יחידה זו.  ברובה חברת הצומח השלטת ביחידה זו היא לענת המדבר ומרווה צמירה. העיר ערד בנויה 

 
בגבעות    תמאופיינמצויות בין בקעת ערד מצפון מערב לקמר דימונה מדרום מזרח. יחידה זו    –   גבעות קינה

מתונ מתון  קירטוניות  שיפוע  מערבי  הדרום  בחלק  צעירים.  וקונגלומרטים  פוספט  צור,  שכבת  שבראשן  ות 

ונחלוהנחלים רחבים ורדודים. בחלק הצפון מזרחי מתחתרים ערוציהם העליונים של נחל   ים כמריר, קינה 

  באזור זה נמצאות חרבת רדום וחרבת  .(של מדבר יהודה  חימר )שיש הרואים בו כמגדיר את גבולו הדרומי

עוזה. בקצה הדרום מערבי שוכן הישוב הבדואי  הלא מוכר אל פורעה אשר בשטחו מוצע שדה בריר, המיועד  

 לחציבת פוספטים. בתחום הפזורה מפוזרים בוסתנים וכרמי זיתים.

 
מתאפיין  הבנוי מסלעי גיר ודולומיט ועליהם משארי סלע צור וקירטון,   רכס דימונה חלק זה של   -הרי דימונה

 כמריר. -בשיפוע מתון. משיא הרכס יש תצפיות מרשימות ובמיוחד בחלקו הצפוני הצופה אל אגן נחל חימר 



 
 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                      שטחים פתוחים ומרחב ציבורי                                     צוות תכנית המתאר 

 
                   

             191 

 ובתחום הבנוימורפולוגיה: ניתוח גבהים ושיפועים בתחום השיפוט  .6.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ' מעל פני הים(    642מדרגות הקפיצה היורדות מרכס כידוד )רום מקסימלי   ניתן לראות במפה המוצגת את  

ניתן לראות את השטח המישורי של בקעת  בניתוח המורפולוגי  מפני הים(.    -400והעיר ערד ועד לים המלח )רום  

אל מתלול זוהר, תוך    מעוןעובר באזורינו ממתלול קמר  המזרחי של רכס ההר המרכזי, ההמתלול  ערד ואת  

יא תוצאת המפגש עם קווי המבנה של צפון הנגב. חוף  ה   ויצה זקפ מוגדר בשטח.    ו נהקפת בקעת ערד בקו שאי 

 :  יחידות  לחמש רצועות טופוגרפיות אזור  הלחלק את    ניתן   ה.יהוד  מדבר  ל שחי  רזמ המלח יוצר את גבולו ה  -ים

 באר שבע  -בקעת ערד ראשונה היארצועה 

זוהי רצועה צרה למדי, בשוליו  עזוהר לכביש  ש  המדרגה העליונה, העוברת בין רא השניה היא    הרצועה  רד. 

ויואזור ספר    ין ההרבזור מעבר  א  המערביים של מדבר יהודה, המהווה ול  תלובי. עיקרה הוא מיש אקלימי 

 צמו. עה פ הכפי

היא אזור הביניים הכולל את עיקר שטחיו של מדבר יהודה. היא מאופיינת כאזור מבותר    שלישיתההרצועה  

ת  קעבוקיעה. ב-ל)און לדרום  צפהמשתפל כללית מזרחה במדרגות אחדות, בבקעות אורך לא רצופות שכיוונן מ

ווי רקיע  . נחל גורר. תכסית האזור היא של קירטון וצור )תצורת מנוחה ומשאש בעיקר( היוצרים ק(םהקנאי

הנחלים    -כיפתיים זה.  באזור  חתרורים  של  מופע  קיים  מאידך.  ומבודדות  מזדקרות  וגבעות  מחד  עגלגלים 

התאם למהלכם בשלח  בות,  יפ מזרחה. הנחלים רדודים ועמוקים חל  -הראשים מקבילים זה לזה וכיוונם הכללי  

אדרהמ הם  ו  גות  גיא יו ברומן.  שטוח יוצרים  וקניוניי  באזור  יםת  הקבם  הקירטון  מורכב  היש .  שהמסלע  וב 

 . תד לשנים האחרונות(, העוסקים במרעה צאן, המנצלים מי גבים ובורו)עמנוודים 

 

 ניתוח גבהים בתחום השיפוט  :6תרשים מס' 
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מזרחיים  ה  ו, בשוליןוגירהנמשכת, לס   יד מהיא רמת השוליים המזרחיים. זוהי רצועה צרה ל  רביעיתה  הרצועה 

משטח פסגת מצדה המצוי  .  םימצוק ההעתק של מדבר יהודה. מבחינה מורפולוגית היא מהווה את שלח מדרגת  

גם כלפי מערב,   לכל-ךרד טוח וצר, המתנשא כלפי מזרח ובש ן ור מתוזהם: א  נייםביחידה זו. קווי הנוף האופיי 

גיאול היחס יג ומבחינה  הורסט כדוגמת מצדה, הגובה  זהו  ותצפיות הנוף מרהיבר  ית  ענקיים,  קנ ת.  וב  יונים 

סלע הוא בדרך כלל  המטעים בפתאומיות את רצופות הרצועה הרמתית. המסתיימים במפלי פרסה גבוהים, קו 

ות הגשם מועטה ביותר עד אפסית.  כמום.  כת   -קשה )טורון(. הסלע בלוי וחשוף והצבעים השולטים הם חום

גבים בקטעים שמעל המפלים.   עזים בקניונים משאירים לעיתים שורות  - ומח מדברי דל, סהרוצשיטפונות 

 מדבר קטנים.  -תחתית הקניונים יש כמה נביעות היווצרות נאו בת ערבי, על הרמה. 

טרופי, השיפועים מתונים  הרצועה   לגמרי: האקלים  שונים  ים המלח שמאפייניה  חוף  עמק  היא  החמישית 

נחל וקיימים   וחלוקי  יכוזי נביעות מלוחות ומתוקות,  רוהטופוגרפיה שטוחה, התכסית היא של סחף קרקע 

 . מדבר קטנים המהווים מוקדים לישוב-מים ונאות-ית חמות וקרות, לאורך החוף. לידן שטחי צמחי

 

 את הקפיצות אפילו ביתר שאת. מדגים השיפועים ניתוח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר מתמקדים בסביבת העיר ניתן לראות ביתר בהירות את קו הרכס ואת מבנה השלוחות שעל גביהן יושבת  

, דבר המסביר את צורתו החריגה ביחס  430גובה  העיר. קו השיפוט בחלק המזרחי של העיר עוקב אחר קו  

 לשאר תחום השיפוט. 

 

 

 ניתוח שיפועים בתחום השיפוט  :7תרשים מס' 



 
 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                      שטחים פתוחים ומרחב ציבורי                                     צוות תכנית המתאר 

 
                   

             193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפת השיפועים של סביבת העיר יכולה ללמד על הנוף הדרמטי הנפרש מחלקה המזרחי כלפי מטה לכיוון מדבר  

באופן  מסמנים    ,של העיר הבנויה. אלהבחלק הצפון מערבי  ים גם  י שיפועים תלולים מצו  יהודה וים המלח.

לשיפוע  (  2016ע"פ סקר תשתיות טבע עירוני )גיא רותם,    בין יחידות נוף כידוד ובקעת ערד.העובר  גבול  ברור את  

הקרקע משמעות רבה מבחינת המערכת האקולוגית שמתקיימת בה ואופי שימושי הקרקע. שטחים מישוריים  

ולרוב   במרחב  נדירים  הינם  טבעיים  מישוריים  שטחים  מאחרים:  יותר  אחת  ברמה  מוערכים  ומצוקיים 

 הייחודים להם.   מנוצלים לחקלאות ולהתיישבות. אזורים מצוקיים הם בעלי חשיבות רבה בשל בתי הגידול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתוח גבהים בסביבת העיר  :8תרשים מס' 

 ניתוח שיפועים בסביבת העיר  :9תרשים מס' 
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במרכז אזור מישורי בשולחן ההר ומוקפת  מניתוח גבהים בתחום הבנוי של העיר ניתן לראות כי העיר ממוקמת  

 ברובה במדרונות תלולים ובנוף מצוקי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטופוגרפיה של המדרונות התלולים מצפון וממזרח הכתיבה את אופי הבינוי  ואת החלוקה לשכונות על גבי  

החלק המערבי של העיר מתאפיין בשטחים מישוריים ומדרונות מתונים של בקעת ערד וכך  ראשי השלוחות.  

 גם באזור בקעת הקנאים במזרח שטח השיפוט שבין רכס כידוד והר קנאים. 

 הם לב ליבו של הנוף המאפיין את העיר.  -ערוצי הנחלים חודרים כאצבעות אל העיר

  

 ניתוח גבהים בתחום הבנוי של העיר ערד  :10תרשים מס' 

 : ניתוח שיפועים בתחום הבנוי של העיר ערד11תרשים מס' 
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 מורפולוגיה: ערוצי הנחלים   .6.2.4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערד שוכנת ממערב לקו פרשת המים הארצי הנע מצפון המדינה לדרומה. בסביבתה חמישה אגני ניקוז: אגן  

של    ימורפולוג-בשל המבנה הגיאו נחל צאלים, אגן נחל באר שבע, אגן נחל חימר, אגן נחל יעלים ואגן נחל רחף.  

וסט מערבה. רק אגן נחל  השטח, קו פרשת המים הארצי מתעקל בחלקה הדרום מזרחי של העיר ואז שוב מ 

 נשפכים אל עבר ים המלח. באר שבע )נחל מלחתה( מתנקז אל ים תיכון ושאר אגני הניקוז  

שאינם נחשבים לנחלים  מספר רב של נחלים מרכזיים מתחילים צמוד לשטח הבנוי העירוני. אפיקי נחלים אלה,  

מכתיבים את המבנה שלה )על גבי  ראשים או משניים ברמה ארצית, הם בעלי חשיבות עצומה לעיר שכן הם  

אצבעות הנחלים חודרות לתוך העיר ומהוות חלק ארי מהשלד הנופי  השלוחות(  ואת המופע הטבעי בסביבתה.  

 שלה. 

את טיילת מואב ואת אזור  מלווה  שכונת רותם וכן  ל   מצוי בסמוךחלק מזרחי של העיר. הנחל  ב  –נחל כידוד  

 ומדרונותיו הוא פראי ומרשים.המלונות. הנוף הנשקף אל הנחל  

מספר שלוחות של הנחל חודרות אל העיר ומקיפות את שכונות  העיר.    י שלדרום מזרחבחלק ה  -נחל טביה

כך שהוא בעל הנוכחות הגבוהה ביותר בממשק עם העיר. ע"פ מסמך    יםרננים )מז'(, נעורים )מז'(, הרדוף וחצב 

 ב מסביב למכון נעורים הממוקם במעלה האפיק. ערד, קימות גלישות ביו לי הנחיות מרחביות לנח

בחלק הצפוני של העיר. הנחל זורם לאורך גבולה המזרחי של שכונת מעוף וחודר לעומק העיר    –נחל דומיה  

בשכונות מעוף, שקד ורותם. ערוצי המשנה של הנחל והשבילים הסובבים את השכונות נכללים בתכנון מערכת  

גרת זו קיימת הנחיה להקים לימן בתחתית כל ערוץ היורד אל עבר נחל  ההנגשה של טיילת סף המדבר ובמס

 דומיה כחלק מהסדרת הניקוז. 

 ערוצי הנחלים בסביבת העיר ערד  :12תרשים מס' 
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יהושפט.    -נחל חסד ועד לשכונת  העיר, מערבית לשכונת מעוף  הצפוני של  ע"פ מסמך הנחיות  זורם בחלקה 

 מרחביות לנחלי ערד, רובו של נחל חסד הוא מופר. 

 מצוי בחלק הצפון מערבי, בין שכונת חלמיש לשכונת גבים. זהו נחל רדוד בעל ערוץ רחב.  -נחל צאלים )עליון(

מהווים את עורק החיים של המערכת האקולוגית  ( נחלים אלה 2016ע"פ סקר תשתיות הטבע העירוני )רותם, 

 המדברית.  

ראשי הנחלים מעלה את כמות הנגר העילי  השפעתו של השטח הבנוי על הנחלים גם היא רבה. בינוי באזור  

המגיע לערוץ הנחל וגורם להתחתרויות ולאיבוד קרקע. כמו כן זרעי צמחיה המצויה בשימוש גנני בעיר נפוצים  

בעריכת אד' רם איזנברג,    אושר מסמך הנחיות מרחביות לנחלי ערד    2018  ביולי     .אל עומק המערכת המדברית 

תוך שמירה על נחלים מדבריים. על כך    בפיתוחבאופן שיתמוך    ונחליה  העיר   בין  הממשק   אופי   את  המסדיר

 . סטטוטורי  בניתוח העוסק 5.4.3יורחב בפרק 

 

 

 

 

  

 שקד רותם

 ערוצי הנחלים בסביבת שכונות העיר ערד   :13תרשים מס' 
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 ערכי טבע ונוף  .6.3

 

 תכסית .6.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הם שטחים טבעיים בדרגות שונות.    74.4%( עולה כי  2013  מפילוח שימושי הקרקע בתחום שטח השיפוט )למ"ס

  0.8%מסך שימושי הקרקע הם בנויים בעיקרם )מגורים, מסחר ותעסוקה, תעשיה, חינוך ותרבות(,    3.6%רק  

הינו שטח של גינון    0.1%הם שטחים המשמשים לחקלאות ומטעים    21.1%מכלל השטח הם תשתיות ודרכים,  

 נוי ושצ"פים. 

  

 סוגי תכסיות בתחום השיפוט  :15 תרשים מס' 
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 אקולוגיה וערכיות סביבתית  .6.3.2

כמופרט בהרחבה בחלק הסביבתי. גבוהה  רגישות אקולוגיות  בעלי  באזורים  ערד משופע  של    שטח השיפוט 

 הנוף.שפעתן ניכרת על  סוגיות שהנבקש להתעכב על מספר 

 

אחוז המינים הידועים  של  מיפוי  בוצע  ,  2016בשנת  בסקר תשתיות הטבע העירוני, שנערך על ידי ד"ר גיא רותם  

המינים  כלל  מסך  וזרים  הבנויהמצויים    כפולשניים  האזור  זה  בתחום  מיפוי  למידת    .  אינדיקציה  מהוה 

הם מינים פולשים  שנסקרו  מסך מיני הצומח    12%רק  מהממצאים עולה כי  הטבעיות של חברת הצומח בעיר.  

המצויים    ,האתרים  שאר  שפוכת בניה.ו  והם מתרכזים בתוך השטח הבנוי, בעיקר באזורים של עבודות עפר 

ה הוא חיובי ומעיד על רמת שימור גבוהה של ממצא זצמחייה טבעיים ברובם.  בשולי העיר הם בעלי מאפייני  

זה מחדד את הצורך  .  סביבת העיר בשימור הערוצים החודרים אל העיר במופעם הטבעי,  עם זאת, ממצא 

בעיר המופרים  באזורים  שיקום  בפעולות  הצורך  את  ומדגישה  הקרקע  ובהפרות  הפולשים  במינים  בטיפול 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיים מגוון רחב של בתי גידול. הרכב הצמחייה הטבעית )שאינה פולשנית(:  הבנויהתחום באזור ע"פ הסקר 

 

מאפיינים מחשופי    8%-כ ו  צמחים מדבריים באופן מובהק  8%, .צמחית בתה  25%-כ ,  צמחיית ערבות  50%-כ

 . סלע. אחוז זה משקף את אופי הוואדיות בעלי מחשופי ודרגשי סלע, בעלי מראה "טרסות" האופייני למדרונות

 :(2011)ע"פ שמידע וחובריו  מגוון זה מתבטא במספר רב של מינים ייחודים

 "מינים אדומים"   5

 מינים אנדמים  15

 מינים מוגנים  17מינים נדירים  16

 

 

 ערכיות טבעית של חברות צומח. מיפוי מתוך סקר תשתיות הטבע העירוני  :16תרשים מס' 
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 מינים ייחודים - צמחייה אופיינית למרחב המדברי הסובב .6.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ערכיות מינים ייחודיים. מיפוי מתוך סקר תשתיות הטבע העירוני  :17תרשים מס' 

 שום קולמן   צילום: שלומי אהרון

עלים צילום: מימי רון-חלב דק-נץ  קדד נאה שלהבית המדבר 

 תמריר מרוקני

 הנגבשום 

 שום דרומי סתוונית הקליפות

של צמחייה ייחודית לאזורתמונות : 18תרשים מס'   

 

 אירוס שחום
  CC BY-SA 2.5  וויקיפדיה העברית Hanayמאת 

https://commons.wikimedia.org/w/index

.php?curid=19518866 
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 צמחייה אופיינית בעיר   .6.3.4

ובשכונות הוותיקות קיימת צמחיה המקנה תחושה של "ירוק" בעיר. חלק ניכר מתחושה זו מתקבל    בשצ"פים

 מהגינון הפרטי הנושק לרחובות, הממסגר אותן והמצל עליהן. 

בערד קיימת רשימת צמחים אלרגנים אסורה לשתילה שפרסמה מחלקת הגינון העירונית. בתדריך הנחיות  

ע בערד אויר נקי ומיוחד המקל על חולי האסטמה ועל הסובלים מאלרגיה...  נכתב כי "כידו  2001ליזמים משנת  

בכדי למנוע ככל האפשר זיהום אוויר באבקה מעוררת אלרגיה, חל בערד איסור על גידולם של מיני צמחים  

 בין היתר מופיעים צמחים כגון: מיני ברוש, אילנתה, קזוארינה, זית, פקאן. . הידועים כאלרגנים..."

  

של צמחייה אופיינית מרחבי העיר תמונות  :  19ם מס' תרשי  
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 תל ערד  -עתיקות ומורשת .6.3.5

 

 

באתר רשות הטבע והגנים הלאומיים תיאור זה מבוסס על הכתוב    

מ' מעל סביבתו. באתר    40-מ', מתנשא כ  576תל ערד הוא אתר ארכיאולוגי מהחשובים בישראל. התל, ברום  

ערד הכנענית עיר מתוכננת מראשית תקופת    נחשפו שרידי עיר כנענית מבוצרת ומצודות מתקופת מלכי יהודה.  

מ' ונמצאה חלוקה    1,200ורך  העיור בכנען ושימשה מרכז עירוני לתושבי הסביבה. העיר הוקפה חומה חזקה בא 

למבני ציבור )ארמון ומקדשים( ולמתחמי מגורים בסגנון המכונה "הבית הערדי". עושר הממצאים שהתגלו  

 בחפירות מלמד על מגוון ענפי כלכלה כגון חקלאות בעל, מרעה, אמנות ומסחר. 

 

המצודות   )  -תל  מבוצר  מבנה  היא  שבאתר  חוליה  50* 55המצודה  שהיה  ממלכת  מ'(,  של  המבצרים  במערך 

- מצודות, זו על קודמתה. במצודה התגלו מקדש ייחודי בפינה הצפונית  6יהודה. בתקופת המלוכה נבנו בערד  

  8- עד סוף המאה ה  9-המקדש, ככל הנראה מקדש יהודאי שפעל מהמאה ה .  ערבית ומפעל מים יוצא דופןמ

ים המעטים מתקופת המקרא. בתחומו נמצאו  לפנה"ס, פעל בד בבד עם המקדש בירושלים. זהו אחד המקדש

אוסטרקונים )חרסים נושאי כתובות( ועליהם שמות של משפחות כהונה המוזכרות בכתובים )ְמֵרמֹות, עזרא ח  

 (. 1, וַפְשחּור, ירמיהו ק 33

 

 מפעלי מים עתיקים בתחום השיפוט –עתיקות ומורשת  .6.3.6

ימו מפעלי מים רבים לאורכם של נחלי הסביבה.  ממצאי השטח מלמדים כי תושבי תקופות קדומות באזור הק

סביבת ערד משופעת במאגורות חפורות וחצובות בשולי הערוצים וכן בבורות אגירת מים. מפעלים אלה הם  

נחצבו בשכבת הקירטון   תולדה של המפגש הגיאולוגי בין מסלע רך ומסלע קשה מתצורת מישאש. הבורות 

ה למים. מי הגשמים והשטפונות נאספו באמצעות מערכות סכרי  העבה בשל היותה שכבת סלע רכב אך אטומ

 בולבוסים ונאגרו בבורות. גם כיום חלק מהבורות משמשים את עדרי הצאן של האוכלוסיה הבדואית.  

 
 

של עתיקות תל ערד תמונות  :  20תרשים מס'   

 

 



 
 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                      שטחים פתוחים ומרחב ציבורי                                     צוות תכנית המתאר 

 
                   

             202 

מ"ק מים,    380-מאגורה מרשימה במיוחד היא מאגורת כידוד, ככל הנראה מהתקופה הביזנטית המכילה כ 
 המצויה בנחל יעלים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתרים נוספים במרחב -עתיקות ומורשת  .6.3.7

 בקצרה.במרחב השיפוט קיימים אתרים מעניינים נוספים שנציינם 

אבוב נחל  ששטחה    –  שמורת  מוכרזת  ומצוקיים  דונם.    9.4שמורה  תלולים  ערוצים  שורת  כוללת  השמורה 

באפיק נחל אבוב נובע עין אבוב, מעיין    . בשמורה נכללים נחלים אבוב, להט )מפל( ויהל.מרכס זוהר  היורדים

מתוך   הנובע  קאוסטיעונתי  הנחל  סלע  זוהר    .בקיר  ובראש  קדומה,  מיצדית  שרידי  נמצאים  זוהר  במצפה 

מערה קרסטית עשירה    -בתחום השמורה ממוקמת מערת צבוע  ה.  נמצאים שרידי תחנת משטרה בריטית הרוס 

)נגועה    מ', ונחשבת לאחת המערות הגדולות בישראל  600  במשקעי מערות )נטיפים וזקיפים(, שאורכה הכולל 

 .  בקדחת המערות(

מין אדום ותת אנדימי. עונת הפריחה שלו היא מתחילת מרץ ועד    –פריחת האירוס השחום למרגלות  תל ערד  

 אמצע אפריל. ריכוז הפריחה מרשים ויוצר מרבד. 

עליה שמרו המצודות   ,ה דרך אדום המקראית על גדות נחל קינה עבר   -חירבת עוזה, חירבת רדום וגב קינה 

חורבת עוזה נחפרה ושוחזרה בחלקה ונמצאו בה חרסים כתובים, מהם אפשר ללמוד על הגנת  .  עוזה ורדום

המאגר משמש  .  גבולות ממלכת יהודה באותם ימים. במורד מצודת עוזה נבנתה מערכת בורות לאגירת מי גשם

  , המחזיקהבריכה גדולה ועמוקה שחצבו מי השטפונות בסלע הגיר הקשה -גב קינה    היום.את הבדואים עד  

 אתר זה מצוי בתחום השטח של שדה בריר העתידי.  .מים כל השנה

 

CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1789445 

נוצר על ידי מעלה היצירה  - צילום: שומבלע:  21תרשים מס'   

23 
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 בילי טיול במרחב ש .6.3.8

,  במגוון הקשרים מהרמה הארצית ועד הרמה העירונית  טיול מסומנים רביםבסביבת העיר ערד ישנם שבילי  

  –ביניהם התוואי החדש של שביל ישראל, היוצא מערד צפונה לכיוון מצדה ושביל ישראל לאופניים )מתוכנן  

ליציאה לאתרים סמוכים     מצדה(.  –ערד  ערד/   –הר עמשא   בסיס  היא משמשת  העיר,  של  למיקומה  הודות 

 מלח, מדבר יהודה, מצדה ועוד. כדוגמת ים ה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. מסלולי  4X4אופניים  ,  רגליים מסוגים שונים:  בערד מגוון רב של מסלולי טיול    - שבילי טיול בסביבת העיר  

מתחילים ומסתיימים  ם רבים  ערד. שביליהטיול סומנו ע"י הועדה לסימון שבילים ביוזמת ובהשתתפות תושבי  

 בדרגות קושי שונות.  בסמוך לבתי העיר, דבר המאפשר לבאים להתארח בעיר, יציאה לטיולי "כוכב" מגוונים

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

מפת שבילי טיול בתחום השיפוט  :22תרשים מס'   

מפת שבילי טיול בסביבת העיר  :23תרשים מס'   
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 טיילת סף המדבר  .6.3.9

 

המדבר   סף  טיילת  במסגרת    נהגהפרויקט 

משרד   ע"י  ותוכנן  ערד  לנחלי  אב  תוכנית 

 צורנמל טורנר  אדריכלות נוף.

 בהתאם לתפיסת העיר כעיר מדברית, תוכננה 

וחשוב   מרכזי  כמוקד  המדבר,  סף  טיילת 

טיילת היקפית, שתוקם    זוהי   בפיתוח המרחב.

על בסיס דרך הביוב התפעולית המקיפה את  

שטחים    ותהווה  העיר של  רציפה  מערכת 

כ   של  לאורך  הנמשכת  ק"מ    23  –פתוחים 

  לאורך גבול הבינוי של העיר.

על פי המופיע במסמך הנחיות מרחביות לנחלי  

  ה גבולאת  , הטיילת מהווה  2018ערד שאושר ב 

חיצוני של רצועת תפר בין העיר ובין המדבר  ה

 הטבעי השמור. 

הטיילת   בין  תוואי  מתחת    15-30מצוי  מ' 

בהפרש   למיקומה,  המגורים.  לשכונות 

של    זה,  טופוגרפי בהיבטים  משמעות  יש 

תו יוממות.  ושל  אינו  נגישות  הטיילת  ואי 

 מצוי בהלימה עם  בהכרח 

 דופן הבינוי ואינו מגדיר אותה.

 

 פרויקט'. - הפרויקט בנוי ממספר רב של מקטעים ראשיים ומקטעים משניים אשר כל אחד מהם מהווה 'תת

 . 'מזרחית; שולי שכונות 'נעורים', 'חצבים' ו'הרדוף-הדופן הדרום  A  -מקטעי

  . הדופן המזרחית; שולי טיילת מואב, המצפה, מתחם המלונות וראש נחל כידוד B  -מקטעי

 .  הדופן הצפונית; שולי שכונות 'רותם', 'שקד' ו'מעוף' ומדרונות נחל דומיה   C -מקטעי

 'חלמיש'.מערבית; נחל חסד ושולי שכונת -הדופן הצפון - D מקטעי

 . יתוח השכונות העתידיותהדופן המערבית; ראש נחל צאלים ואזור פ   E  -מקטעי

 נים מקטעים אורבניים החוצים את העיר ומגשרים בין המקטעים ההיקפיים השו U  -מקטעי

  

מקטע טיילת סף המדבר בתכנון משרד צורנמל טורנר אדריכלות נוף -24תרשים מס.   
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 קונטקסט עירוני   .6.4
 

 לעיר  כניסות .6.4.1

מרחוק. עד לחורשת רן העיר מוקפת בנוף ירוק יחסית ואז היא  כבר    31כביש  מערב בנגלית אל המגיע מ  העיר

  דרום נחשפת ממש בקצה העלייה, בסמוך לעיר.  31נחשפת. בניגוד גמור לכך, הכניסה לעיר לבאים מכביש  

 מצדה מערב, העיר נגלית באזור שמצפון לבית העלמין. -, כביש ערד3199לבאים על כביש 

 

  

צפון 3199מבט מכביש  .3 דרום/מזרח 31מבט מכביש  .2 צפון/מערב 31מבט מכביש  .1  

כניסות לעיר  -25תרשים מס.   
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 השלד העירוני   .6.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  של רחובותסוגים עיקריים ממספר מורכבת ערד  רשת הרחובות ב

רחובות  , רחובות מקומיים בשכונות,  רחובות פנימיים במרכז השכונות להולכי רגל בלבד )שכונות הוותיקות(

  ים המתפקדהכניסות לישוב וים בן עירוניים המגדירים את כבישו רחובות עירוניים ראשיים, ראשיים בשכונה

  ראשי על אף הגדרתם.בתחום הבנוי של ערד כעורק עירוני 

 

השלד העירוני מתבסס בעיקרו על חמישה מבין סוגי הרחובות, המצויים בהיררכיה עולה: הרחובות הפנימיים  

הם    לעיתם כש ,  לההם הלב הפועם של השכונות הוותיקות. רחובות ראשיים בשכונה הם הרחובות היקפיים  

הרחובות העירוניים הראשיים הם העורקים העירונים.    בין השכונות.  מקשריםמתפקדים כרחובות מאספים ה

  3199וכביש    31בהם מתרכזים אזורי התעסוקה והמסחר, מרכז התחבורה ועוד. הכבישים הבין עירוניים, כביש  

לבסוף   הישוב.  אל  והיציאות  הכניסות  מהם  ראשי,  עירוני  כעורק  העיר  בתחום  השלד,  מתפקדים  מעטפת 

 התוחמת בין העיר וסביבתה.  נסקור את השלד מן הפנים אל החוץ. באופייה מגוונת דופן  מוגדרת על ידי

שלד עירוני, ניתוח היררכית הרחובות בעיר  -26תרשים מס.   

 תחום שיפוט

 כביש בן עירוני

 רחוב עירוני ראשי

 רחוב שכונתי ראשי

 רחוב שכונתי להולכי רגל בלבד 
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 של העיר  במרכז הוותיקבלבד הולכי רגל ל ותרחוב  -היררכית רחובות 6.4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוחב משתנה:  מרכיבי הרחוב

 וגינון  ת הליכהורצוע

 אזורי שהיה ופינות משחק שזורים ברחוב   

 בהיקף  ריכוז מבני הציבור השכונתיים  

 יומיומית  תשכונתירמה מסחר ותעסוקה ב  

 

במע"ר ובשכונות אבישור, יעלים, טללים ולבאות קיימים רחובות שכונתיים ראשיים להולכי רגל בלבד אשר  

בלב   מזרחמצויים  צירים  מגדירים  אלה  רחובות  והם  -השכונה.  הוותיקות  השכונות  בין  המקשרים  מערב 

משקפים את הלך המחשבה התכנונית שעמדה ביסוד תכנית המתאר של ערד. הרחוב המסחרי העיקרי של  

 (.ון, קולנוע אורון, הקני כיכר העירהוא רחוב חסר שם אך בו מצויה    -רחוב המרכז המסחריהעיר הינו מסוג זה )

זמין   נגיש,  בטוח,  כמרחב  בשכונה  הציבורי  המרחב  את  וחוויתי  אבישור...  ברובע  התגוררתי  "כילדה 
ולבית הספר מבלי לפגוש אף כביש בדרכי, המרכז המסחרי היה במרחק  לגן הילדים  ומזמין. הלכתי 

גל, שהיה  הליכה מהבית, והגינות המוצלות היו מלאות חללי משחק מזמינים. ברחוב המרכזי להולכי ר
 מקום מפגש חברתי, היה תמיד זרם של אנשים וילדים, שהיוו את "השכונה"..."  

 ( ערד בין אוטופיה להטרוטופיה. עבודת תזה, אוניברסיטת בן גוריון. 2017פיסטרוב, ס. )מתוך: 

 דוגמאות לצירי הולכי רגל: רח' חן בשכונת יעלים ורח' שמעון בשכונת לבאות. 27תרשים מס.
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 רחוב שכונתי ראשי  -היררכית רחובות 6.4.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ'  12.5רוחב זכות הדרך: 

 צרה, ללא עצים.  רצועת הליכה : מרכיבי הרחוב

 חניה מקבילה 

 דו נתיבי ו יחד מסלול כביש 

 

 

  וארת ומברחובות אלו ישנה מדרכה מוסדרת    לרוב,.  המגורים  בתי בין עוברים הראשיים  שכונתייםה הרחובות

. קיימת הצללה על הרחוב של עצים  (ן וחניהו )נתיב לכיואך היא צרה ביחס לחתך הרחוב אשר מוטה לכלי רכב  

    הנטועים בחצרות הבתים.

רח' העפרוני, מעוף 28תרשים מס.   
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 מאסף ראשי בעל אופי רחוב שכונתי  6.4.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ'  14רוחב זכות הדרך: 

 עם נטיעות  רצועת עזר + צרה רצועת הליכה : מרכיבי הרחוב

 חניה מקבילה 

 דו נתיבי ו יחד מסלול כביש 

 

סטריים ומתאפיינים בחזית  -לשכונות אחרות הם בדרך כלל חד מקשרים  הבשכונות החדשות  כבישים ראשיים  

, אינן מוארות,  רחוב דלילה. בהעדר דופן פעילות כלשהי, רצועות ההליכה אינן מזמינות, הן אינן מוצלות ברובן

    שבילי אופנים כמעט אינם בנמצא ברחובות שכונתיים. לשימוש כלי רכב. והן מוטות 

 רח' שאול המלך, שכונת יהושפט. 29תרשים מס. 
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 רחוב עירוני ראשי  6.4.2.4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ'  32רוחב זכות הדרך: 

 רחבה מלווה בנטיעות חלקיות  רצועת הליכה :מרכיבי הרחוב

 חניה מקבילה 

 מסלולי ודו נתיבי דו כביש 

 מפרדה מגוננת 

 

-חוצים את מרכז העיר מזרחמ'(. הם    26-50הרחובות העירוניים הראשיים של העיר הם רחובות רחבי ידים ) 

ברורה עבור עוברי אורח. עליהם מרוכזות הפונקציות העיקריות )מוסדות ציבור,    אוריינטציה ל  ותורמיםערב  מ

 קניון, מרכז ספורט, טיילת מואב( אף הם רחובות מגורים באופייהם.  

 

 

 

 

 

 

 יאיר. צילום: נח צוברי-רח' בן 30תרשים מס. 
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 רחוב עירוני ראשי  6.4.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ'  26רוחב זכות הדרך: 

 רצועת הליכה : מרכיבי הרחוב

 רצועות עזר והפרדה בין משתמשים שונים 

 נתיבי   חדדו מסלולי כביש 

 מסלולי -שביל אופניים דו 

 חניה מקבילה / אלכסונית 

 

שדרוג שעיקרו שינוי חתך הרחוב ותוספת של רצועות    מואב, הינו דוגמא לרחוב עירוני ראשי אשר נעשה בורחוב  

מואב בולטת הפעילות לאורך היום וקיימת תחושה מרחב אחרת  גינון, מתקני כושר ושביל אופנים. ברחוב  

 הללו מזו של הרחובות הסמוכים לו העומדים בשיממונם. 

 

  

   רח' מואב 31תרשים מס. 
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 31כביש  -רחוב בין עירוני 6.4.2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מ'  50רוחב זכות הדרך: 

 עד תחנת אוטובוס(-)צד צפוני רצועת הליכה – מרכיבי הרחוב 

 סטרי -נתיבי )מסלולי פניה( / דו- כביש תלת

 מפרדה 

 רצועת תשתיות 

 

 בחלקשל כלי רכב.    מהירה תנועה לצדאינה נוחה ונעשית    הישוב את החוציםו,  אל  כבישים לצד ההליכה

    ה.מדרכ  נעדרת מהמקומות

 shutterstock, הכניסה לערד. צילום: 31כביש  32תרשים מס. 

 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5540748,00.html
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 של העיר עם סביבתה דופן הגדרת  6.4.2.7

 : וחצרות הבתים בתים )פרטי(:באמצעות בינוי דופן העיר הגדרת 

 

  

דוגמאות להגדרת הדופן של העיר עם סביבתה באמצעות בינוי  33תרשים מס.   
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  רחוב, גידור, מעטפת צמחית:)ציבורי(: הגדרת דופן העיר באמצעות מרכיבים נופיים 

  

  

דוגמאות להגדרת הדופן של העיר עם סביבתה באמצעות מרכיבים נופיים  34תרשים מס.   

 



 
 2020 דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                      שטחים פתוחים ומרחב ציבורי                                     צוות תכנית המתאר 

 
                   

             215 

 שטחים פתוחים מצב מאושר .6.4.3

   ניתוח סטטוטורי

 שטחים פתוחים. כפי שצוין לעיל מרבית השטחים המקיפים את העיר הינם 

במפה מטה ניתן לראות את תפרוסת השטחים אשר נמצאים בייעוד קרקע מאושר כשטחים פתוחים )שצ"פ,  

השיפוט ובסביבה  גן לאומי, שמורת טבע, שטח פתוח, ספורט ונופש, בית עלמין, יער, שבילים ועוד( , בתחום   

במרבית השטח הפתוח לא חלות תכניות מפורטות. התכניות המרכזיות הן: במזרח תכנית שמורת    הבנויה.

וייעוד שטחי חקלאות.   ייעוד שטח של גן לאומי תל ערד  כאשר מרבית ייעודי הקרקע   מדבר יהודה ובמערב 

 בסביבת העיר ובתוכה.  צויים'הפתוחים' של התכניות מפורטות מ

  

שטחים פתוחים מאושרים בתחום השיפוט ותחום העיר  :35' תרשים מס  
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( זאת, אינה מוגדרת כשמורת טבע  404שמורת טבע )מתוקף תכנית המתאר המקומית דג/ת  עוטפת העיר  א

תמ"א   פתוח  .8מתוקף  שטח  בייעוד  לבניה"  שטחים  "לא  בייעוד  שטחים  פתוחים  ,  ציבוריים  שטחים  וכן 

   בהיקפים גדולים מקיפים את כל השטח הבנוי והשטח המאושר לבנייה.

 

 ( 2018יולי מתוקף מסמך הנחיות מרחביות לנחלי ערד ) סיווג שטחים פתוחים 6.4.3.1
 

לחוק התכנון    101מסמך זה, בעריכתו של אד' רם איזנברג קובע הנחיות מרחביות לנחלי ערד מתוקף תיקון  

ורשות ניקוז  ד'. ההנחיות נכתבו במשותף על ידי עיריית ערד, היחידה הסביבתית נגב מזרחי    145והבניה, סעיף  

 ים המלח. זהו מסמך ראשון מסוגו בארץ אשר לו תוקף סטטוטורי. 

 

מעבר להתייחסות להבטחת התפקוד ההידרולוגי, אקולוגי ואף החברתי של נחלי ערד, כולל המסמך הנחיות  

 מפורשות לאופי הממשק בין הפיתוח העירוני והנחלים בסביבת העיר: 

זורים הבנויים לסביבה המדברית הטבעית לייעודי קרקע:  סיווג השטחים הפתוחים המצויים בין הא .1

מדבר שמור, מדבר מוגן, שצ"פ מדברי ומתן הנחיות פיתוח בהתאם לרמת השימור הנדרשת לכל ייעוד.  

 כל תכנית חדשה תתווה סימון של התווך החוצץ בינה לבין ובין הסביבה המדברית הטבעית. 

שמור .א נ   -מדבר  באזורי  מופרים,  לא  מדבר  מוגנים.  שטחי  טבע  ערכי  הכוללים  רגישים  וטבע  וף 

". אזורים אלה כוללים  ויש לנהוג בהם כבשמורת טבע"אזורים אלה יישמרו באופיהם הבתולי  

 . 2014אף את השטחים המוניציפליים שנוספו לשטח השיפוט של ערד בשנת  

 ה הקרובה.  שטחי מדבר פתוח, ללא בינוי, המקיפים את העיר ומקנים לה את הסביב   –מדבר מוגן   .ב

דונם ומעלה, המהווה מדבר טבעי לא פגוע, שלפחות    20שטח ציבורי פתוח בגודל    -שצ"פ מדברי .ג

 מאורכו גובל במדבר שמור או מוגן.  50%

ערוץ   .ד גבול/בתוך  על  עירוני  אינטנסיבי    –נחלשצ"פ  פיתוח  יותר  בו  מופר  פתוח  ציבורי  שטח 

 ואקסטנסיבי המותאם לקרבתו אל ערוץ הנחל. 

 מבוססת על דרך ביוב תפעולית המקיפה את העיר, כקו  הילת סף המדבר, שהתוויית קביעת טי .2

המגע בין פיתוח לסוגיו ובין הסביבה המדברית הטבעית. מעבר לה מוגדרים השטחים כמדבר מוגן  

 אלא אם נקבע אחרת במסמך ההנחיות המרחביות. 

 המקיפים את העיר. קביעת עקרונות תכנון ייחודיים לכל אחד מאגני הנחלים   .3

 

האישורים/סקרים   ואת  מהיעודים  אחד  בעל  המותרות  והפיתוח  תשתית  עבודות  סוג  את  מגדיר  המסמך 

העבודות  התחלת  בטרם  שונים  ומגופים  שונים  ממומחים  עבודות ותשתית  פיתוח    הנדרשים  בינוי,    ובכללן 

 וכיו"ב.   טיעות, שתילה ונסלילת דרכים, עבודות עפר, מיקום מתקני ביוב, ניהול מי נגר
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.  8, ע"מ 2018מתוך מסמך הנחיות מרחביות לנחלי ערד ,יולי   2איור מספר   :35' תרשים מס

 מפת ייעודי קרקע :סוגי מדבר ושצ"פים )מתוך תכנית האב לנחלי ערד(  
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ולשטחים הפתוחים המקיפים    "פים העירונייםלשצעבודת מיון וניתוח    נעשתהניתוח מצב קיים    במסגרת

זאת,   ערד.    טופוגרפיים  למאפיינים  בהתאם  הפתוחים  השטחים  איכות   את  ולדרג   לאבחן  מנת  עלאת 

הניתוח מצליב את מלאי השצ"פים מתכניות המאושרות,    . הירוק  ובשלד  העירוני   בשלד   למקומם   ובהתאם

ות מרחביות לנחלי ערד המכתיב  עם מאפינים מורפולוגים ועם סיווג השטחים הפתוחים מתוך מסמך הנחי 

פרק זה נפתח בניתוח השטחים הציבוריים הפתוחים בהיבטים    לשטחים הנכללים בו.  םומאפיינימגבלות  

 שונים ולאחר מכן בוחן את כלל מערכת השטחים הפתוחים בסביבת העיר הבנויה. 

 

 

   שצ"פיםניתוח ה .6.4.4

 

 סיווג שצ"פים לפי גודל  6.4.4.1

 

למערך השטחים הפתוחים השפעה ישירה על איכות החיים של תושבי הישוב והבאים בתחומה. באופן כללי  

ניתן לראות את כלל השטחים הפתוחים בישוב כמערכת המורכבת מטיפוסים שונים של גנים, בהתאם לגודלם,  

ונגיש  רציפה  מערכת  ליצור  הינה  הכללית  המטרה  שלהם.  היעד  ואוכלוסיית  תפקודם  בין  אופן  המחברת  ה 

התנועה   צירי  דרך  העירונית  לסביבה  הטבעית  המערכת  ובין  השונות  המבונות  שבילי    - המערכות  רחובות, 

אופניים, צירי הולכי רגל וצירי רכיבה באופניים, תוך כדי מתן מענה לכל צורכי הנופש והפנאי של האוכלוסייה  

בהתאם    לרוב  לרווחת התושבים ונקבע  ד בעיקרומיועהשצ"פ )שטח ציבורי פתוח(  ברמה השכונתית, והרובעית.  

הצפויה. לייעוד זה משמעות גדולה הן בתפרוסת והן בגדלים    האוכלוסייהביחס לכמות  פרוגרמה העירונית  ל

של תאי השטח בעיקר כי הם משמשים לרוב כגינות ציבוריות, פארקים והמהווים מקום בילוי ונופש במרחב  

הבנוי. השטח  העירוני  מצאי  פתוחים  ניתוח  שטחים  להקצאת  החדש/עדכני  המדריך  על  בהתבסס  נעשה  ים 

מיולי   ציבור,  לשלוש  .2016לצרכי  השצ"פים  מסווגים  שונות    בתדריך  שימוש  ברמות  השטח  הנבחנות  גודל 

 'סף בית', 'עירוני', 'כלל עירוני'.   -שלושת הסוגים הםהנדרשים ממנו. מרחקי ההליכה  וב

 
דונם, נועדו לתת מענה לצורך בסיסי ויומיומי של כל אדם    2-10בשטח של    - י(שטחים בקטגוריה סף בית )שכונת

בכל גיל למרחב ציבורי פתוח במרחק הליכה קצר מהבית. לאור נגישותם המידית מהווים שטחים אלו מעין  

לובי פתוח/החצר הציבורית של בתי המגורים, ומשמשים כמקום מפגש של השכנים ודיירי הבתים הסמוכים.  

 ים אלו גדלים שונים והם מאפשרים מגוון שימושים ופעילויות )משחק, אתנחתא, מקום מפגש וכד'(. למרחב

 
דונם ומעלה, נועדו לספק מענה למספר מתחמים    40דונם עד    10בשטח של  -שטחים בקטגוריה עירוני )רובעי(  

של העי בעיר. מהווים מרכיב מרכזי בהגדרת התבנית המרחבית הפתוחה  העירוני  ויחידות שכנות  והשלד  ר 

הפתוח. מופיעים במגוון גדלים, צורות ופרישה מרחבית )גנים גדולים, שדרות, כיכרות עירוניות, מדרחובים  

וכד'( ומאופיינים במבחר רחב של שימושים ופעילויות )משחק, פנאי, אתנחתא, הליכה, ריצה, ספורט קהילתי  

 וכד'(.

 
 - לו שטחי הנופש, הפנאי והטבע הגדולים המצויים בעיר  דונם, א 100בשטח מעל  -כלל עירוני )עירוני(

)פארקים עירוניים, אתרי טבע עירוני, יערות, גדות נחל, חוף רחצה וכד'(, שנועדו לשרת את כלל אוכלוסיית  

העיר )ואף את המרחב התפקודי מחוץ לעיר, בו הם מצויים( במגוון פעילויות חוץ. מרחבים אלו מתבססים,  

 כי טבע ונוף קיימים, מסייעים לנגר עילי, שימור מגוון ביולוגי, טבע עירוני, רצף טבעי וכד'.ככל הניתן, על ער
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הניתוח להלן מציג חלוקה לפי גדלים ומסווג את השצ"פים בלבד לגדלים אשר תואמים את התדריך להקצאת  

 קרקע לצורכי ציבור. 

דונם(, אלה נכללו ביחד    - 2מ' )גם אם הם גדולים מ  15- על מנת לטייב את הניתוח הוצאו כל השצ"פים הצרים מ

 עם השטחים הקטנים חצי דונם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המסומנים ככלל עירוני, רק אחד קיים בפועל, במרכז העיר בצמוד לרחוב מואב. בפועל שצ"פ    מבין השצ"פים

זה הוא קריית ספורט הכוללת בריכה עירונית ומגרשי ספורט ועל כן הוא איננו מממש את הייעוד שלו. יתר על  

 ימושם הוא נמוך.  ( ולכן פוטנציאל מ5.4.4.4כן, קיימים שצ"פים המצויים בשיפועים תלולים למדי )סעיף 

עולה  הסטטוטורי המאושר )כולל תכניות שלא מומשו(   במצאי  הציבוריים  מלאי השטחים הפתוחים  מניתוח  

 העומד לרשות העיר הוא כדלקמן: כי 

 מ"ר לנפש(  5נפש )לפי חישוב של   103,480סף בית, המתאים לאוכלוסיית יעד של   לשצ"פ דונם סה"כ 517.4 

 מ"ר לנפש(  2נפש )לפי חישוב של  632,350לשצ"פ עירוני, המתאים לאוכלוסיית יעד של דונם סה"כ    1264.7

 לנפש( מ"ר 3נפש )לפי חישוב של  173,800לשצ"פ כלל עירוני, המתאים לאוכלוסיית יעד של  דונם סה"כ 521.4

 שטח בדונם  גודל בדונם  סיווג השטחים 
 103.9 0-0.5 ' מ 15שטחים קטנים ושטחי ציבור צרים מ 

 152.8 0.5-2 סף בית

 364.6 2-10 סף בית

 720.9 10-50 עירוני 

 543.8 50-100 עירוני  

 521.4 +100 כלל עירוני 

סיווג שצ"פים מאושרים לפי גודל בהתאם לתדריך   :36' תרשים מס  
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 דונם  2303.5סה"כ שצ"פים )קיים+מאושר( 

 
גדול פי  במצב הקיים+מאושר  צ"פים  מלאי הש,  המאושרותמימוש התכניות  גם לאחר    משמעות הדבר היא כי

ם פתוחים נוספים שלא  בנוסף קיימים שטחי .  הרבה מעבר לנדרש  ;מ"ר לתושב(  10מהנדרש לתושב )לפי    2.3
 פתוח, שמורות טבע ועוד.נלקחו בחישוב כגון שטח 

 דונם  10השצ"פים עד ת ספרי 6.4.4.2

בגודל של     מ' מגבולות תא השטח בייעוד שצ"פ  350השצ"פים נקבע רדיוס הליכה של  תפרוסת  לצורך בדיקת  

בסמיכות למבני  הממוקמות    דונם המוגדרים כ'סף בית'. אלו משמשים בעיקר כגינות   10דונם ועד מ    0.5-מ

מרחק זה קטן מהנדרש בתדריך )נדרש טווח      הסמוכים.  התושבים  של  יומיומיהמגורים ומיועדים לשימוש  

פוגרפיה הקיימת בחלקים שונים  מ'( שכן הוא לוקח בחשבון כי המרחק אינו משקף את הטו   500של   הליכה  

 בתוך שכונה ובין השכונות, העלולה להקשות על ההליכה אף אם היא קצרה.  

ניתן לראות כי כל השטח הבנוי של העיר מקבל שירות ברמה הסטטוטורית   מהניתוח המוצג הממפה מטה 

ומש שכן שצ"פים  מבחינת מרחקי הליכה. אולם אין זה אומר דבר לגבי טיב השצ"פ והאם תא השטח אכן ממ

 רבים נכללים באזורים שטרם שווקו/נבנו. 

  

מ'  350פריסת שצ"פים מאושרים מסוג סף בית בטווח שירות   :37' תרשים מס  
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 דונם  100-10השצ"פים העירוניים   תספרי 6.4.4.3

דונם נכללים תחת סיווג 'עירוני'. מרביתם נמצאים בשולי העיר או בחיבורים    100ועד    10-הגדולים מ  השצ"פים

מ'  1000של  משצ"פים אלו  חושב מרחק הליכה  בשל הטופוגרפיה  הפתוחים בין שכונות העיר ובמעלה הואדיות.  

 . מ'( 1500)בתדריך נדרש טווח של  מרחק אוויר

כי  התוצאות  גם כאן   עירוניים  פריסת  מראות  ביחס  ה  שירות טוב מקיימת רמת  השצ"פים  לכל חלקי העיר 

 לנדרש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מ'  1000שצ"פים מאושרים מסוג עירוני בטווח שירות פריסת   :38' תרשים מס  
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 גבהים שיפועים  -מיקום השצ"פים ביחס לתנאי השטח   6.4.4.4

תלול אשר אינו מאפשר    שופעת  אמנם,  ערד נמצא בשטחים בעלי שיפוע  פתוחים, אך חלקם הגדול  שטחים 

 פיתוח אינטנסיבי.  

בעלי פוטנציאל נמוך לפיתוח, בשל מיקומם על אזורים  שהם  פתוחים  הציבוריים  השטחים  מפה זו מציגה את ה

חופפים  הם  פעמים רבות,  ו  מצוי בהיקף השכונות  שצ"פים אלה    רובניתן לראות כי  .  15%  –בעלי שיפוע גדול מ  

השטחים הפתוחים  הנחלים החודרים אל העיר.  ערוצי  אזורים שהוגדרו בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה שכן הם  

עירוני לטבע  פוטנציאלים  אזורים  ומהווים  בעיר  הנתפסת"  ה"צפיפות  בהפחתת  מסייעים  אפשר  .  התלולים 

דה הנופי, מיפוי השצ"פים מבטא לעיתים הצהרת כוונת של שמירת השטח  במקרה של ערד, בשל ייחו לומר כי

   פתוח ומוגן לא לטובת פנאי ונופש כי אם לשם שימורו במופעו הנופי הטבעי. 

  

של השטח םבדיקת מיקום שצ"פים מאושרים ביחס לתנאים הפיזיי  :39' תרשים מס  
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 מימוש שטחים בייעוד שצ"פים  6.4.4.5

המפה, שנערכה על בסיס הצלבת המידע  מפה זו מציגה את מצבם של השטחים הפתוחים הציבוריים בפועל.   

, ממפה את אופן מימושם בפועל  ועם מפת השיפועים  המופיע בקובץ התכניות המאושרות עם תצ"א של העיר

-ב   מסתכםחים  דונם ואילו סך השצ"פים שאינם מפות  392  הוא  כיום  סך השטחים המפותחיםשל השצ"פים.  

במצב הקיים  צ"פים  מלאי השחישוב  דונם.    583.5הוא    שקלול כל השטחים הקיימים בייעוד שצ"פדונם.    191.7

)לפי    2.2מלמד כי כמות השצ"פים היא פי   לנדרש*(. אם מפחיתים את סך    מ"ר לתושב  10מהנדרש לתושב 

ם פתוחים נוספים שלא  שטחי לבנוסף מהנדרש. זאת   1.5השטחים הלא מפותחים עדין כמות השטחים היא פי 

 .נלקחו בחישוב כגון שטח פתוח, שמורות טבע ועוד

  שוליים הפנימיים של ב  . כך שצ"פים הממוקמיםמפותחיםנותרו לא  ניתן לראות כי שצ"פים רבים  בניתוח  

שמיקומם בשוליים החיצוניים של שכונות שלא    וכן שצ"פים  )כתום(  או באזור התעשיה שלא פותח  שכונות 

מ תלול  שיפוע  על  ממיקומם  כתוצאה  בהיר(  25%פותחו  תחת  .  )ירוק  האחרונים  את  להכליל  מציעים  אנו 

ההגדרה "שצ"פ בעל אופי מדברי", המדגישה כי על אף ייעודם, תפקידם כשצ"פים ויזואלים ולא למטרות פנאי  

בייעוד שצ"פ )ככל הנראה לטובת מוסדות    ושאינ)בינוי(  שימוש אחר  ב  )אדום(  שצ"פים  כמו כן אותרו  ונופש.

נמצאים בייעוד אחר. כך למשל פארק  ה חינוך ציבוריים(. קיימים מספר מועט של שצ"פים מפותחים בפועל  

רוב השצ"פים הוותיקים מצויים  .  )ירוק כהה(  הינו למעשה בייעוד לשטח מבנה ציבורשהנשרים בכניסה לעיר,  

הזנחה בשל עודף שטחים, מיקומם, היבטים של תחזוקה ותקציב והיבטים פרוגרמתיים )חוסר מענה  במצב של  

 . לצרכי האוכלוסייה המשתנה: אוכלוסיה מזדקנת, מתבדלת או דווקא צעירה שאין לה מענה הולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018נפש ע"פ נתוני למ"ס  26,451* חושב לפי אוכלוסיה של   

 
 :מצב השצ"פיםמקרא 

 
 שצ"פ בתא שטח בייעוד

  ראח

 מפותחשצ"פ 

 שצ"פ לא מפותח

 בשימוש אחר שצ"פ

 לא מפותחשצ"פ 
 25%שיפוע מעל 

 25%קו שיפוע מעל 

בחינת מימוש השצ"פים בפועל ביחס לייעודם  :40' תרשים מס  
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 ופי השצ"פים הקיימים א 6.4.4.6

עירוני על אף שישנם שטחים העומדים בקטגוריה זו מבחינת  -כללהווה מוקד  המאין כיום שצ"פ עירוני    בערד

 .  כאם במדיניותשטח, על כן השימוש בשטחים ברמה העירונית תלוי לא בהכרח בכמות השטחים, 

 

רבים מהווים למעשה, יחד עם שטחים    ניתן לראות כי שצ"פיםימים והמאושרים יחד,  יבהכללת השצ"פים הק 

)בייעוד  פתוחים   טבעאחר  לבניה"(  שמורת  ל"לא  ביעוד  שטחים  פתוחים,  שטחים  הבנוי    ,  השטח  בין  תפר 

 והסביבה המדברית. 

 

שטחים פתוחים אלה ביחס לסיווג המוצע במסמך "הנחיות מרחביות  את מידת החפיפה של  , יש לבחון  לסיכום

 . סדיר את הממשק בין העיר והסביבה המדברית הסמוכהלה  שמטרתולנחלי ערד" 

 

: ניתוח המבוסס על קומפילציה בין  פריסת השטחים הפתוחים בסביבה הבנויה 6.4.4.7
 מסמך הנחיות מרחביות לנחלי ערד שצ"פים מתכניות מאושרות. 

קיימת חפיפה רבה מאד    פנים שכונתיים, ניתן לראות כי  כשצ"פים  אופיינו לאחר החסרת השצ"פים ש

ואותם  1967בין שטחים פתוחים בייעוד "לא לבניה", שמורות טבע )מתוקף תכנית מתאר מקומית    )

מדברי  אופי  בעלי  כשצ"פים  שהוגדרו  לעיל  עם    שצ"פים  המגע  וקו  מדברי  לשצ"פ  ההגדרות  מול  אל 

כמו כן ניתן לראות כי ההגדרות    .2018ת לנחלי ערד  המדבר המוגן והשמור ממסמך הנחיות המרחביו

כמעט ללא חריגות. מאידך השכונה     12ו  6,  5מסמך מצויות בהלימה להעמדה של שכונות מאושרות  ה

 המזרחית מצויה בעומק המרחב המוגדר מדבר מוגן/שמור. 

 

 

איפיון השטחים  מקרא
 הפתוחים

 :בהיקף הבנוי של העיר
 

 יםשצפ
מאושרים 

בשולי 
השכונות  
בעלי אופי 

 מדברי

שטח ביעוד 
פתוח בשולי 

 שכונות 

 שמורת 
  טבע

)תכנית  
מתאר 

קומפילציה של ייעודי קרקע פתוחים מאושרים   :42' תרשים מס

2018בהיקף הבנוי עם הנחיות מרחביות לנחלי ערד   
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 להמשך   ראשונית עבודה כהנחתמגבלות פיתוח מוצע  קו 6.4.4.8

מהצלבת המצב המאושר עם מסמך  לאור האמור לעיל, להלן מפה המסכמת את המגבלות לפיתוח כפי שעולות  

שילובם   קו מגבלות הפיתוח המוצע מתבסס על  הנחיות המרחביות כנקודת מוצא להמשך העבודה התכנונית.

 של המרכיבים הבאים:

 )ועדכוניה(.  1967. סימון שטחים בייעוד שמורת טבע מתוקף תכנית מתאר מקומית 1

 מדברי וקו הפיתוח אל מול מדבר מוגן/שמור מתוך הנחיות מרחביות לנחלי ערד  ימוץ ההגדרות של שצ"פ . א2

 . 25%. סימון שטחים העולים תלילותם על שיפוע  3

  

 :מגבלות פיתוח מקרא
 

"שצ"פ מדברי" מתוך: 
 .2018הנחיות מרחביות 

)תכנית    טבע שמורת 
 (1967מתאר מקומית 

גבול מדבר מוגן/ שמור 
 מתוך הנחיות מרחביות 

 25%קו שיפוע מעל 

 ערדם בסביבת נחלי

 

 

מפת מגבלות פיתוח מוצעת  :43' תרשים מס  
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 להמשך  סוגיות .6.5
 

 סוגיות .6.5.1

ערד ממוקמת על גבעה הצופה על הנוף המדברי הסובב. דופן העיר לא תמיד  :  "עיר חומה" .1

)חומת  תוחם  עצמה על ידי אלמנט  לתוך מוגדרת בצורה ברורה כך שלעיתים העיר מתכנסת 

האם ל המדרון.  א   "זולגתבהעדר קו ברור, העיר "  ,גדר( ולעיתיםטיילת וצמחיה,  חומת  גגות,  

כניסות והשערים אל  ה  מהם  ביחס לסביבתה הטבעית?דופן חומת העיר    נחוץ להגדיר את

 ומה אופייהם?   העיר

היסטורי: .2 שצ"פים  משנת    מערך  המתאר  פנים    1962תכנית  שצ"פים  מערכת  הגדירה 

שכונתיים המקושרים זה לזה. בכל שכונה תוכנן רחוב להולכי רגל בלבד שבסמוך לו רוכזו  

י הושקעה מחשבה בזיקה אל הנוף  כל הפונקציות הציבוריות של השכונה. בתכנון העירונ 

ובשימוש בחומרי גלם מקומיים. את הבינוי בשכונות עטף חייץ )שמורות טבע( שהגדיר את  

פי   ועל  העיר תוכנן באופן קומפקטי  והסביבה המדברית הטבעית. מרכז  בין העיר  התווך 

ה  עקרון ההליכתיות. עם התפתחות השכונות החדשות הפזורות סביב, נפגעו עקרונות אל

הוא   התוכנית  מאתגרי  אחד  אחת.  עירונית  מערכת  של  התחושה  ולשמר ואבדה  לנסות 

 איכויות היסטוריות אלה בתכנון העתידי. 

ערד, עבור עוברי אורח הבאים לבקר, היא שער למדבר   :"שער למדבר" או "נווה מדבר" .3

עבור  ליעדים אלה. גם  משמעותי  תחבורה  הוא עורק    31יהודה, למצדה ולים המלח. כביש  

האם היא "סף המדבר" או "נווה  .  התושבים החיים בעיר ערד, העיר היא "חלון למדבר"

 מדבר"?  

ערד ממוקמת בתווך של שתי יחידות מורפולוגיות השונות זו מזו: בקעת ערד  מערב:    -מזרח .4

ממערב ומצלעות כידוד ממזרח. קו פרשת המים הארצי עובר ממש בסמוך לעיר ומסמן את  

 בתכנית. שונים שיש לקחת אותם בחשבון נופיים אלו שני מופעים  ות אלה.המעבר בין יחיד 
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 היבטים סביבתיים  .7

ערד  העיר  האזור המבונה העיקרי של  כולל ברובו שטחים פתוחים רבים, כאשר    שיפוט של העירתחום ה

, מוקפת בנוף ייחודי של ערוצי נחלים המתנקזים  ערד נמצאת על רכס כידוד.  שיפוטמצוי במרכז תחום ה

לעבר ים המלח, מצויה בלב אזור מגוון ועשיר בערכי נוף וטבע, אתרי עתיקות ומסלולי טיולים, בסמוך  

מצדה ותל ערד, וכן בסמוך לשמורת הטבע מדבר יהודה, ערוצי   -לאתרי מורשת בעלי חשיבות בינלאומית  

 ושטחי חקלאות.  נחלים, אזורי מחייה לבעלי חיים,  

סלעי  מכיל    השיפוטו של תחום  אדמת לס, ומזרח המכילה  בבקעת ערד  נמצא    השיפוטמערבו של תחום  

חופף לשמורת הטבע מדבר יהודה ולגן הלאומי מצדה,    השיפוטמזרח תחום    משקע, כגון גיר, צור ודולומיט.

אזור התעשייה של ערד, מחצבת ערד ואתר  שטחים מופרים, ביניהם  קיימים    השיפוטבעוד בדרום תחום  

בדרום מערב התכנית קיים שטח המיועד למחצבת "שדה בריר". בחלקו המערבי של    .סילוק פסולת עירוני

)אל פורעה(, שטחים חקלאיים, מט"ש ערד ויער נטע    לא מוכרתישנה התיישבות בדואית    השיפוטתחום  

 אדם. בחלק הצפוני קיימים שטחים פתוחים וחפיפה לשטחי אש.  

 

 ותחום מבונהתחום שיפוט ערד   -07. תרשים
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 )תמ"א(   תכניות מתאר ארציות –סקירה סטטוטורית   .7.1

 

תשריט  -  1תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, שינוי  -  1/35תמ"א  .7.1.1
 סביבה

תחום   של  והדרומי  הצפוני  המזרחי,  בעל    השיפוט חלקיהם  כשטחים  נופיתמוגדרים  - "רגישות 

, נמצאים שטחי אש, וכן קיימים  השיפוט. בגבולו הצפוני של תחום  35לפי תמ"א    סביבתית גבוהה"

תכנית המייעדת שטח לפיתוח    לתמ"א:  10לפי סעיף  . השיפוטשטחי אש במרחק מדרום מערב לתחום  

, לפי סעיף  מחויבת בהגשת מסמך נופי סביבתי  כבעל רגישות נופית סביבתית גבוההבתחום המסומן  

ט"ג ובשטח חקלאי גם ממשרד  בהוראות התמ"א, אשר יועבר לחוות דעת בכתב מהמשרד להגנ"ס, ר  11

 להלן.  7.1.1בתרשים  תשריט סביבה מוצגת  - 1/35התכנית על רקע תמ"א  החקלאות.

 סביבה   -1/35: תמ"א 1.1.7 תרשים

 

 

 , טרם אושרהתכנית המתאר הארצית החדשה - 1תמ"א  .7.1.2

מסומן    השיפוט שמורת טבע מדבר יהודה. במרכז תחום    - מגדירה שמורת טבע במזרח התכנית  1תמ"א  

גן    -  השיפוטמסמנת שני גנים לאומיים בתחום    1. נוסף לכך, תמ"א  31יער נטע אדם, מצפון לכביש  

מסמנת אתר פסולת בסמוך לאזור    1וגן לאומי תל ערד במערב. תמ"א    לאומי מצדה במזרח התכנית

בעל חשיבות גבוהה להחדרה של מי תהום, אשר    , קיימת רצועה של שטחבנוסףהתעשיה של ערד.  
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מוצגת בתרשים    1מצפון לדרום, ונמצא מזרחית לעיר. התכנית על רקע תמ"א    השיפוטחוצה את תחום  

 להלן.  7.1.2

 1: תמ"א 2.1.7 רשיםת

 

 

 

 תכנית מתאר ארצית לשמורות וגנים לאומיים - 8תמ"א  .7.1.3

מזרח  -צפוןב  .השיפוטבצידו המזרחי של תחום  " נמצאת  "מדבר יהודה וים המלח  שמורת טבע מוצעת

  השיפוט נמצא בחלקו הצפון מערבי של תחום  .  גן לאומי בתוקף,  תחום השיפוט נמצא גן לאומי מצדה

מוצע לאומי  ערד  -  גן  של    .תל  במרחק  נמצאת  זוהר"  "ראש  נוף  לתחום  מ'    650  -כשמורת  מדרום 

לאומיים    התמ"א  .השיפוט וגנים  טבע  משמורות  חלקים  לייעד  המאפשרים  גמישות  סעיפי  כוללת 

 לייעוד אחר בהתייעצות עם מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ובאישור המועצה הארצית.  

 

 תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור -  22תמ"א  .7.1.4

הטבע העירוני שבוצע  . בסקר  השיפוט, הנמצא במערב תחום  יער נטע אדם קייםמגדירה    22תמ"א  

, שטח היער חולק לפוליגונים אשר על בסיסם נערכו סקרי צומח ועופות במיקום  2016במקום בשנת  

  זה.

 

 להלן.  7.1.3מוצגת בתרשים  22ותמ"א  8התכנית על רקע תמ"א 
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 22-ו  8: תמ"א 3.1.7 תרשים

 

 

 

 

 תכנית מתאר ארצית לכרייה ולחציבה  -  /ב14תמ"א  .7.1.5

תחומי החציבה  אשר    "זוהר דרום", ו"שדה בריר"קיימים אתרי החציבה    השיפוטבדרום מערב תחום  

נמצאים  תחום    והמגבלות  פעילות   .השיפוטבתוך  אינן  אלה  תחום  עדיין.    מחצבות  בדרום  בנוסף, 

. נכון להיום, השיפוטבתחום    ה כול  תאשר נמצאמחצבה פעילה  ,  "ערד"  אתר החציבה קיים    השיפוט 

אין צפי לסיום פעילותן של המחצבות באזור וטרם נקבע ייעודם העתידי של השטחים לאחר מיצוי כל  

בשל    ,ייעודי קרקע כחלק משיקום פעילות המחצבות  קובעתחומרי הגלם בהם. יש לציין כי התמ"א לא  

 . פרקי הזמן הארוכים וחוסר היכולת לקבוע יעודים מתאימים שנים ארוכות מראש

 :לפי התמ"א, הסעיפים הבאים מגדירים את המגבלות הרלוונטיות

יותרו שימושים זמניים ותשתיות, בהתייעצות עם המפקח על    בתחום אתר החציבה  -.  1.ב.)א(.4סעיף   

 המכרות. 

יותרו שימושים זמניים וקבועים שאינם מושפעים מפיצוצים, רעש,    בתחום המגבלות  -.ב.)ב(  4סעיף  

  - אבק או זיהום אוויר; שימושים זמניים ותשתיות שמושפעים מפיצוצים, רעש, אבק או זיהום אוויר 

 בהתייעצות עם המפקח על המכרות. 

 

 



 
 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            היבטים סביבתיים | אתוס                                         צוות תכנית המתאר 

 
                   

             231 

 : תחום השפעה - 5.2סעיף  

כל שיידרש, ואת השימושים  )א( תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה תקבע את תחום ההשפעה, כ

המותרים בו, בהתבסס, בין היתר, על תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי אחר, 

לפי קביעת מוסד תכנון, ובלבד שלא יהיה בשימושים אלה כדי לפגוע במיצוי עתודות חומר  

 הגלם במחצבה. 

תח  במקום  יבוא  ולחציבה  לכרייה  מפורטת  בתכנית  שנקבע  ההשפעה  תחום  המגבלות  )ב(  ום 

 המסומנות בתכנית זו, ובלבד שתחום ההשפעה בתכנית יתייחס לכל האתר. 

 

 פסולת מוצקה תכנית מתאר ארצית ל –  4/16תמ"א  .7.1.6

, בעל  הטמנה, הנמצא באזור התעשייה של העיר ערד, מוגדר לפי התמ"א כאתר  אתר ההטמנה "זוהר"

פסולת    טון ליום   120ליום וקולט בפועל כ טון  150אתר ההטמנה מאושר לקליטת .  דונם  500שטח של  

 מהרשויות ערד, דימונה, ירוחם וכסייפה. אתר הפסולת הנ"ל נמצא בתחום מחצבת ערד.   מעורבת

 להלן.  7.1.5מוצגת בתרשים   4/16ותמ"א  /ב' 14התכנית על רקע תמ"א 

 4/16א /ב' ותמ"14: תמ"א  1.57. תרשים
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 תכניות מתאר מחוזיות )תמ"מ(  –סקירה סטטוטורית   .7.2
 

 ייעודי קרקע  -23תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום, שינוי  -23/14/4תמ"מ/ .7.2.1

, אשר "טבע עין גדישמורת  "כמוגדר    השיפוטמזרח תחום    כאזור לפיתוח עירוני.העיר ערד מסומנת  

קיים גן לאומי לפי תכנית    השיפוטבמערב תחום  .  8בתמ"א  גם  מצדה המוגדר    גן לאומיבתוכה נמצא  

דרומית    .שטחים פתוחיםמסומנים  , וממזרח לאזור המבונה של העיר ערד,  מערבית לשמורת הטבע  זו.

הן בצפון תחום  , היא מחצבת ערד.  שטח לכרייה וחציבה של חומרי גלם לבנייה וסלילהלעיר מסומן  

קרקע  השיפוט ייעוד  בעלי  שטחים  מסומנים  מערבו,  בדרום  והן  גלם ,  חומרי  של  וחציבה  לכרייה 

התכניתאחרים בצפון  מחצבה  וכן  בריר,  ושדה  ערד  המחצבות  את  לראות  ניתן  מופיעה    .  לא  אשר 

- מערב לערד וכן מדרום-התמ"מ מציינת כי תכנית לכרייה וחציבה בשדה זוהר מצפון .  /ב14  בתמ"א

תופקדמ לערד  להנחיות    ערב  השאר,  בין  המתייחס,  הסביבה,  על  השפעה  תסקיר  שיוגש  לאחר  רק 

משרדית לבדיקת עתידו וניצולו של שדה פוספטים  -ולמסקנות הכלולות בדו"ח רהב, דו"ח הועדה הבין 

 זה.

 להלן.  7.2.1ייעודי קרקע, מוצגת בתרשים  - 23/14/4התכנית על רקע תממ/ 

 ייעודי קרקע  -23/14/4: תממ/2.17.תרשים 
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תשתיות והיבטים   – 23תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום, שינוי - 23/14/4תמ"מ/ .7.2.2
 סביבתיים 

ועוברת   השיפוט , רצועת נחל מרכזית יוצאת ממרכז תחום  השיפוטעוברות בתחום  רצועות נחלמספר 

. שתי רצועות  השיפוטלכיוון צפון, רצועה נוספת עוברת מדרום מערב לכיוון מזרח, וחוצה את תחום  

 , אחת בדרום, ואחת במרכז התחום.  השיפוטנחלים נוספות מופיעות בתחום 

שתי דרכים  מסומנות    השיפוטבתחום    .שטח בטחוני ושטח אשקיימת חפיפה עם    השיפוטבצפון תחום  

כמו כן,   ממערב למזרח. השיפוטהחוצה את תחום  31העובר מצפון לדרום, וכביש  80יש כב - ראשיות

, ומגיעים עד  השיפוטהמגיעים ממערב לתחום    לשני קווי מסילת ברזלקיים סימון    השיפוט בתחום  

ממנחת ערד )שאינו    תחומי רעש המטוסים, וכן את  ערד  מנחתהתמ"מ מציגה את  למרכז העיר ערד.  

סימון תחום רעש מטוסים  , בצידו הדרום מערבי.  השיפוטהסמוך לתחום    מבסיס נבטיםו(  כיום  פעיל

התמ"מ מסמנת  מהווה סימון מנחה.    וערד   התעופה נבטים ות  בתשריט ייעודי קרקע סביב מסלול שד

, בסמוך למחצבת שדה בריר )מערב תחום  השיפוט, הנמצא בתחום  כישוב פרברי  פורעה-אלאת הישוב  

בריר"(.  השיפוט "שדה  מחצבת  תחום    גבולות  במערב  לתמ"א    השיפוטמסומנים  ,  /ב(14)בהתאם 

תכנית מקומית    -  5.5.6. לפי סעיף  אזור נוף שמור מיוחדממזרח למחצבה קיים שטח בעל הגדרה של  

ו/או למערכות תשתית, תכלול נספח  באזור נוף שמור מיוחד, המיועד לשימור ולרבות תכנית לדרכים  

סביבתי יקבע עקרונות  -סביבתי ותתייחס לשיקום הנופי הדרוש לכל פעילות בשטח. הנספח הנופי-נופי

הטבע.   ובערכי  בנוף  הפגיעה  מזעור  בדבר  הוראות  לרבות  בסביבה,  וההשתלבות  השיקום  להסדרת 

בנים יהיה בתחומו של ישוב או  תכנית מקומית לשרותי נופש בחיק הטבע תופקד אם השטח הכולל מ

, הנמצא בתחום מחצבת  אתר הטמנת פסולתקיים סימון של    השיפוטבדרום תחום    בצמוד דופן לו.

   .31בסמוך לכביש , יער נטע אדםמסומן  השיפוטבמערב תחום  ערד המשמשת לכריית חול.  

סעיף  , העוברים ממערב למזרח ומצפון לדרום.  צירים למעבר קו חשמלקיימים שני    השיפוטבתחום  

לפי  איתורו של שטח למעבר קווי חשמל, מתח עליון, ייקבע בתכנית מקומית.  בתמ"מ מציין כי    7.2.1

בתמ"מ,   זה  בתכניתסעיף  הדן  תכנון  שימושים    מוסד  חשמל  קווי  בקרבת  או  מתחת  להתיר  רשאי 

כגון: שטחים פתוחים   שאינם מחייבים שהייה ארוכה או ממושכת של אנשים מתחת לקווי חשמל 

לנופש בחיק הטבע, שטחים לאחסנה, בתי עלמין, מבנים ומתקנים לחקלאות ולתשתיות, והכל בכפוף  

 . השיפוטעל ידי מוסד לשיקולים בטיחותיים, סביבתיים ותכנוניים שייקבעו  

 להלן.  7.2.2תשתיות, מוצגת בתרשים  - 23/14/4התכנית על רקע תממ/ 
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 תשתיות והיבטים סביבתיים– 23/14/4: תממ/2.27. תרשים

 

 

 59תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום, שינוי  – 59/14/4תמ"מ  .7.2.3

כפי שמוגדר בהוראות הן קביעת שני אזורים להקמת ישובי קבע לפזורה הבדואית,    מטרות התכנית 

, מדרום לצומת תל ערד. בתמ"מ מוגדר אזור  31ושינוי בגבולות שטח כרייה וחציבה מדרום לדרך מס'  

תחום   מערב  המחולק  השיפוטבדרום  כשטח  בריר",  "שדה  למחצבת  בסמוך  הנמצא  כריה  ,  לאזור 

, וקרקע חקלאית הנמצאת בקצה הדרום מערבי של  שטחים פתוחיםמוגדרים  אשר סביבו    וחציבה,

צפונית למחצבת  /ב כאתרי כרייה וחציבה. כמו כן,  14. שטחים אלו מוגדרים בתמ"א  השיפוטתחום  

המקומית   התכנית, בתמ"מ 10.5סעיף  לפי ."אזור בינוי פרברי"עה כפור- הישוב אל מוגדרשדה בריר, 

יעודי הקרקע לכרייה באתר שדה בריר על פי  -להקמת הישוב אל פורעה, תביא בחשבון את גבולות 

ק"מ מהשטח    1ושמירה של לפחות    ,ממצאי תסקיר השפעה על הסביבהתשריט בתכנית זו, לרבות  

 המיועד לכריית פוספטים.  

 להלן.  7.2.3תשתיות, מוצגת בתרשים  - 59/14/4התכנית על רקע תממ/ 
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 שדה בריר  – 59/14/4: תממ/2.37. תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיאולוגיה  .7.3

הסקירה  על כן  .  שיכין נספח סייסמי לתכנית  השיפוטלצוות    צפוי כי יצורף יועץ סיסמי  השיפוטבהמשך  

 דוחות קיימים.  ומתבססת על שלהלן מובאת כרקע גיאולוגי כללי 

השיפועים בעיר  "  נכתב:,  1בתחילת שנות האלפיים אשר קודמה  סביבתי לתכנית המתאר  -פי נספח נופי -על

מע'. בקרבת ערד אין העתקים גאולוגיים משמעותיים.  -מתונים יחסית למרחב הסובב, ומשתפלים לצפ'

הרים, ואדיות, מורדות  העיר מוקפת בבתרונות ובמדרונות תלולים היוצרים יחידות נופיות מובהקות, בהן  

ואדיות   בין  הרכס  גב  על  "אצבעות"  מעין  ויוצרות  שלוחות  על  נפרשות  העיר  משכונות  חלק  ובקעות. 

העירוני,   המרקם  בלב  פתוחים  שטחים  מהווים  והם  בינוי,  אין  בוואדיות  למדבר.  הגולשים  עמוקים 

   המקשרים את העיר עם השטח הטבעי הסובב אותה.

 
 . 2010ייעוץ אקולוגי וסביבתי. אוגוסט  -עיצוב סביבה, ד"ר רון פרומקין  –סביבתי לתכנית מתאר ערד", רם איזנברג -"נספח נופי 1
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ופיות הבולטות במרחב הנן טופוגרפיה בתרונית, תצורות גאולוגיות מגוונות,  התופעות הסביבתיות והנ

תנאי אקלים מדבריים ושוני ביחידות הנוף המקומיות. אחד המאפיינים הבולטים במדבר הסובב את ערד  

אבן זוהר. אבן זו כונתה " -הנגלים בכל היקפו של קמר כידוד מחשופי הצור החומים )תצורת משאש(הם 

ניית גדרות אבן בעיר. כמו כן, בולטים בנוף סלעי פוספוריט, היושבים  ניתן לראות אותה בב  , אשרערד"

על דרגשי צור ומדרונות קירטון. בשל האקלים הצחיח, הקרקעות המתפתחות באזור ההררי ובמדרונות  

מצטברת  גרגר וחצצית. למעט בעמקים, שם  -אפורה, גסת-דלות בחומר אורגני. האדמה המדברית חומה 

רק  -אדמת לס עמוקה עם חלקיקים דקי  עיבוד חקלאי מתאפשר  גרגר, הקרקע אינה טובה לחקלאות. 

בעמקים הרחבים, או בערוצים שבהם נבנו סכרים לאצירת הסחף המגיע מהמעלה. השטחים הגבוהים  

 ". ברכסים מכוסים סלעים, שברי סלעים וחצץ, המאפיינים חמדות

לנחלים  הנגב.    השיפוטם  בתחו: "2לפי תכנית אב  לצפון  יהודה  בין דרום מדבר  בהיבט  מתקיים המפגש 

תצורת   בין  ממפגש  נובע  בסביבה  השונות  הנוף  יחידות  בין  המפגש  תצורת  מנוחההגיאולוגי,    מישאש , 

 הניתנת לזיהוי באזורי המרחב הדרומיים.    חצבההניתנת לזיהוי באזורים הצפוניים של המרחב ובין תצורת  

מופיעה בדרום הארץ ובמרכזה, והינה חלק מחבורת הר הצופים. התצורה הינה חלק מטור    תצורת מנוחה

ומשוכבים   קשים  וקירטון  גיר  סלעי  התחתון  חלקה  קדומים,  ימים  במשקעי  שמקורו  קרבונטי  סלעים 

נה מורפולוגית, תצורת מנוחה באה לידי ביטוי ביצירת  ואילו חלקה העליון בנוי קירטון רך ומשוכב. מבחי 

נוף מדרוני מתון של גבעות, כדוגמת הגבעות עליהן נפרסת העיר ערד. בנוסף, סלעי התצורה הרכים יוצרים  

לזהות   ניתן  רכות סלעי התצורה  בשל  בסלעי התצורה הרכים.  ועמוקים שהתחתרו  רחבים  ערוצים  גם 

ומפעלי מים שנחצבו בסלעים הרכים הודות לכושר האיטום הגבוה  בתחומה אזורי התיישבות קדומה,  

   ויכולת אגירת המים שלהם.

 :עיקריותשכבות שלוש משכבות מ ת, מורכבמישאשתצורת 

חום  –צור   .1 של  כהים  בצבעים  המתאפיין  סיליקטי,  ימיים -סלע  יצורים  של  בשלדים  ומקורו    שחור 

 ששקעו בים קדום שהיה באזור.

 הקדום. בים סלע משקע גירני רך, בצבע לבן בהיר, אשר מקורו בשלדים ששקעו והצטברו  –קירטון  .2

בהיר  חום  -צהוב-, המתאפיין בצבעים בהירים של לבן(זרחתי)סלע משקע ימי, פוספטי    –פוספוריט   .3

  בשלדים עטירי   ומורכב בעיקר מגבישי אפטיט, סילט וחרסיות. מקור הפוספטים הרבים בסלע זה מצוי 

 זרחן אשר שקעו בים הקדום.

, מורכבת מסלעים סדימנטריים אשר הורבדו בגופי המים הקדומים שהיו באזור, ומורכבת  חצבהתצורת 

בעיקר ממסלע רך של סלעי חול, חרסיות ותלכידי סלעים אשר הורבדו לאורך השנים באפיקי הנחלים.  

ומבוזר, של סלעי צור על גבי סלעי התצורה.  בחלק מהאזורים הדרומיים ניתן לזהות כיסוי מקומי, חלקי 

  באשר לקרקעות המקומיות, בשל האקלים המדברי ומיעוט המשקעים הקרקעות המתפתחות באזורים

עם   עמוקה  לס  אדמת  מצטברת  שם  הצפונית,  הלס  בבקעת  אורגני.  בחומר  דלות  ובמדרונות  התלולים 

קלאי מתאפשר בערוצי הנחלים הרחבים או  גרגר, הקרקע טובה לחקלאות. בנוסף, עיבוד ח- חלקיקים דקי

 בערוצים שבהם נבנו סכרים וטרסות לאצירת הסחף המגיע באירועים שטפוניים. 

 
 2017עיצוב סביבה. אוקטובר  –"תכנית אב לנחלי ערד", רם אייזנברג  2
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למעשה, ניתן לראות כי העיר ערד התפתחה מבחינה היסטורית בהתאם למסלע האזורי: באופן גס, מרבית  

ת שטחים גדולים יותר של מסלע  תיק הינו על מסלע רך, כאשר מסביב לעיר ניתן לזהווהשטח העירוני הו

קשה מתצורת מישאש. בנוסף, ניתן לראות כי מפעלי המים הקדומים באזור העיר הינם תולדה של המפגש  

 המקומי בין הסלעים הקשים והרכים. 

 : לוגי לישראל(ו)מתוך אתר האינטרנט של המכון הגיא חבורות קרקע באזור ערד: 3.17. תרשים

 

  הקרקעות הבולטות באזור התכנית הן: :  3לפי סקר הטבע העירוני   מסקר הטבע העירוני. נושא הקרקעות נלקח  

קרקע צהבהבה או חומה בהירה המתפתחת על משקעי לס שמקורם בשקיעת אבק מדברי. קרקע זו מצויה    -  לס

שבע ובאזור ערד. בקרקע זו שכיחים  -בשקעים ובמדרונות המתונים והבלתי סחופים בצפון הנגב, בבקעת באר

הקרקע מצויים גבישים  תרכיזי גיר רבים, סילט ושחק גירי שמקורם בלס. באופק בצורת כתמים לבנים. בעומק  

כנפי. בשטחים מעובדים  -ידי חברת חמדת המדבר וחברת יפרוק תלת-של גבס ומלח בישול. הן מאופיינות על

 פי רוב חברת אכילאה ערבתית. -מופיעה על

 
 . 2016אקולוגיה, סביבה, מרחב. דצמבר    -תשתיות טבע עירוני בערד", גיא רותם סקר" 3
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חולי ומבנהו  -צהוב בהיר, מרקמו סייני -בעלות גוון חום חיוור מאוד או חום  קרקעות אבקיות  -  לס סירוזיום

אגוזי. נוצרת מחומר אב איאולי דק גרגר. לאחר גשמים נוצר קרום חרסיתי האטום יחסית למים הכולל טחבים  

 ואצות כחוליות, אשר לה השפעה מעכבת על נביטה והתפתחות צמחים. קרקע זו מאופיינת בנגר עילי רב. 

קרקע אבנונית המכילה מעט חומר דק. חומר זה שוקע במניפות אלוביות, באפיקי נחלים    -  וביום מדברי גסאל

ובגיאיות, בשטחיה המדבריים של הארץ. הצומח של האלוביום הגס תלוי באופי השטח ובכמותם של המים  

מע עם  הוואדיות,  יצירת  במהלך  הצומח  נדבכי  של  התפתחות  רואים  כלל  בדרך  מצמחים חדהזמינים.  - בר 

 שנתיים בראש הוואדי, ועד לצומח ואדיות אופייני במורדו.

צעירה שלא    -  ליתוסול זו קרקע  לרוב,  מכנית.  בלייה  בעיקר  האב, שעברו  במרכיבי סלע  המאופיינת  קרקע 

הספיקה להתפתח. לרוב היא מצויה על מדרונות תלולים הנתונים לסחיפה חזקה ומתמדת ולכן כמעט ולא  

 ." אופקי קרקע מתפתחים בה

 ( 2016: מפת קרקעות )מתוך סקר טבע עירוני,  3.27. תרשים
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 אקולוגיה  .7.4
 

 יחידות אקולוגיות ובתי גידול .7.4.1

וכן תכנית האב לנחלים    2016שנת  מ  4המידע שלהלן מבוסס על ממצאי סקר תשתיות טבע עירוני בערד 

וכו'  ,2017  - מ  5בערד הפתוחים  בשטחים  האקולוגיים  המסדרונות  את  הטבע  סקר    .תשתית  בחן 

העירוני   הטבע  המסדרונות  בערדתשתיות  סביבה,  הפתוחים  השטחים  עם  העיר  של  הממשק   ,

   האקולוגיים בסביבת העיר, וכן מצאי הצמחים ובעלי החיים בשטח העיר וסביבתה.

צחיח    -טורני )ערבתי- תיכוני, האירנו- ן החבל היםדרום הר חברון וצפון הנגב מהווים נקודת ממשק בי 

והסהרו  )מדברי-למחצה(  מיני    -ערבי  של  הדרומי  או  הצפוני  תפוצתם  גבול  מצוי  זה,  באזור  צחיח(. 

גם   מאופיין  האזור  האקלימי,  לגרדיינט  בהתאם  טקסונומיות.  מקבוצות  רבים  חיים  ובעלי  צמחים 

ומח. בנוסף,  במיני צמחים וציפורים באזור זה קיים  בגרדיינט אקולוגי המתבטא בשינוי של חברות הצ

מגוון מורפולוגי וגנטי גבוה ביותר ביחס לאוכלוסיות באזורי אקלים הומוגניים יותר. מחקרים שנערכו  

באזור על זוחלים מצאו אף הם דגם של אקוטון אשר היווה נקודת מפגש בין מינים מדבריים ומינים  

 ומגוון מיני הזוחלים באזור הינו גבוה.  תיכוניים. כתוצאה מכך, עושר-ים

מאופיין בשטחים פתוחים רצופים    השיפוטלמרות קיומם של שטחים מופרים ובנויים, מרבית תחום  

  השיפוט הכוללים ערוצי נחלים, כאשר חלקם נמצאים בסמוך לשטחים הבנויים. הקישוריות של תחום  

הה, שכן שטחים אלו מהווים מסדרון  למערך השטחים הפתוחים הסובבים הינה בעלת חשיבות גבו

 אקולוגי בעל חשיבות ברמה הארצית והאזורית, כמפורט בהמשך.

 

 אגני ניקוז  .7.4.2

היותה של ערד ממוקמת במפגש אגני ניקוז מתבטא בתצורות הנוף הרבות בסביבת העיר: שלוחות לס  

מתונות, בתרונות המתחתרים בצור וגיר, מצוקים ועוד. תצורות הנוף המגוונות הללו תורמות למגוון  

ובעלי החיים.    השיפוטבתי הגידול הקיים בתחום   צומח    2017בשנת  המאפשר קיום מגוון רחב של 

א תכנית  בערד  בנכתבה  ערד  6לנחלים  לנחלי  האב  תכנית  המלח".  ים  ניקוז  "רשות  של  ביוזמתה   ,

תכנון   עקרונות  ובהטמעת  אותה,  הסובבים  ולנחלים  למדבר  העיר  שבין  התפר  ברצועת  מתמקדת 

מתאימים לצורך מציאת איזון בין שמירת הסביבה הטבעית ובין פיתוח הסביבה הבנויה. במסגרת  

מסמך    -פרטניות לרצועת התפר בין העיר למדבר, הנחיות  קו הנחיות מרחביות לנחלי ערדהתכנית הופ

סטטוטורי המגדיר באופן פרטני את אופי הפיתוח הרצוי של הדופן הבנויה של העיר ברצועת התפר עם  

הנחלים ראשי  עם  הממשק  על  בדגש  הפתוח,  לתכנון    המדבר  ההנחיות  מסמך  העיר.  את  הסובבים 

עיריית ערד, היחידה הסביבתית נגב מזרחי ורשות ניקוז ים    ידי- לנחל, נכתב במשותף עממשק פיתוח ו 

 המלח. 

 

 
 . 2016אקולוגיה, סביבה, מרחב. דצמבר  -"סקר תשתיות טבע עירוני בערד", גיא רותם 4
 
 2017עיצוב סביבה. אוקטובר  –תכנית אב לנחלי ערד", רם אייזנברג ," 5
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. מתוך מסמך "הנחיות  7: איור סכמתי של אגני הנחלים צמודי הדופן הבנויה בערד 1-2.4.7תרשים 
 " 2018מרחביות לנחלי ערד, 

 . נחל כידוד  1

 . נחל טביה  2

 . נחל דומיה  3

 . נחל חסד  4

 נחל צאלים .  5

 . נחל יעלים  6

 . נחל רחף  7

 . נחל מלחתה  8

 נחלים וסביבתם בראיה אגנית:המתייחסות להבטחת קיום ותפקוד  לממשק עם נחלי ערד  ההנחיות  

בהתייחס   טבעיים,  ממקורות  למים  העדפה  תוך  תקינה  מים  הולכת  הידרולוגיים:  תפקודים  א. 

 למנוע נזקי סחף והצפות.  לשימושי הקרקע הגובלים, בקיבולת מתאימה ועל מנת

סביבתיים: מסדרון אקולוגי המחבר בין שטחים טבעיים שונים, והוא בעל    -ב. תפקודים אקולוגיים  

ערכים אקולוגיים, נופיים ומורפולוגיים בפני עצמו. בפרט, שלד מבני המחזיק את המרחב הציבורי,  

 מרחבים פתוחים ושטחי חייץ בין המערכים הבנויים.

תפקודים חברתיים: ציר תיור, תרבות וטיול הקושר אתרים, מוקדי עניין ופעילויות פנאי. ההנחיות  ג.  

המרחביות מסדירות את אופי הממשק בין העיר ונחליה באופן שיתמוך בפיתוח תוך שמירה על נחלים  

   המדבריים.

 להלן.  7.4.2-2התכנית על רקע מפה הידרולוגית, מוצגת בתרשים  

  

 
ניקוז ים המלח, עיריית ערד, היחידה האזורית לאיכות הסביבה נגב  "הנחיות מרחביות לנחלי ערד", רשות  7

 . 2018מזרחי. יולי 
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 )מתוך סקר טבע עירוני ערד(  השיפוט: מפה הידרולוגית של תחום 2-2.4.7 תרשים

מיקומה הגבוה של ערד ביחס לסביבתה, העיר נושקת מכל צידיה לראשי הנחלים האזוריים.    בשלכאמור לעיל,  

לעיר השפעה רבה בהיבט ההידרולוגי על המערכות הטבעיות הסובבות אותה, וכן על מורד הנחלים  לפיכך,  

   בסביבת העיר. שראשיתם

חשובות במיוחד הן "אצבעות" הנחלים החודרים לתחום העיר, כדוגמת נחל טביה, נחל יעלים ונחל חסד. בשל  

קרבתם לשטח הבנוי, נחלים אלו חשופים להפרות, לזיהום ולפלישת מינים פולשים ועל כן הם רגישים ופגיעים  

ערד לנחלי  האב  תכנית  העיר    8ביותר.  את  העוטף  ביותר  רגיש  כשטח  העירונית  התפר"  "רצועת  את  סימנה 

ומתווך בין השטחים הבנויים לשטחים הטבעיים מסביב. לרצועה זו ניתנו הנחיות מרחביות פרטניות הנוגעות  

 לתכנון במרחב זה, המצורפות כנספח לתכנית האב. 

 לערד, מתוך תכנית האב לנחלי ערד. שלהלן מציג את רצועת התפר הצמודה  7.4.2-3תרשים 

 
 . 2017"תכנית אב לנחלי ערד", רם איזנברג עיצוב סביבה. אוקטובר   8
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   הצמודה לערד )מתוך תכנית אב לנחלי ערד( התפר רצועת: 3-2.4.7 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרחביות לעיר ערד  הנחיות  הלמסמך ה  להתייחסתכנון בשטח המוניציפאלי של העיר ערד, יש  בעת  

על פיהן יש    השיפוט( שנכתב בעקבות תכנית האב לנחלי ערד. מסמך זה מסכם את עקרונות  2018)יולי 

  להתבסס ומפרט הנחיות מרחביות בנושאי בינוי ותשתיות.

 

 מסדרונות אקולוגיים .7.4.3

המזרחי  שטח מדינת ישראל מהווה אזור מעבר בין האזורים הביוגיאוגרפיים העיקריים בלבנט )אגנו  

ערבי,  -תיכוני, המאופיין בחורף קר וגשום וקיץ חם ויבש, והחבל הסהרו -של הים התיכון(: החבל הים 

ישראל מצויים   גבוהה עד קיצונית ברוב השנה. במדינת  וצחיחות  אזורים    4המאופיין בחורף מתון 

 גיאוגרפיים, המתבטאים בדגמי תפוצה שונים של מיני צמחים: - פיטו

   .תיכוניהאזור הים  ▪

 . טורני )ערבתי, צחיח למחצה(-האזור האירנו ▪

 . ערבי )מדברי, צחיח(- האזור הסהרו ▪

 . )מדברי טרופי, חדירה לאורך בקעת הערבה וים המלח( האזור הסודני ▪
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אזור הממשק בין אזורים אלו נקרא "אקוטון" ובו קיים מגוון ביולוגי גבוה ביותר, בשל שינוי חברות  

פני שטח קטן. המגוון הביולוגי מורכב משלושה מרכיבים מרכזיים: מגוון  הצומח ובעלי החיים על  

אמצעי   הינו  האקולוגיים  המסדרונות  שימור  כאשר  אקולוגיות,  מערכות  ומגוון  מינים  מגוון  גנטי, 

 מרכזי בשמירה על המגוון הביולוגי. 

 

ובעל ומעבר צמחים  ומותאם המאפשר תנועת  רצוף  תוואי שטח  הינו  י חיים דרכו  מסדרון אקולוגי 

כולל בעיקר    לצורכי הפצה, שיחור מזון, רבייה והמשך קיום האוכלוסיות. המסדרון האקולוגי בישראל

חקלאיים,  ושטחים  אדם  נטע  ליערות  בנוסף  הטבע,  שמורות  מרוכזות  בהם  טבעיים,  שטחים 

מחים  המאפשרים קישוריות בין השטחים הפתוחים השונים. פיצול אוכלוסיות של בעלי חיים ושל צ

כחדות מקומיות של אוכלוסיות. לכן, הגנה  י אוכלוסיות קטנות ומבודדות מעלה את הסיכון לה -לתת

 על מסדרונות אקולוגיים נועדה לשמור על פוטנציאל המעבר של פרטים בין האזורים השונים.  

המצויות   האוכלוסיות  חיוניות  את  לשפר  ותפקידו  לפחות,  אחד  למין  גידול  בית  משמש  המסדרון 

אוכלוסיות  בא נכחדו  בהם  לאזורים  מינים  של  תנועה  מאפשרים  המסדרונות  בנוסף,  הללו.  זורים 

שאוכלוסיות   והגנטיות  הדמוגרפיות  הבעיות  עם  להתמודדות  יעיל  אמצעי  והם  אחרות,  מקומיות 

  קטנות סובלות מהן.

 

.  יות מרביתהעיר ערד נמצאת מערבית לשמורת מדבר יהודה, המהווה מסדרון אקולוגי ארצי בעל ערכ

חופף לשטחים פתוחים המהווים גם הם מסדרון אקולוגי המחבר    השיפוטהאזור המזרחי של תחום  

 .  22תמ"א   פי -לושטחי היערות ע  8תמ"א    פי-הלאומיים על בין השמורות והגנים  

בסביבת ערד, בו חל ממשק בין חברות הצומח של החבל המדברי   מסדרון זה ממוקם באזור האקוטון

מסדרון אקולוגי חיוני זה  טורניות( מצפון וממערב.  - מדרום וממזרח לחברות הצומח הערבתיות )אירנו

של תחום   המזרחי  על חלקו  רוחב    השיפוט משתרע  לצמצם את  עתיד  זה  באזור  עירוני  פיתוח  ולכן 

 ר בקבוק" לתנועת בעלי חיים וזרעי צמחים.  המסדרון באזור, ואף ליצור "צווא

צווארי בקבוק במסדרונות אקולוגיים הם אזורים צרים בעלי חשיבות קריטית, משום שפיתוח נוסף  

קיטוע כזה עשוי    בהם וצמצומם יוביל לקיטוע מלא של רצף השטחים הפתוחים באופן בלתי הפיך.

 מינים.  לגרום להכחדת אוכלוסיות של בעלי חיים ואף ולהכחדת 

חיבור  נוסף  מסדרון אקולוגי מעודכן למחוז דרום, אשר בו    - 4לתמ"מ     92בהכנה שינוי  כיום נמצא  

המסדרון ממערב    שצפוי לחבר בין תל קריות )הר עמשא(, תל ערד ורכס דימונה לכיוון דרום.דרום  -צפון

  . שמורות מצפון ומדרום לקישור בין ליבות  לערד נמצא כמסדרון חשוב במערכת המסדרונות הארצית  

על   הנדרש  האקולוגיים  המסדרונות  עדכון  העבודה  הרצועה  ורוחב  התוויה  ודיוק  בעיצומה  נמצאת 

 נמצא עדיין בבחינה. 

 
מוקף במסדרונות אקולוגיים בעלי חשיבות ארצית בשל מיקומם  תחום השיפוט של ערד    לסיכום,

חים של ארץ ישראל )הערבה, בקעת ים  . מסדרונות אלו מחברים בין האזורים הצחיבאקוטון אזורי

הים לאזורים  ומשם  חברון(  הר  ודרום  יהודה  )שפלת  הערבתיים  לאזורים  והנגב(  תיכוניים  -המלח 

 הממוזגים יותר.  

 להלן.  7.4.3התכנית על רקע מפות מסדרונות אקולוגיים בסביבתה, מוצגת בתרשים   
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 השיפוט : מסדרונות אקולוגיים ארציים בתחום 7.4.3 תרשים

 

 

 

 צומח .7.4.4

מיני צמחים סך הכול. מספר גבוה זה משקף את המגוון הרחב    331בסקר הטבע העירוני של ערד אותרו  

גידול אשר נסקרו בעיר ערד, בשל היות האזור אזור מעבר בין חברות צומח שונות צומח    - של בתי 

 צפון וממערב, כאמור לעיל.  מדברי מדרום וממזרח וצומח ערבתי מ

חד צמחים  של  בשפע  והגבעות  המישורים  מתכסים  גשומה  בגובה  -בשנה  הירידה  עם  שנתיים. 

שיעור   ועולה  הערבתיים  המינים  שיעור  גם  וכך  המשקעים  כמות  פוחתת  מזרח,  לכיוון  הטופוגרפי 

העירוני )בינוי,  , השטח מופר במידה ניכרת בשל פיתוח אינטנסיבי במרחב  ככללהמינים המדבריים.  

כבישים, דרכי ביוב, אזור תעשייה, כריית חול ואתר סילוק פסולת( ובשל לחץ של רעייה וכריתה מצד  

המבונה.   לשטח  מחוץ  שפכים  טיהור  מכון  של  וקיום  שני  מצד  ומודרנית  מסורתית  חקלאות  אחד, 

התלולים   והמדרונות  המצוקיים  האזורים  הם  יחסית  מעטה  במידה  שמופרים  קמר  השטחים  של 

 זוהר ממזרח לקו פרשת המים.  -כידוד

שום קולמן ושלהבית המדבר    –מיני צמחים אנדמיים ומינים אדומיםבסקר הטבע העירוני נמצאו  

להלן(. בחינת הפריסה המרחבית של מינים ייחודיים )נדירים, אנדמיים ו"אדומים"(    2-ו   1)תמונות  

ריכוז   בערוצים היורדים מן העיר כלפי הנחלים דומיה, צאלים וטביה.מעלה כי מירב המינים מצויים  
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ה  גבוה במיוחד נמצא בערוצים היורדים צפונה לעבר נחל דומיה, דרך נחל חסד אשר בו נמצא ריכוז גבו 

 שלהבית המדבר.   -של המין הנדיר והייחודי לאזור

 : שלהבית המדבר. 2תמונה  : שום קולמן. 1תמונה 

צילום: שלומי אהרון, מתוך סקר תשתיות  

 . 2016, טבע עירוני בערד

 צילום: נתאי גלזמן, אתר אינטרנט "צמח השדה" 

 

  
 מינים פולשים 

לאזורים מחוץ לגבול תפוצתם הטבעית בעקבות פעילות האדם, מינים פולשים הינם מינים שהופצו  

המינים   להתפשט.  ואף  האדם  התערבות  ללא  המתרבות  אוכלוסיות  מקום  באותו  לייסד  והצליחו 

דחיקת מינים מקומיים ושינוי אופי בתי הגידול, בנוסף    ידי-להפולשים פוגעים במערכת האקולוגית ע 

 לפגיעה כלכלית ונופית בתשתיות.  

מינים המוגדרים כפולשים, מתפרצים או מאפיינים בתי גידול מופרים במספר    18הצומח נמצאו    בסקר

מוקדים,  אליהם התפשטו המינים מתוך האזור העירוני. המינים הבולטים הינם פרקינסוניה שיכנית,  

הטבלה שלהלן    טבק השיח ומלוח ספוגי, צמחים בעלי יכולת הפצה והתבססות טובה במרחב הצחיח.

 רטת את מיני הצמחים הפולשים והמתפרצים שזוהו בתחום המוניציפאלי של ערד.מפ

 

: מינים פולשים ומתפרצים שזוהו בתחום המוניציפאלי של ערד )מתוך סקר תשתיות  4.4.7טבלה  

 ערד(  -טבע עירוני
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 בעלי חיים  .7.4.5

חיים מהחבלים הים בעלי  אזור מעבר של אוכלוסיות  הנו  לעיל, אזור ערד  והערבתי  - כאמור  תיכוני 

מערב לבין המדבר במזרח ובדרום, דבר שבא לידי ביטוי במגוון מינים גדול יחסית. להלן תשריט  -בצפון

 שהתקבלה מרט"ג.  לי חייםעל רקע שכבת תצפיות בע תחום השיפוט של ערד המציג את 

 לי חיים : תצפיות בע7.4.5 תרשים

ממפת התצפיות של רט"ג ניתן לראות כי מרבית בעלי החיים נצפו במסדרונות האקולוגיים המקיפים  

 .  השיפוטאת תחום  

מערב -גבעות הלס המתונות מצפוןהעלו כי    2016ממצאי סקר הטבע העירוני שערך גיא רותם בשנת  

ערד  המשמש    לעיר  ומגוון  נרחב  גידול  בית  מהווים  יעלים,  נחל  מעל  והגבעות  צאלים,  נחל  ובראש 

שבע ובז אדום.  - למחיית מינים רבים, ביניהם מינים בסכנת הכחדה כגון צבי ישראלי, שנונית באר

, הכולל את רכס כידוד, נחל פראים ונחל טביה,  נמצא כי כל האזור ההיקפי של מזרח העירבנוסף,  

ור שמור ובעל חשיבות גבוהה לבעלי חיים. נחל טביה ויובליו הינם בעלי הערכיות הגבוהה  מהווה אז

ביותר בשל היותם בית גידול מגוון במיוחד ומסדרון אקולוגי בין אגן נחל דומיה מצפון לעיר ואגן נחל  

 יעלים מדרום לעיר. 
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בח  הסקר,  בתחום  להימצאותם  עדות  שיש  או  שנצפו  החיים  בעלי  פירוט  למחלקות  להלן  לוקה 

 :טקסונומיות

מיני    7מיני לטאות,     10משפחות שונות:    10  - מיני זוחלים מ  18בסקר הטבע העירוני זוהו    -זוחלים

ערבי, שליש בעלי דגם  -נחשים ומין אחד של צב. שליש מהמינים הינם מינים בעלי דגם תפוצה סהרו

וי אדם. בסקר נמצאו ארבעה מינים  הינם מינים המוגדרים כלליים, כלומר מלו  17%  -תפוצה ערבי וכ 

שבע, מין אנדמי לקרקעות הלס של הנגב המוגדר בסכנת  -נדירים ובסכנת הכחדה, כגון שנונית באר

 (. CRהכחדה חמורה )

נצפו    -ציפורים ציפורים, מתוכם    64במהלך סקר הציפורים  נודדים    38מיני  )שאינם  יציבים  מינים 

מינים נודדים. המינים שנצפו במספרים הגבוהים ביותר     26  -ומקננים לאורך כל השנה באותו אזור( ו

  הינם של מינים מלווי אדם כגון דרור הבית ועורב אפור ומינים מתפרצים כגון מיינה מצויה )מאינה 

כגון סיס חוורוור   רבים של מינים מקומיים  נספרו פרטים  כן  הודית( המהווה מטרד אקולוגי. כמו 

 ועפרוני המדבר. 

מיני יונקים. הסקר התבסס על תצפיות וחיפוש אקטיבי אחר   9 הכל-בסקר היונקים נצפו סך -יונקים

סימנים לפעילות יונקים כגון ערבות, גללים, מאורות, פגרים וכד'. בין הממצאים היו מאורות זאבים,  

מינים הנפוצים בסביבת    - באזור ראש נחל צאלים ונחל טביה. מירב התצפיות היו של דורבן ושועל מצוי

ם נצפו רק במספר אתרים, אך בכל אתר נמצאו סימנים רבים לפעילות מין זה.  ישובים. שפני סלע אמנ

דבר זה יכול להעיד על התרבות האוכלוסייה במרחב. האתרים בהם נראו מספר המינים הגבוה ביותר  

 . ראש נחל צאלים והגבעות הצמודותהינם 

גידול המאפשר קיו נרחב בעל מגוון של בתי  גידול  יונקים גדולים  אתרים אלה מהווים בית  מם של 

ערד.   העיר  את  המקיפים  המדבר  שטחי  של  ישיר  המשך  פראים  והינם  ונחל  חסד  נחל  טביה,  נחל 

. לנחלים אלה חשיבות רבה במערך התנועה של  מכילים מגוון רחב של בתי גידול ואף מקורות מים

מם של מינים גדולים  . קיו אגן נחל דומיה, אגן נחל יעלים ואגן נחל צאליםיונקים גדולים במרחב בין  

בשטחים פתוחים גדולים בקרבה לעיר מעיד על טיב שטחים אלה ועל החשיבות בשמירה עליהם ועל  

 המעברים ביניהם.  

 : במהלך סקר הטבע העירוני תועדו שלושה מיני יונקים גדולים

(.  EN)הצבוע הינו הטורף הגדול בישראל הניזון בעיקר מפגרים, ומצוי בסכנת הכחדה  -צבוע מפוספס

הים  בישראל,  הפתוחים  השטחים  ברוב  נפוץ  גודל  -הצבוע  זאת,  למרות  והמדבריים.  תיכוניים 

האוכלוסייה נמצא בירידה כנראה כתוצאה מציד, הרעלות ודריסות בכבישים. לעתים צבועים נכנסים  

  - ם לתוך ישובים עירוניים בחיפוש אחר מזון. בסקר זה נמצאו סימנים לפעילות צבועים בשלושה אתרי

שני האתרים הראשונים מייצגים שטחים    נחל טביה, הגבעות מעל נחל יעלים וביובל של נחל טביה.

פתוחים נרחבים בקצה העיר. האתר השלישי ממשיך את נחל טביה אשר מהווה חדירה של שטח טבעי  

 נרחב לתוך העיר. 
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ת את דרגת הסיכון  (, אך לאחרונה הועלה הצורך להעלו VUמין זה מוגדר כפגיע )   -ישראלי -צבי ארץ

(, כתוצאה מירידה בגודל האוכלוסייה בעשורים האחרונים. זאת, כתוצאה  ENשלו לבסכנת הכחדה )

מצייד בלתי חוקי, ריבוי יתר של טורפים הטורפים את העופרים והקטנת שטחי מחיה טבעיים שהפכו  

מתונות. במסגרת    לשטחים חקלאיים ועירוניים. אזורי מחייתם הם בעיקר מישורים טבעיים וגבעות

. גבעות הלס הצפוניות באזור נחל צאלים ואזור נחל חסדהסקר נערכו תצפיות של צבאים במרחב של  

פרטים של צבי ארצישראלי. עדר זה נצפה במספר הזדמנויות    4-6באזור נחל צאלים נצפה עדר של  

 שונות, מה שיכול להעיד על כך שעדר זה מתקיים במרחב זה באופן קבוע. 

)  -מצויזאב   בסכנה  כעתידו  המוגדר  גדול  טורף  הינו  הטבעיים  NTהזאב  השטחים  בכל  תפוצתו   .)

אתרים, כולל מאורות    7  -בישראל, מלבד אזורים מצוקיים וחולות. סימנים לקיום זאבים נמצאו ב 

 ראש נחל צאלים ונחל טביה. פעילות באזור 

 ערכיות אקולוגית  .7.4.6

שטחים הפתוחים  פה את הערכיות האקולוגית של ה, מי2016בוצע בשנת  אשר  סקר הטבע העירוני  

. מפת הערכיות האקולוגית מראה הערכיות הגבוהה מאוד של השטחים במזרח  השיפוטאשר בתחום  

, וכן מצפון ומדרום לעיר ערד.  השיפוט, ועד לשטחים בעלי ערכיות גבוהה במרכז תחום  השיפוטתחום  

מכיל שטחים בעלי ערכיות בינונית עד נמוכה מאוד, משום הפרות    השיפוטחלקו המערבי של תחום  

   ם.י, שטחי חקלאות וכן ישובים בדואי31כביש  -רבות של השטחים הפתוחים 

, והוא מתמקד  מראה את מפת הערכיות האקולוגית ביחס לקרבתם לאזורים הבנויים  7.4.6-1תרשים  

 .  והעוטף הצמוד עיר ערד שטח המבונה של הב
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 ( 2016עיר ערד )סקר טבע עירוני, ה: מפת ערכיות אקולוגית 1-7.4.6תרשים  

 

ניתן לראות כי במזרח    מראה את מפת הערכיות האקולוגית ביחס לתחום השיפוט כולו.  7.4.6-2תרשים  

כהה   וירוק  גבוהה(,  )ערכיות  בהיר  בירוק  גבוהה, המסומנת  ערכיות אקולוגית  קיימת  תחום השיפוט 

    )ערכיות גבוהה מאוד(.
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 ( 2016)סקר טבע עירוני,   השיפוטבתחום   : מפת ערכיות אקולוגית2-7.4.6 תרשים
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 שמורות טבע בתוכניות מפורטות .7.4.7

 קיים סימון למספר שמורות בתכניות מפורטות בתחום התכנון: 

(, מוגדרות בתשריט "שמורת  1967המתאר הישנה )   השמורות מסומנות בתכנית   -/א  404.תכנית ד/1

 אין אזכור לנושא שמורות טבע. תכנית זו בתקנוןאולם, טבע". 

כ  –  2028/מק/ 24תכנית  .2 ונופש, תכנית מאושרת משנת  השטח המסומן מוגדר  ,  2000אזור תיירות 

נוף/טבע. לשמירת  שטח  של  והטבעהתכנית,  בתקנון    סימון  הנוף  לשימור  מיועד   לנטיעות  האזור   ,

ולניקוז. בשטח זה אסורה שפיכת פסולת, הזרמת שפכים לנחל וכל בנייה. תותר סלילת שבילים להולכי  

 3/102/03/24כי על שטח זה יחולו הוראות תכנית כמו כן, מצוין רגל ולרכב שירות בלבד. 

  תכנית זו, מצוין בתקנון   , סימון "שמורת טבע".1976תכנית מאושרת משנת   – 2/102/03/24תכנית  .3

 כי האזור מוגדר כשמורת טבע, וכי אסורה בניה בשטחים השמורים.  7בסעיף 

 

בעלי   האזורים  ובין  מפורטות,  בתכניות  השמורות  אזורי  בין  מסוימת  הלימה  ישנה  כי  לראות  ניתן 

לנחלים(.  אב  תכנית  )לפי  מדבר  שימור  למידת  וכן  העירוני  הטבע  בסקר  גבוהה  אקולוגית  ערכיות 

ום, להבנתנו מרבית תחומי השמורות מעוגנים סטטוטורית רק בתכנית המתאר המאושרת, עם  לסיכ

 .2000משנת   2028/מק/ 24זאת, ישנו קטע קטן מזרחי של השמורות שמאושר בתוכנית 

 

מבחינת ערכיות השטח, אנו ממליצים להתייחס לשמורות אלה כאל שטחים פתוחים עם רמת שימור  

ות עם שטחים בעלי ערכיות אקולוגית/ערכיות מדבר/רצועות השפעה של  מסוימת, וזאת לאור החפיפ

שטחים   עדיין  מרביתם  בפועל,  המצב  מול  השמורים  השטחים  בבחינת  אקולוגי;  נחלים/מסדרון 
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פתוחים לא מופרים, ושבהם ערוצי הנחלים העולים עד לשכונות הקיימות. על כן, כן אנו מציעים לבחון  

 ח באזורים אלה. נקודתית כל הצעה לשטח פיתו

 : לשמורות המפורטות   התכניותתרשים של    להלן

 

 שמורות טבע בתכניות מפורטות : 7.4.7 תרשים
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 מחצבות  .7.5

 "זוהר דרום", ו"שדה בריר" קיימים אתרי החציבה    השיפוטבדרום מערב תחום  ,  /ב14לפי תמ"א  

 (. 7.1.6)הרחבה בנושא בסעיף   אתר החציבה "ערד"קיים    טהשיפותחום דרום בו

 הינן:  השיפוט תחום  ות באהנמצהמחצבות  

מחצבה פעילה לכריית חול לצורך בניה וסלילה, נמצאת בבעלות חברת א.ג. מחצבות    -מחצבות "ערד" ▪

מליון טון    14  -דונם. כמות החול לניצול נאמדת ב   1,250  -לכריית חול הוא כ  שטח התכנית   אשקלון.

מליון טון.    7  -שכמותה מוערכת בכ  ,נטו. מעל לחול נמצאת שכבת טפל, היכולה לשמש כחומר מילוי

בשטח המחצבה מתוכנן להרחיב את אתר הפסולת "זוהר" ובכך לשקמו. הגדלת אתר הפסולת בתחום  

רק לאחר ניצול החול. חלק הגדול של שטח התכנית להרחבת אתר הפסולת  מחצבת החול, תתבצע  

 .23/14/4ותמ"מ  14"זוהר", נמצא בתחום שטח המיועד לכרייה ולחציבה לפי תמ"א 

ומחצבות   ▪ דרום"  בריר""זוהר  ונמצאומתוכננות  מחצב  -"שדה  וחול,  פוספט  לכריית  בבעלות  ות  ת 

ק"מ    5  -, נמצאת כ23/14/4  בתמ"מב' ו  14בתמ"א    סומנתממחצבה, אשר  ה   לים לישראל.ק חברת כימי

דונם. שיטת הכרייה המתוכננת היא הסרת    13,000  -  - מערב לערד, ומשתרעת על פני שטח של כ-מדרום

שנה, במשך    35-40הטפל ולאחר מכן כריית הפוספט באמצעות מחפרים. משך הכרייה המתוכנן הוא  

תכנית מתאר ארצית ברמה    לאחרונה פורסם מכרז של משרד האנרגיה, לצורך הכנת  שעות ביממה.  24

מפורטת לאתר כרייה וחציבה שדה בריר ובכלל זה הכנת תסקיר השפעה על הסביבה. ככל שהתסקיר  

יהיה להשתמש בחומרים,   וניתן    מיוחדות  הוראות   קובעת  ב /14  א "תמ  בתכנון.   אלו   ישולבו יתקדם 

 בריר. ושדה  דרום זוהר לאתרים

, למטרדי רעש ורעידות עבור שימושים  לזיהום חלקיקיםעלולות להוות מקור פוטנציאלי  מחצבות אלה   ▪

 .  רגישים סמוכים, קיימים או עתידיים

 

 /ב 14מתוך תמ"א  : הוראות מיוחדות לאתרים זוהר דרום ושדה בריר57.טבלה 

 הוראות מיוחדות שם האתר  מספר אתר

בתכנון האתר יש להתחשב בייעוד העתידי הצפוי   .א שדה בריר  א 487

השטח   תאי  אופי  של  את  לקבוע  לכך  ובהתאם 

 ההסדרה הנדרשת. 

בתמ"א, המציין כי    5.4על אתר זה לא יחול סעיף   .ב

תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה תוכן ככל הניתן  

 לכל שטח האתר כחטיבה אחת. 

 האתר יתוכנן בתכנית מתאר ארצית מפורטת.  .ג

בייעוד   .א זוהר דרום  ב 487 הניתן,  ככל  להתחשב,  יש  האתר  בתכנון 

ל תאי השטח ובהתאם לכך לקבוע את  העתידי ש

 אופי ההסדרה הנדרשת.  

בתמ"א, המציין כי    5.4על אתר זה לא יחול סעיף   .ב

תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה תוכן ככל הניתן  

 לכל שטח האתר כחטיבה אחת. 
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הכרייה והחציבה באתר זה תחל רק לאחר סיום   .ג

מהשטח    75%פעולות הכרייה והחציבה בלפחות  

לכריי מפורטת  שיאושר  בתכנית  ולחציבה  ה 

 באתר "שדה בריר". 

 האתר יתוכנן בתכנית מתאר ארצית מפורטת.  .ד
 

 אתרי עתיקות  .7.6

הינו תל ערד,    השיפוטמגוון אתרי עתיקות מוכרזים. האתר המשמעותי ביותר בתחום    השיפוטבתחום  

גן לאומי במרחב הפתוח שממערב לעיר. באזור ערד עברו דרכים קדומות אשר קישרו בין הר חברון    שהינו 

לדרום ים המלח ולאורכן אפשר למצוא שרידי מצדים ומצודות, שבילים מוסדרים, בורות מים ומאגורות,  

 מערות מגורים ויישובים. 

 

 

   :השיפוטהנמצאים בתחום מגדירה מספר אתרי עתיקות בעלי חשיבות גבוהה  23/14/4תמ"מ 

 . אתר תל ערד )ריכוז אתרים(  -השיפוטבצפון מערב תחום  ▪

 חורבת עוזה, שרידים מתקופת הברזל.   -)באזור שדה בריר(  השיפוטבדרום תחום   ▪

 

 23/14/4לפי שכבת רשות העתיקות ותמ"מ  – השיפוטעתיקות בתחום  :7.6תרשים 
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 חומרים מסוכנים  .7.7
 

 מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים  17.7.

 בעיר ערד שני אזורי תעשייה:

ערד( .1 התעשייה  )אזור  הדרומי  התעשייה  לכביש    -  אזור  במפעלים .  31מדרום  כיום  מאוכלס   חלקו 

 . 27/101/02/24וחלקו מאושר מתוקף תכנית 

י. באזור  , אך מצוי מזרחית לאזור התעשייה הראש31אף הוא מדרום לכביש    -אזור התעשייה הקטן  .2

 . שימושי מלאכה ותעשייה זעירהזה מצויים בעיקר 
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 אזורי התעשיה בערד   :1-7.7.1תרשים 

 

מסוכנים.   חומרים  ומשנעים  מאחסנים  המשתמשים,  מפעלים  מצויים  בהם  מתחמים  הינם  תעשייה  אזורי 

הניסיון בארץ ובעולם מלמד, כי קיים סיכון להתרחשויות בהן מעורבים חומרים מסוכנים הנגרמות מטעות  

 אנוש, תקלה תפעולית, אסון טבע, מלחמה ומעשה איבה.  

הליך הייצור הרגיל שבו מעורב חומ"ס כגון התאיידות, דליקה, שפך, דליפה  אירוע חומ"ס הוא אירוע החורג מת

לסביבה. או  לאדם  נזק  לגרום  עלול  קטנות,  בכמויות  גם  פיצוץ,  להגנת   או  המשרד  של  העדכנית  המדיניות 

סיכון   ממקורות  הפרדה  מרחקי  "מדיניות  קרויה  תכנון  להליכי  בהקשר  חומ"ס  סיכוני  להערכת  הסביבה 

עפ "רצפטורים  נייחים".  לבין  חומ"ס  מחזיקי  בין  הפרדה  מרחקי  על  לשמור  יש  ההפרדה,  מרחקי  גישת  "י 

ציבוריים". בהקשר זה, רצפטור ציבורי יוגדר כייעוד/שימוש קרקע המיועד לשהיית אוכלוסייה לרבות: מבני  

תי חולים(,  מגורים הנמצאים מחוץ לגבול תוכנית בה נמצא מקור הסיכון, מוסדות ציבור )למשל בתי ספר, ב

 מבני מסחר ובנייני משרדים, פארקים או שטחי פנאי המאוכלסים או נמצאים בשימוש הציבור. 

 אזור התעשיה ערד

 אזור התעשיה הקטן
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במטרה לבחון את הצורך בשמירה על מרחקי הפרדה ממפעלים המצויים בשטח התכנית או בקרבתה )ועשויים  

. מפעלים אלה  9יפוט השלהשפיע עליה(, בשלב ראשון מופו המפעלים המחזיקים בהיתר רעלים המצויים בשטח  

 מוצגים בטבלה להלן: 

 
 10מפעלים מחזיקי חומ"ס בערד  2-7.7.1טבלה 

 

סוג  שם מפעל  מספר מפעל 

 ההיתר 

 תאריך מתן ההיתר  מספר ההיתר 

 19/06/2018 684182 רעלים   א.מובילי שוקת בע"מ  195455

 14/06/2017 731410 רעלים  אלקטרה גרינטק בע"מ  229179

 07/03/2019 810191 רעלים  רד בע"מ -אקו  288028

 24/12/2017 595563 רעלים  גד"ש הר חברון  136406

 31/01/2018 70211 רעלים  יוניליוור שפע ישראל בע"מ 52074

 06/04/2017 629107 רעלים  יקב יתיר בע"מ  161816

לוכסמבורג ביו טכנולוגיות   185309

 בע"מ 

 24/04/2018  666353 רעלים 

 01/05/2019 70225 רעלים  ערד   -לוכסמבורג תעשיות   52051

ליבנה אגודה שיתופית חקלאית   158024

 התישבות קהילתית ל

 15/04/2019 621734 רעלים 

מגל מפעלי גז ונפט לישראל   155890

 בע"מ 

 01/11/2016 619602 רעלים 

  08/08/2019 667520 רעלים  מכבסת קמיליה  185965

 24/12/2019 885690 רעלים  תרבות ערד מרכז  167453

 05/02/2017 544831 רעלים  ניהול מלון בערד)נ.מ.ע(בע"מ  86626

 21/01/2018 70077 רעלים  תברואה  -עיריית ערד   52254

 04/09/2014 36817 רעלים  ערד הנדסה מכניקה 62199

בריאות ויופי מים    קריסטלין 234547

 המלח בע"מ 

 07/01/2019  750001 רעלים 

 
 אתר המשרד להגנת הסביבה  9

 אתר המשרד להגנת הסביבה  10
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 : מפעליםשלושה  מידע אודות מרחקי הפרדה מ סיפקהנגב מזרחי  ת במקביל, היחידה הסביבתי 

 מרחק הפרדה )מ'(  שם מפעל 

 100 רד בע"מ -אקו 

 300 ערד   -לוכסמבורג תעשיות  

בריאות ויופי מים    קריסטלין

 המלח בע"מ 

50 

 

 מרחקי ההפרדה מתעשיה בערד : 2-7.7.1תרשים 
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 סיכונים מקרבה לתחנות תדלוק 27.7.

 תחנות תדלוק קיימות 

)תחנות    4בשינוי מס'    15סעיף   להלן.  7.7.2שים  תחנות תדלוק פעילות ראה תר  6כיום  בשטח העיר מצויות  

יש   מייעודי קרקע רגישים ומשימושי קרקע רגישים:מרחק מיניאלי  קובע    18זעירות ותיקון הוראות( לתמ"א  

מטרים    80פחות  , מלונאות או שימוש דומה, ומרחק של למטרים ממגורים  40לפחות  לשמור על מרחק של  

לרבות בית חולים, מעון לקשישים, בית כלא, פנימיה לקטינים, מוסד חינוך, גן ילדים, בית    מוסדות ציבורמ

 . ספר וכיו"ב

מות י: גבול התכנית על רקע תחנות תדלוק קי7.27.תרשים 
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 פסולת .7.8
 

 אתר ההטמנה "זוהר"  .7.8.1

, הנמצא באזור התעשייה של העיר ערד.  לאתר ההטמנה זוהרהעירייה  ידי  - , מפונה על הפסולת הביתית

עד   לקליטת  מאושר  וכסייפה.    150האתר  ירוחם  דימונה,  ערד,  מהרשויות  ליום  פסולת  אתר  טון 

נמצא בתחום מחצבת החול הנמצאת בסמוך לאזור התעשיה של ערד )דרומית לעיר(.    ההטמנה "זוהר"

. האתר הינו בבעלות עיריית  2002שאושרה בשנת    30/101/02/24האתר נכלל בתחום תכנית מתאר מס'  

ערד ומופעל ע"י החברה הכלכלית של העירייה באמצעות קבלן. בימים אלו נערך תסקיר סביבתי לצורך  

 הרחבת האתר והכשרת תאי הטמנה נוספים. 

"אתר סילוק פסולת יבשה אזורי,  -  39/101/02/24אושרה הרחבתו של אתר זה )תכנית מס'    2016בשנת  

באזור ערד,    פסולת בניהמטרות התכנית הינן לספק פתרון להטמנת  : "11התכנית המפורטתלפי  ערד"(.  

ושיקום האתר בסיום ההטמנה. האתר מתוכנן לשמש לקליטת פסולת יבשה ולסילוקה באופן מבוקר,  

ע"י מילוי שכבות עפר לכיסוי הפסולת, באופן הדרגתי עד למילוי אתר הכריה לפני השטח המקוריים  

יים בחומר מקומי, לצורך שיקומו. תכנית זו מאפשרת להפעיל באתר מתקני הפרדה, מיון,  שלו וכיסו

 .  "טיפול ומיחזור של פסולת יבשה

 פסולת ביתית  .7.8.2

ק"ג פסולת    1.4  - טון פסולת ביתית מעורבת לשנה. כל תושב מייצר כ  12,000  -העיר ערד מייצרת כ

פסול הפרדת  בערד  מתבצעת  לא  כיום  ליום.  מעורבת  "יבש".  ביתית  וזרם  "רטוב"  לזרם  ביתית  ת 

, זכוכית, טקסטיל, אריזות ובקרוב פסולת  הזרמים המופרדים הינם נייר, קרטונים, בקבוקי פלסטיק

 .  אלקטרונית

  6%  -טון/שנה ומהווה כ  800  -כמות הפסולת המועברת למחזור מתוך סך הפסולת הביתית עומדת על כ

נוי הפסולת בערד מבוסס על מיכלי אצירה ביתיים  מסך הפסולת הביתית המעורבת בערד. מערך פי 

ובימים אלו הרשות  מיכלים(    3,000  -ליטר )כ  240בבתים צמודי קרקע, המצוידים בעיקר במכלים של  

פחים    159-כ  ים. ליד מבנים בבניה רוויה מוצבליטר  240ליטר במקום    360מעודדת רכישה של מיכלי  

קו"ב   8אחת בנפח  ,מכולות 35 . באזורי תעשיה מפוזרות ףקו"ב )פינוי ע"י משאית מנו 5מוטמנים של 

  ת אחראית לפנות אש  אשפה  מחלקתברשות העיריה   . קו"ב. אין דחסני קרטון מוצבים  12- ו  5והשאר  

העירייה    שטחה.שב  "זוהר"  הפסולת   לאתר   העירונית   הפסולת מפנה  זרם האריזות    מיון   לאתר את 

הארץ  אריזות  לפסולת ע"י  .  במרכז  יאספו  אשר  אלקטרונית  לפסולת  מיחזור  מכלי  יפרסו  בקרוב 

   העירייה למרכז המחזור הרשותי ומשם התאגיד יפונה לאתר המיחזור.

 גזם .7.8.3

כיום הגזם אך ורק נאסף, הוא אינו עובר קיצוץ לפני הטמנה או מועבר למיחזור ולכן אינו משמש את  

ולהעבירו לאתרי   גינות עירוניות ופרטיות  המועצה ואת תושביה. ניתן להשתמש בגזם לטובת חיפוי

 
 2016ערד,  -יאתר סילוק פסולת יבשה אזור – 39/101/02/24מס' מתאר מקומית תכנית  11
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חלק מפסולת הגזם נלקחת ע"י תושבי הפזורה להסקה )פתרון זה נמצא בתהליכי הסדר  קומפוסטציה.  

 מחוז דרום(. - מול המשרד להגנת הסביבה

 פסולת בניין .7.8.4

הבניין   פסולת  וכמויות  פינוי  לגבי  מידע  אין  יוצא  וכפועל  מאוד,  מועטים  בעירייה  הפסולת  נתוני 

בעירייה. העירייה לא מפנה פסולת בנין, הפיקוח על הנעשה חלקי, ומתבצע על ידי בדיקה של תעודות  

. בערד אין  4שקילה, אשר מוגשות בהתאם להתחייבות מוקדמת, גם לקראת ההיתר וקבלת טופס  

יצרני הפסולת.   פינוי הפסולת הוא באחריות  כן  על  בניין,  העירייה  טיפול/איסוף מוסדר של פסולת 

באמצעות הקמת תחנת מחזור והטמנה מקומית  הבנייה הנוכחית והעתידית בישוב  נערכת לקראת  

תידרש בנוסף,  בניין.  למשליכי להעירייה    היערכות   לפסולת  קנסות  ומתן  אכיפה  פסולת    פעילויות 

 .  ם הפתוחיםבשטחי

 מיחזור פסולת .7.8.5

טקסטיל פלסטיק,  נייר,  קרטון,  של  הפרדה  הכולל  למיחזור  הפרדה  מערך  מפעילה  ערד,  ,  עיריית 

  6%ק"ג אשפה בממוצע ליום לנפש, מתוכם    1.4ופסולת אלקטרונית. העיר מייצרת    זכוכית, אריזות 

 כלים לאיסוף נייר ברחבי העיר. מי  94קרטוניות וכן    50בערד פרוסות    -ממוחזרים. מיחזור נייר וקרטון  

כלובי מיחזור הפזורים ברחבי העיר אליהם ניתן להביא    79בערד קיימים    -מיחזור בקבוקי פלסטיק   

ליטר    1100כתומים    פחים  133  -מוצבים כ  -פחים כתומים למיחזור אריזות     את הבקבוקים הריקים.

כ  ליד בצמודי קרקע מפונה    קרקע.  צמודתליטר בבנייה    360פחים של    500-הפחים המוטמנים ועוד 

   הפסולת פעמיים בשבוע ובבנייה רווייה בין פעמיים לשש פעמים בשבוע.

כן    17בערד    -מיחזור טקסטיל   וכמו  פסולת טקסטיל  למחזור  אצירה  עמותמכלי  של  סניף  ה  קיים 

 ה.  שעושה שימוש חוזר בבגדי יד שני

בינונית במוסדות ציבור ומחסן אחד  -יוצבו מכולות לאיסוף פסולת קטנה  -מיחזור פסולת אלקטרונית 

לאיסוף פסולת בינונית וגדולה. פסולת זו נאספת ע"י העירייה למוקד מרכזי אחד ומשם מפונה ע"י  

 תאגיד מחזור לאתר מחזור ייעודי.  
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   איכות אוויר .7.9
 רקע .7.9.1

הרחבה  תחום השיפוט מהוות מקור פוטנציאלי לזיהום חלקיקים )התייחסות בהמחצבות הנמצאות  

קורות פוטנציאלים נוספים העלולים להשפיע על מצב איכות האוויר באזור  מ  (.7.5  פרקלמחצבות ב

הינם מקורות תחבורתיים הכוללים את כביש  התכנית   80, כביש  השיפוטהעובר במערב תחום    31, 

כמו כן, אזור התעשיה בערד   העובר מצפון לדרום, וכן מסילת ברזל המתוכננת להגיע עד למרכז העיר.

כי הרלוונטיות של תרומת הפליטות   לציין  יש  פוטנציאל לפליטות מזהמים לאוויר.  גם הוא  מהווה 

במסילהעתידי מנסועה  במדינת  ות  המסילות  של  העתידית  החשמול  מגמת  לאור  להיבחן  צריכה  ת 

 ישראל. 

 

 תנאי אקלים ומטאורולוגיה  .7.9.2

שנתית בתחנה המטאורולוגית ערד בבעלות השירות  -מוצגת שושנת רוחות רב  7.9.2-1בתרשים מספר 

מ' מעל    564בגובה של  184356,190513. התחנה ממוקמת בנ"צ 2018עד  2014המטאורולוגי בשנים 

עם   24%פני הים. על פי שושנה זו ניתן לראות כי עיקר הרוחות מגיעות מכיוון מערב בשכיחות של 

 מ'/שניה.    3.6-5.7מהירות עיקרית של  

 ערד  – 2018-2014שושנת רוחות רב שנתית לשנים  : 9.27.-1תרשים 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

מוצגות שושנות רוחות לעונות השונות בשנה. על פי תרשים זה ניתן לראות כי   7.9.2-2בתרשים מספר  

מ' לשנייה( מתקבלות בעיקר בחודשי החורף מהגזרה המערבית )בשכיחות   8.8הרוחות החזקות )מעל 

מ' לשנייה( מתקבלות בחודשי הסתיו מהגזרה    2.1-(, בעוד עיקר הרוחות החלשות )מתחת ל4%-של כ

)בש-הדרום של כמערבית  הינה מערבית(.  5.8%-כיחות  עונות השנה  ,  גזרת הרוח הדומיננטית בכל 

 (. 31%-מזרחית )בשכיחות של כ- אולם בחודשי החורף ישנה גם דומיננטיות לגזרה הצפון
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ניתן להסיק, כי עיקר מצבי היציבות האטמוספרית, הזמנים בהם פיזור מזהמי האוויר    1-2מתרשימים  

 הינם בזמן עונות מעבר )הסתיו והאביב(, מהגזרה הדרום מערבית. הינו הגרוע ביותר, 

 תרשים 7.9.2-1: שושנת רוחות רב שנתית לשנים  2013-2017 בעונות השנה -  ערד 

 חורף קיץ

  

 אביב  סתיו
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 מזהמי אוויר  .7.9.3

המופיעים בתקנות אוויר נקי ערכי איכות אוויר הוראת שעה,    ערכי הסביבה והיעדמציגה את    1טבלה  

לצורך תיאור המצב הקיים של    , מספר החריגות המותר וזמני המיצוע של המזהמים.2011התשע"א  

נלקחו   השונים  למזהמים  ניטור  נתוני  ניטור.  מתחנות  ניטור  נתוני  של  ניתוח  נעשה  האוויר,  איכות 

  68, הממוקמת בערד, באולפנת בנות בני עקיבא, רחוב הפלמ"ח מתחנת הניטור הכללית הנגב המזרחי

 מ' מעל לפני הים.   572 -( השייכת למשרד להגנת הסביבה, ונמצאת בגובה של כ573110,  220524)נ"צ 

כפי שהתקבלו מתחנת הניטור והשוואתם לערכי הסביבה והיעד   ריכוזי המזהמיםמציגה את  2טבלה 

מתוצאות הניטור    .2011  – כי איכות אוויר הוראת שעה, התשע"א  המופיעים בתקנות אוויר נקי ער

עולה, כי ריכוזי המזהמים השונים עומדים בערכי הסביבה. ניתן לראות כי מרבית המזהמים נמצאים  

שנובעת מסופות  אשר ניתן להניח  לפליטה לאוויר, למעט פליטת חלקיקים  ריכוז  באחוז נמוך מהתקן  

 אבק האופייניות לאזור זה.  

 ערכי הסף וזמני המיצוע של המזהמים   :  1בלה ט

 ערך סף תקן )מק"ג/מ"ק(  מיצוע מזהם
מספר פעמים בשנה  
 שניתן לחרוג מהתקן 

2.5PM 

 18 סביבה  37.5 יממה 

 0 סביבה  25 שנה 

 0 יעד  25 יממה 

 0 יעד  10 שנה 

2NO 
 *8 יעד, סביבה  200 שעה 

 0 סביבה יעד,  40 שנה 

10PM 
 18 יעד, סביבה  130 יממה 

 0 יעד, סביבה  50 שנה 

XNO 
 0 יעד, סביבה  940 חצי שעתי 

 0 יעד, סביבה  560 יממתי 

 *החריגה היא מערך הסביבה בלבד.
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למזהמים  בתחנת הניטור הנגב המזרחי    2018-2016תוצאות הניטור ואחוז מהתקן בשנים  :    2טבלה  

 חמצני וחלקיקים -תחמוצות חנקן, חנקן דו

 מיצוע סימול פרמטר שנים 
תוצאות בתחנת 

הניטור 
 )מק"ג/מ"ק(

אחוז מהתקן,  
 ערכי סביבה

2016-2018 

 2.5PM חלקיקים 
 77.9% 29.2 19יממתי ערך 

 69.4% 17.3 שנתי

 10PM חלקיקים 
 74.3% 96.5 19יממתי ערך 

 82.6% 41.3 שנתי

 2NO חמצני -חנקן דו
 22.5% 45.0 9שעתי ערך 

 18.0% 7.2 שנתי

 XNO תחמוצות חנקן
 14.0% 132.0 חצי שעתי מרבי

 5.0% 27.8 יממתי מרבי 

 
 
 

 מטרדי ריח  .7.10

לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר,  " קובע כי    1961  –של החוק למניעת מפגעים, התשכ"א    3סעיף  

 . "מפריע או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושביםמכל מקור שהוא אם הוא 

קיים    השיפוט בערד קיימים מספר מוקדים בעלי פוטנציאל למטרדי ריח: במערב תחום    השיפוט בתחום  

בדרום תחום    ,"מצדות יהודה"(הישוב  )בבעלות    לולים לגידול תרנגולי הודומט"ש ערד, בסמוך לו נמצאים  

של העיר עלול לייצר ריחות כאשר    מתקן הטיפול בשפכים.  ר "זוהר" לסילוק פסולתאתקיים    השיפוט 

אינו מתוחזק כהלכה. בנוסף, איכות הקולחים ירודה בשל רמת המליחות הגבוהה שלהם, למרות שהיא  

 במגמת שיפור.  

גנים  א  3ערד וכולל:  ל  ק"מ מצפון מערב לשכונות הקיימות ש   4  -מתקן הטיפול בשפכים של ערד נמצא כ

מערכת סחרור, בריכת סינון על ידי סלעים,    ,אנאירוביים, מהם רק אחד פעיל, אגן פקולטטיבי, אגן אירובי

מ"ק. ספיקת השפכים    500,000אגני ליטוש, מערכת סילוק קולחים ומאגר קולחים בנפח    3  -מערכת בת  

  : מג"ל. ריכוז המלחים בקולחים הינו גבוה  450ממוצע של    מ"ק ליממה בריכוז צח"ב  6,500הגולמיים הינה  

מגכ"ל. פליטת מימן סולפיד מהאגן הפקולטטיבי תיתכן במקרה של תקלה. ריחות גורמים לאי    300  -כ

הוא תחושה סובייקטיבית, שהתגובה אליו שונה   נעימה, אך אינם פתוגניים. הריח  לא  ותחושה  נוחות 

 מאדם לאדם.  
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, הוא אתר הפסולת המרכזי  אתר סילוק הפסולת אפעהק"מ מדרום לערד, נמצא    20-כמו כן, במרחק של כ

טון ליום מכל הארץ. בנוסף, מהווה    6,000  -בישראל וקולט בעיקר פסולת מעורבת )ביתית( בהיקף של כ

דונם והינו    800  -האתר פתרון סילוק לפסולת אסבסט, קרקעות מזוהמות ובוצות. האתר הינו בשטח של כ

 פעה סביבתית במספר היבטים, וביניהם מטרדי ריח, אך מרוחק כאמור מהעיר. בעל הש

כה   ידיעתנו  עד  בוצע  למיטב  בקרבת    לא  רגישים  שימושים  הכוללות  מפורטות  בתכניות  ריחות  סקר 

   .הספציפית את עוצמות הריח באזור התכנית  ד המתקנים הנ"ל, כדי לאמו

 מבני בע"ח בסביבתו:וערד מט"ש אתר זוהר, מיקום על רקע  השיפוטתחום : 1-0.17תרשים 
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לפי נתונים שהועברו ע"י יחידה סביבתית נגב מזרחי, התלונות העיקריות של תושבים בנושא מטרדי  

 ריח הן:

 .  מהווה מטרד ריח בערדקמינים על בסיס עץ שימוש ב  – קמינים בחורף  •

על בסיס  ידי יחידה סביבתית נגב מזרחי, כאשר מתקבלות תלונות הן נבחנות על  –ריחות כימיקלים   •

סוג הריח, כיווני רוחות וכד'. ישנם  מצבים בהם מטרדי הריח מגיעים מרמת חובב או מישור רותם, 

ות  מטופל ברמת חובב ובמישור רותםבעיקר בעונות המעבר בהם נוצרים תנאי אינברסיה. התעשיות 

 כניות עובדה ארוכות טווח.  לאויר, הכוללים תבמסגרת היתרי פליטה 

מטופלים נקודתית בהתאם למקרה. היות וגם מערכות הטיפול המאפיינות   –ריחות מעסקים קטנים  •

 עסקים מסוג זה מצריכות תחזוקה וטיפול קיים קושי במצבים של עירוב שימושים.  

 

מטרדי   בנושא  תושבים  תלונות  נתוני  ריכוז  עירוני  2019בשנת    ריח בנוסף,  ממוקד  התקבל  אשר   ,

בנושא הן  תושבים  של  רבות  תלונות  כי  , מראה  ערד  חומרים    יבעיריית  של  ריחות  וכן  עצים,  קמין 

 כימיים. 

 : התפלגות תלונות תושבים בנושא מטרדי ריח 107.-2תרשים 

 
  

,  זיבול ודישון
8%

25%, חומר כימי

4%, כריה וחציבה
עבודות  

8%, עפר

54%, קמין עצים

זיבול ודישון חומר כימי כריה וחציבה עבודות עפר קמין עצים
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 מטרדי רעש  .7.11

והתקנות שהותקנו מכוח    1961המותר מפעילות אתרים נקבע בחוק למניעת מפגעים משנת  נושא הרעש  

 . 1990-חוק זה, לרבות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 1961-החוק למניעת מפגעים, התשכ"א

סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא  -בחוק נקבע כי "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי  2בסעיף מס'   •

 מקום או לעוברים ושבים."  -פריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבתמ

, ובין השאר רשאי  3-ו  2בחוק נקבע כי "השר יתקין, בתקנות, כללים לביצוע סעיפים    5בסעיף מס'   •

 סבירים."- הוא לקבוע מה הם רעש או ריח חזקים או בלתי

 

 1990-התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

בתקנות אלו נקבעו מפלסי הרעש המרביים המותרים ממקורות רעש, בשימושי קרקע רגישים, ושמעליהם  

ואת אופן ותנאי    בתוך המבנההרעש מוגדר לא סביר. התקנות קובעות את רף מפלס הרעש כפי שיימדד  

 ביצוע המדידה. בתקנה נקבע הרף המותר )תוספת הראשונה( כתלות במשתנים הבאים:

 ה' כמפורט בתקנה(. - )מבנה סוג א'סוג המבנה  •

 פרק הזמן ביממה בו הרעש מתקיים.  •

 משך הרעש.   •

 אופי הרעש )האם מכיל טון בולט או בעל מאפיינים של רעש התקפי(. •

 

 שדה התעופה הצבאי "נבטים" .7.11.1

ק"מ(, מנח המסלולים שלו    17  -למרות ריחוקו היחסי של שדה התעופה הצבאי "נבטים" מהעיר )כ

שהינו   והעובדה  העיר,  ערד.    פעיליםבכיוון  לתושבי  רעש  למטרד  לגרום  עלולה  קרב,  מטוסי  בו 

,  השיפוטלתחום  חופף  רעש המטוסים מבסיס נבטים    תחוםניתן לראות בתשריט כי    23/14/4בתמ"מ/

/ג'(, בה מוצעת אפשרות  15נבטים )תמ"א    יצוין כי כיום מתוכננת תמ"א מפורטת לשד"תמדרום מערב.  

ידי  -במסגרת התכנית, הנערכת בימים אלה על בנבטים. משלים להקמת שדה תעופה בינלאומי אזרחי 

יהיה   וניתן  יתקדם  שהתסקיר  ככל  הסביבה.  על  השפעה  תסקיר  גם  נערך  נת"י,  מטעם  תכנון  צוות 

 בתכנון.  אלו ישולבולהשתמש בחומרים, 

   15ראות תמ"א הו -קריטריון הרעש 

מציג את מגבלות הבנייה הנובעות ממפלסי רעש הנובעים מפעילות שדה   15פרק ו' בהוראות תמ"א 

והוראות למיגון אקוסטי וזאת כתלות במפלס הרעש   השיפוט תעופה. בהוראות הנ"ל מוצגות מגבלות 

 ( וסוג שימוש הקרקע.  Ldnתח"ר עפ"י מדד   –כתוצאה מפעילות השדה )תחום רעש 
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( הינו מדד מקובל בארץ ובעולם לייצג )במספר חד ערכי( את מפלס  Level Day Night) Ldnמדד 

הרעש שווה הערך )הממוצע( לאורך שעות היממה. לצורך עריכת מדד זה מתווסף "קנס" באופן  

 דציבלים לרעש בשעות הלילה ונערך מיצוע עפ"י שעות היממה )בתוספת הקנס(.   10מלאכותי של 

ישנן הוראות לבנייה אקוסטית עבור שימושי קרקע ברגישות גבוהה או בינונית    Ldn>60<65  1בתח"ר   •

 לרעש.

 מוצגות הגבלות ואיסורים על בנייה בתחום, כתלות בשימוש הקרקע.  Ldn>65 2-4בתח"ר  •

 להלן מוצג סיכום ההגבלות עפ"י הוראות התמ"א.   7.12בטבלה מס'  

ושימוש קרקע לפי מתחמי חשיפה לרעש מטוסים )תח"ר( ולפי  : טבלת ריכוז והוראות בניה 1.17טבלה 

 קבוצת רגישות לרעש 

 

 מסלול מירוצים בסמוך ליער ערד .7.11.2

והראשון במדינת ישראל. המסלול הוקם בשטח    הוקם בערד מסלול המירוצים  2018בשנת   התקני 

מטרים והוא כולל קטעי קישור של    10קילומטרים, רוחבו    1.5מעגלי סגור, כאשר אורך המסלול הינו  

עודיים. לצורך תכנית אחרת בוצעה בדיקת רעש בסמוך לפארק המוטורי בערד.  ישטח ואזור צפייה י

 רוצי מכוניות(. מדידת הרעש נערכה בעת אירוע מוטורי )מי

להערכתנו לא ניתן לצפות לחריגות מהוראות התקנות למניעת מפגעים    עלה כי  באזור  ממדידת הרעש

 מטר מהפארק המוטורי.   800, התש"ן במרחק של 1990-)רעש בלתי סביר(

 כבישים ומסילות ברזל  -תחבורה  .7.11.3

ולכן יש לתכנן את הפיתוח בקרבת   יוצרת מטרדי רעש, בעיקר בכבישים ראשיים,  תנועה בכבישים 

 הכבישים באופן מושכל על מנת למנוע מפגעים.  
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ממערב לדרום מזרח, ועוברת בסמוך    השיפוטקיימת עוברת בתחום    31דרך ראשית מס'    - 31כביש  

ם וחולף דרך להבים, לקיה, חורה, כסייפה  הוא כביש רוחב המתחיל במחלף להבי  31לעיר ערד. כביש  

קילומטרים. הוא משמש כציר רוחב עיקרי    70- וערד, ומסתיים בצומת זוהר סמוך לים המלח. אורכו כ

   לכיוון באר שבע. 60לכיוון מרכז הארץ ולכביש   6לכביש    90המחבר את כביש 

הוא כביש אורך בנגב,    80יש  מצפון מערב לכיוון דרום. כב  השיפוטעובר בתחום    80כביש    -   80כביש  

  קילומטרים. 34בנגב ועד ליישוב מצדות יהודה. אורך הכביש הוא  -המוביל מצומת ערערה 

תחנת הרכבת מתוכננת בכניסה  .  , אמורה מסילת ברזל להגיע עד ערד23לפי תמ"א    -מסילת רכבת

 ר. יות של העיהקיימת לעיר. יש להניח, שהרכבות תגרומנה למטרדי רעש לתושבי השכונות הדרומ

 התייחסות בתכניות מפורטות.  השיפוט התכנית תציע בהמשך   -לעניין פוטנציאל רעש מתחבורה 

 
 אזורי תעשיה  .7.11.4

נמצא   הדרומי  התעשייה  אזור  מפעלים.  של  ייצור  ופעילות  תעסוקה  מאזורי  גם  רעש  מפגעי  יתכנו 

 מהעיר ערד.  מטר  600  -במרחק של כ

 

 תלונות תושבים בנושא רעש  .7.11.5

יחידה סביבתית נגב מזרחי, התלונות העיקריות של תושבים בנושא רעש   ם שהועברו ע"י נתונילפי  

 הן:

יש לייצר וליישם דרישות תכנוניות  תושבים מתלוננים על רעשים ממזגנים.  – רעש ממזגנים •

 להפחתת המטרדים.  

מאפיין את שורת הבתים הראשונה של שכונת גבים הותיקה, הבניינים   –  31רעש מכביש ארצי  •

הינו בעל   31. היבט רעש מכביש של פרויקט ארזי הנגב כבר הוקמו עם מיגונים אקוסטיים 

 במקרה בו מתכונן עיבוי הבינוי בסמוך לכביש.  חשיבות

בגובה, ומנועי   הרעש מאפיין מצבים של טיסות צבאיות )נמוכות – רעש מטוסים מבסיס נבטים •

 המטוסים מרעישים במיוחד ביחס למטוסים אזרחיים(.  
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, אשר התקבל ממוקד עירוני  2019בשנת  רעשריכוז נתוני תלונות תושבים בנושא מטרדי בנוסף, 

מטרדי רעש מגני ילדים, ומנביחות   יתלונות רבות של תושבים הן בנושא בעיריית ערד , מראה כי 

 כלבים של תושבים אחרים.  

 : התפלגות תלונות תושבים בנושא מטרדי רעש11.7תרשים 

 

 

 

 

 

  

3%, אוטובוסים אנשים צועקים  
1%, בפארק

4%, בעלי חיים

17%, גן ילדים ילדים משחקים  
1%, במגרש

1%, מזגן

1%, מכונה תעשייתית

1%, מסיבות בצימר

,  נביחות כלבים
56%

עבודות תשתית 
1%, בכביש

רעש מאתר 
8%, בנייה

3%, רעש מטוסים רעש ממערכות  
1%, כריזה

1%, שיפוץ דירות

אוטובוסים אנשים צועקים בפארק בעלי חיים גן ילדים

ילדים משחקים במגרש מזגן מכונה תעשייתית מסיבות בצימר

נביחות כלבים עבודות תשתית בכביש רעש מאתר בנייה רעש מטוסים

רעש ממערכות כריזה שיפוץ דירות
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 גז ראדון  –קרינה   .7.12

 :2007 -12לפי מסמך "היבטים סביבתיים של תכנית המתאר 

בפוספטים, המכילה גם  במבנה הגאולוגי של האזור בו שוכנת ערד, קיימת נוכחות של שכבת סלע עשירה  "

אורניום, ששיעורו עולה בהרבה על האחוז המקובל בשאר חלקי הארץ. אחד התוצרים של שרשרת הפרוק  

 . "הרדיואקטיבי של האורניום הטבעי הוא גז הראדון

 :13בנוגע לטיפול בממצאי בדיקות ראדון להגנת הסביבה מדיניות המשרד במסמך 

בדיקות ארוכות    1,600  -ראשון בישראל. בוצעו כ  סקר ראדוןביצע המשרד להגנת הסביבה    1998בשנת  

  47טווח בחדרי מגורים צמודי קרקע. בהסתמך על עיבוד תוצאות הסקר נקבע ריכוז ראדון ממוצע של  

)או מועד לראדון( הנו אזור בעל   )תג"ר(. אזור תג"ר  גבוהה לראדון"  וכמה אזורי "תוחלת  בקרל/מ"ק, 

ע, ולכן באזורים כאלה קיים סיכון רב יותר להימצאות ראדון במבנים, זהו  ריכוז ראדון גבוה יותר בקרק

מהממוצע הארצי. לפי הסקר,    10אזור שבו לפחות באחוז אחד מהמבנים מצויים ריכוזי ראדון גבוהים פי  

ביצע המשרד להגנת הסביבה סקר   2006 תאזורים אלו הם: ירושלים, מעלה אדומים, ערד וכרמיאל. בשנ

אדיום )חומר האב של ראדון( בקרקע. בסקר זה,  הגדיר המשרד להגנת הסביבה מספר נוסף  של ריכוז ר

אדומים   מעלה  ירושלים,  עם  יחד  ערד,  מופיעה  זו  בסקירה  גם  בקרקע,  לראדון  מועדים  אזורים  של 

 וכרמיאל, כאזור המועד לגז ראדון בקרקע.  

 : התייחסות לנושא גז ראדון באופן הבאקודמת, ישנה  המתאר ה סביבתי לתכנית - נספח נופיה לפי 

יש לבצע סקרי ראדון בשטחים המיועדים לבנייה המכילה חדרים תת קרקעיים, המשמשים לשהיית  "

אלה.   במקומות  הראדון  ריכוז  להורדת  הרלוונטיות  הפעולות  ונקיטת  אדם,  בני  של  ממושכת  יש  קבע 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה    ידי - לליישם את המפרט הטכני למניעת חדירת גז הראדון, שהוכן ע

 . "היתרי הבניה בעיר ערד מחויבים בתשתיות למניעת גז ראדון נגב מזרחי, בבנייה החדשה בעיר.

  

 
 . 2007, יוני אהרון זהר תכנון אזורי וסביבתי"היבטים סביבתיים של תכנית המתאר",  12
 
 . 2017", המשרד להגנת הסביבה, ינואר  מסמך מדיניות המשרד בנוגע לטיפול בממצאי בדיקות ראדון" 13
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 סיכום   .7.13

 מפת מגבלות סביבתיות ומפת שטחים ערכיים.    -בא לידי ביטוי בשני היבטים מרכזיים   הסביבהפרק    םוכיס

 מגבלות סביבתיות  -תובנות 

הממשק    יבדק השיפוטלעת קידום  -מסילת הרכבת(, וכן 31 -ו  80בתחום השיפוט עוברים שני כבישים )

 . עם יעודים רגישים ובהתאם התייחסות בתכנון ו/או בהנחיות לתכניות מפורטות

ונמצא בתוך שטח  ,  בסמוך לאזור התעשיה של ערד ההטמנה "זוהר" אתר בדרום תחום השיפוט קיים  

מציינת   /ב 14תמ"א ככל הנראה ההשפעות של מחצבה זו הנן זניחות.  .)מחצבת חול פעילה( מחצבת ערד

  (, ואת אתר החציבה "ערד" )דרוםתחום השיפוט ת "שדה בריר" ו"זוהר דרום" )דרום מערבאת מחצבו

עם קידום תסקיר ההשפעה על הסביבה לתכניות אלה יש לבחון את המשמעות על    (.תחום השיפוט

 תכנית המתאר. 

לתחום    -23/14/4/תמ"מ הסמוך  נבטים  מבסיס  המטוסים  רעש  תחום  את  רעש  השיפוטמציגה  סימון   .

קידום תכנית המתאר יתחשב  אינו פעיל כיום.  מנחת ערד  מטוסים ממנחת ערד מסומן בתמ"מ, אם כי  

התעופה   שדה  של  הסביבה  על  ההשפעה  תסקיר  צוות  עם  בתיאום  זה  ובכלל  המטוסים  רעש  במגבלות 

 המקודם בימים אלה.  -בנבטים

יש להתחשב ברצועות    השיפוטבמהלך    -השיפוטהעוברים בתחום    כמו כן, התמ"מ מסמנת את קווי החשמל

 .  ההשפעה של קווי המתח
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 : מגבלות סביבתיות1-3.17תרשים 

 

 

 שטחים ערכיים  -תובנות

אקולוגיים מתקיימת    -מסדרונות  השיפוט  לארבעה  בתחום  אקולוגיים חפיפה  מפת  - על  מסדרונות  פי 

 מגדירה מסדרון אקולוגי העובר בצפון תחום השיפוט.    35כמו כן, תמ"א . רציתהמסדרונות הא

דרום שצפוי לחבר בין  -נוסף חיבור צפון  -  4לתמ"מ     92שינוי    במסגרתמסדרון אקולוגי נוסף נמצא בהכנה  

למסדרון זה יכולה להיות השפעה על היתכנות    תל קריות )הר עמשא(, תל ערד ורכס דימונה לכיוון דרום.

 ובהתאם לכך יש לתאם את הנושא עם רט"ג.  התפתחות העיר לכיוון מערב 

מדבר יהודה וים המלח.    -מוגדרת שמורת טבע מוצעת  השיפוטבמזרח תחום    -וגנים לאומיים  טבע  שמורות

תל    -צפון מזרח(, וגן לאומי מוצע"מצדה" )   -  כמו כן, התמ"א מציגה שני גנים לאומיים: גן לאומי בתוקף

  בכך מוגן מזרח תחום השיפוט מפיתוח. ערד )צפון מערב(.

התמ"מ מגדירה שני אזורים בתחום השיפוט, אשר בהם נמצאות עתיקות בעלות ערכיות   –אתרי עתיקות 

 מערב(.  -מערב תחום השיפוט( וחורבת עוזה )דרום-תל ערד )צפון  -גבוהה 

 ."חורשת רן "מוגדר כ  במערב תחום השיפוט קיים יער ערד )יער נטע אדם(. -אזורי יעור



 
 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                            היבטים סביבתיים | אתוס                                         צוות תכנית המתאר 

 
                   

             275 

נחלים  -נחלים מספר  עוברים  השיפוט  לתמ"אבתחום  בהתאם  השפעה  רצועות  יש  להם  וכן    3/ב/34  , 

 . ביוב וניקוז ,מיםנושא נחלים נמצאת בפרק ב  תמקדותה משמעויות בהיבטי אקולוגיה, נוף וניקוז. 

 : שטחים ערכיים2-3.17תרשים 
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 תיירות  .8

 מבוא   .8.1
 

מיקומה של ערד לצד משאבי טבע ונוף מהייחודיים בישראל, סגולות האוויר שלה ומיקומה  

לעיר    70-80  -על ציר התנועה המרכזי לאזור המלונאות של ים המלח, הפכו אותה בשנות ה

בדרום הארץ מובילה  זו  .תיירותית  וחדרי    בעירהתפתחו    בתקופה  מלון  נערכו  בתי  אירוח, 

 פסטיבלים ואירועים ואחוזי תפוסת החדרים היו גבוהים. 

  

)מלונאות ים המלח שהתפתחה,    90  -במהלך שנות ה  נפגעה התיירות בערד מסיבות שונות, 

שינוי בדרישות לרמת האירוח ועוד(, אחוזי התפוסה ירדו ועימם נעצר גם הפיתוח. מאז חוותה  

   .העיר קריסה תיירותית

  

לאורך השנים הוכנו בערד מגוון תוכניות פיתוח ברמות שונות, תוכניות מיתוג ותוכניות של  

אין ספק שלענף התיירות חלק   בעיר.  נקודתיים  תיירותית  מיזמים  לפיתוח  פרטיים  יזמים 

 מהותי בכלכלת העיר ובחיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי.  

 

רואים ניצנים ראשונים של מגמה    לאחרונה חווה ערד עדנה מחודשת בתחום התיירות ואנו

מתחילים להיפתח   90-שנות ה אז כשלראשונה מ ,חיובית, הן בביקושים והן בהיצע התיירותי

 בעיר מיזמי תיירות חדשים. 

 

 ההתארגנות התיירותית בעיר .8.1.1
 

אמונה על הפעילות התיירותית  , הפועלת בחברה הכלכלית ושל העירייה  מחלקת תיירותבערד  

המחלקה מלווה יזמים בשלבי התכנון והביצוע, מבצעת מהלכי שיווק ויח"צ ומובילה  בעיר.  

 שגרת אירועים ופסטיבלים בעיר. 

 

עצמאית אשר  ערד" שהיא עמותה    עמותת תיירות"במקביל למחלקת התיירות פעולת בערד  

תיירות יזמי  מספר  ע"י  ומסייעת  הוקמה  שונים  בערוצים  שיווק  הליכי  מקדמת  העמותה   .

 תיירות לעיר. ת בהבא

לאחרונה חברה תיירות ערד למועצות האזוריות תמר ומגילות והינה שותפה בשיווק המוצר  

 .  אתרי ים המלח ומדבר יהודהערד יחד עם   תמשווק במסגרת זו 'ארץ ים המלח'התיירותי 

 

אשר נמצא בימים אלה בשלבי תכנון    'המוצר המדברי'בנוסף, משתייכת ערד לתחום תכנון  

ע"י משרד התיירות באמצעות החברה להגנות ים המלח. המוצר המדברי צפוי להיות משווק  

ע"י משרד התיירות כמוצר תיירותי עצמאי ואטרקטיבי עבור התיירות האירופאית. הקמפיין  

גל מבקרים  , ומגמת הטיילות המתחזקת, צפוי להביא עימו  רמוןהשיווקי, לצד שדה תעופה  

 חדש לכל המרחב וגם לערד. 



 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           ואקולוגיהתיירות  -תיירות | רונית ניר                                    צוות תכנית המתאר 

 
                   

             277 

 מגמות התיירות בישראל והשפעתן על התיירות בערד  .8.2

 

 התיירות הנכנסת לישראל  .8.2.1

 
התיירות הנכנסת לישראל גדלה  

באחוזים ניכרים בשלוש השנים 

האחרונות ומסתכמת כיום בקרוב  

מיליון תיירים בשנה.   4.5 -ל

השינוי המהותי ביותר הינו באופי  

התייר, לפני כעשור מרבית  

התיירים הגיעו לישראל במסגרת 

קבוצתית ומאורגנת, כאשר כיום  

תיירים  T.I.Fהם תיירי   68%

 עצמאיים. 

  

התיירות האירופאית העצמאית,  

מהווה כיום למעלה ממחצית 

  55% התיירות הנכנסת לישראל.

הנכנסים לישראל   התייריםכלל מ

שינויים אלו  . 45מתחת לגיל   הינם

הביאו לישראל יותר    באופי התיירות

יותר  ותיירים, יותר צעירים  

אשר מתכננים באופן  מטיילים 

עצמאי את מסלול הטיול  שלהן ובין  

 את אופי הטיול.  וכיצד לקבועלשהות, כמה זמן לבלות בכל מקום היתר בוחרים היכן 

 

להשתלב במגמות אלה ולספק  פוטנציאל גבוה ערד ל

לתייר החדש, העצמאי, הצעיר והמטייל, חוויית ביקור  

ה  לינ . חוויה הכוללת  נגישה למדבר ולים המלח

, כפי  המאפשרת היכרות עם האוכלוסייה המקומית

 שהתייר החדש מחפש. 
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 הפנים  תיירות .8.2.2
עברו שינוי בשנים האחרונות. מדיניות השמיים הפתוחים מאפשרת הרגלי תיירות הפנים 

 ליותר ישראלים לצאת לחו"ל יותר פעמים בשנה. 

 

  9- קרוב לנספרו  2019בשנת 

ישראלים  מיליון יציאות של 

 לחו"ל. 

 

 

 

 

 

 

נות של ישראלים י מנתוני משרד התיירות והלמ"ס, נראה שקיימת ירידה קלה במספר הל

 , אם כי נמדדת עליה קלה בהכנסות מישראלים בבתי המלון.בישראל בבתי המלון

 

 

 

 

 

 

בשל התייקרות   עלתה םת ישראליולינ מההסבר לנתון הנ"ל נובע מכך שההכנסה הממוצעת 

 מחירי הלינות. 

 

 : מינהל תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד התיירות מקור* 

 

 

מעודכנים  המוצגיםהגרפים 
ולכן  2019לחודש אוקטובר 

מציגים את שלושת 
הרבעונים הראשונים של 

 השנה.

מציג שנים מלאות  10גרף 
וכן את שלושת הרבעונים 
 12בשנתיים האחרונות. גרף 

מראה רק את ההשוואה של 
עד  2015 -מ הרבעונים

2019 . 
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נתונים על הרגלי   מציג(, 2019שביצע משרד התיירות לאחרונה )יוני   סקר תיירות פנים

   .בארץשל הישראלים  החופשה

 

, הכוללות  בישראל מהישראלים יוצאים לחופשה אחת עד שתי חופשות בשנה 67% ‒

 . לינה

 מהישראלים טסו לחו"ל לפחות פעם אחת בשנה החולפה.   70% -כ ‒

מהמשיבים טוענים שהם מקבלים תמורה נמוכה לכספם בחופשה בישראל   77% ‒

 . בהשוואה לחופשה בחו"ל

  8אורגן הינו טיול קבוצתי של )טיול מ 2018  -יצאו לטיול מאורגן בישראל ב  18%רק  ‒

   אנשים ומעלה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  על פני חופשה בישראל שוקלים יותר חלופת חופשה בחו"ל 50צעירים עד גיל   ‒

 . 50בפועל תדירות הנסיעה לחו"ל עולה לאחר גיל 
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 ההיצע והביקוש התיירותי בערד והסביבה  .8.3
 

  3)במלונות, אכסניית נוער וצימרים(; בנוסף פועלים  חדרים    500  -בערד פועלים כיום קרוב ל

מיטות    1,970מיטות בבתי מלון, אכסניות וצימרים ועוד    1,370אתרי לינת שטח. סה"כ בעיר  

 בלינת שטח. 

  55%  -בשנים האחרונות ועומדים כעת על כ עולים    שיעורי התפוסה במלונות וחדרי האירוח 

 אלף לנים.  200 -אלף לינות בשנה. כ 250-300 -ממוצע שנתי. היקף הלינות השנתי מסתכם בכ

כ  2018-ב בערד  ב   7,800- הוזמנו    95%ש"ח ללילה.    350במחיר ממוצע של    Airbnb-חדרים 

 מהלינות הינן של תיירות נכנסת.

ביקור,   אתרי  מגוון  ובסביבתה  מוזיאונים.  בעיר  גלריות,  מסעדות,  תיירותיים,  מושכנים 

עכשווית לאמנות  המוזיאון  את  למצוא  יוכלו  בעיר  ההיסטוריו  המטיילים  המוזיאון    את 

הרבה מאוד אמנים שמארחים בביתם ומעבירים סדנאות יצירה שונות  כמו גם    רהנמצאים בעי

 כגון הכנת סבון ייחודי, מאכלים, מבשלות יין ביתי, ועוד. 

מסלולים מסומנים בתוך העיר ומחוצה לה, אל    70- בבי הטבע והמדבר ימצאו למעלה מחו

מעיינות וגבים נסתרים, מסלולי הליכה בדרגות קושי שונות, מסלולי רכיבת אופניים וטיולי  

זוהי חוזקה משמעותית לערד, אשר מהווה עוגן לטיילות, עם מגוון שבילים  ג'יפים מודרכים.  

 העיר ומחברים את העיר למדבר הסובב אותה.  ומסלולים הסובבים את

 

 פירוט היצע המלונאות  8.3.3
 
 

 מיטות חדרים   

מלונות  
 ומלוניות 

 206 103 מלון ענבר 

 292 146 מלון מרגוע 

 35 15 מלון בוטיק "יהלים" 

אכסניות  
 והוסטלים 

 240 50 אכסניית נוער אנ"א 

כפר הנוקדים חדרי  
 280 56 אירוח 

 318 103 רחבי העיר* סה"כ בכל  צימרים 

 לינת שטח 

 1,500  כפר הנוקדים 

 100  זמן מדבר 

 370  תל ערד 
 3341 473 סה"כ  
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 אתרי ביקור ואטרקציות  8.3.3
 

 בערד ובסביבתה מגוון אתרי ביקור 

 

  1.6. אורכו  2018מסלול מרוצים חוקי ראשון בישראל, נפתח בשנת    –  הפארק המוטורי ‒

. כיום התחום טרם ק"מ. המסלול תוכנן כך שימשוך אליו תחרויות רבות מהארץ ומהעולם

ומושך    ואטרקטיבי  התפתח מספיק בישראל והמסלול עוד לא התרומם לכדי אתר פעיל

 .תנועה מעטה יחסית של מבקרים

 -מהם תיירים. ב  70%אלף מבקרים,    993בגן הלאומי  ביקרו    2018-ב  -  מצדההגן הלאומי   ‒

המיצג האורקולי  נפתח לקהל    2019במהלך    צפוי האתר לעבור את המיליון מבקרים.   2019

 אלף איש בשנה.  30-בחניון הלילה מצדה מערב לנים כ , אליו מגיעים דרך ערד. החדש

גן הלאומי חניון קמפינג 'החאן  אלף מבקרים בשנה. לאחרונה הוסדר ב  50  - כ  –  תל ערד  ‒

, כמו כן קיימות  הכנעני' המאפשר לינת שטח באוהלים פרטיים וכן לינה במבנה חאן מרכזי

 אלף לינות בשנה.  15-מספר עמדות לקרוואנים. בחניון הלילה כ

,  ומשפחות  תלמידים, נוער  ,לינותמבקרים ו עוגן משמעותי במרחב המושך    –  כפר הנוקדים ‒

  דונם וניבחנת הגדלה  48  -כ  שטח של  לכפר תב"ע קיימת על  . מבקרים בשנהאלף    120-כ

 בימים אלה. 

בדואית ‒ כביש    תיירות  ערד.   –  31לאורך  של  השיפוט  בתחום  אינם  הקיימים  המיזמים 

ה מיזם  הוא  ביותר  שבהר" הקרוב  לאירוח    בדירג'את  " מערה  ובודדים  קבוצות  המארח 

בדואי מסורתי וסיורים ביישוב. בנוסף קיים תכנון של הרשות להסדרה לאזור תיירותי  

   .בצומת מרעית

האתר נקנה לאחרונה ע"י ארגון השומר החדש. בפרוגרמה לאתר מתוכנן    –   חוות אביר ‒

ל  כשנה  200  -מאהל  בעוד  להיפתח  אמור  חינוכית.  לעבודה  ומרכז  מצריך  אם    לנים  כי 

   הסדרה סטטוטורית שתאפשר לינה.

בעתיד מרכז מבקרים. ביער קיים ניסיון לקדם  ביקב מתוכנן   –   יקב יתיר ואתרי יער יתיר  ‒

 וקיימים מספר מסלולי טיול ואתרי ביקור.תב"ע למלונאות  

 ר ותנועות נוער.פמפינג המתאים ללינות בתי סקחניון  הוסדר לאחרונה   -בירכת צפירה ‒
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 בנוסף בעיר: 

 

 גלריות אומנות המותאמות לקליטת תיירות  11 ‒

 2מתוכן  . מתחמי אוכל )קניון ערד, מרכז העיר, מרכז צין( 3מסעדות ברחבי העיר ועוד   7 ‒

   .מסעדות בולטות המשרתות את התיירות בעיר: מוזה וכפרוצ'קה

 בתים פתוחים המארחים תיירים ומבקרים לאורך השנה  ‒

 היסטוריה מוזיאון  ‒

בעבר היה עוגן משמעותי אם כי בשנים האחרונות כמעט ואין אומנים  –רובע האומנים  ‒

. כיום פועלים במתחם: מבשלת בירה, יקב ובית במתחם. המבנים בבעלות מבני תעשיה

 קפה. 

בנוסף, בשנים האחרונות חזר להתקיים פסטיבל ערד המיתולוגי. הפסטיבל שהיווה אבן   ‒

. בשנים האחרונות 1995בכל קיץ, הופסק לאחר האסון בשנת  שואבת לרבבות מבקרים

 בהיקפים קטנים יותר.בינתיים חזרה העיריה למסד את הפסטיבל בחודשי הקיץ, אם כי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערד המוטורי הפארק
 מור אשת אירית: צילום

 כפר הנוקדים
 קרדיט צילום: אתר האינטרנט של כפר הנוקדים
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 מפות היצע תיירותי קיים:  8.3.3

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מתאר תוכנית 

 ערד   כוללנית

 קיים  מצב

 בעיר  הלינה   אתרי

 מלון ענבר.1
מלון מצדה )נטוש וממתין .2

 לפיתוח( 
 מלון מרגוע .3
 מלון יהלים )מלונית(.4
 אכסניית נוער אנ"א.5
 כפר הנוקדים.6

 
 

 זמן מדבר.7
 תל ערד.8
חוות אביר )מתוכננת .9

להפוך אתר קמפינג 
 לנוער(

 + צימרים בכל רחבי העיר
+חניוני קמפינג בירכת צפירה 

 ומצדה מערב
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 גן לאומי מצדה .1
 תל ערד .2
 יקב יתיר .3
 הפארק המוטורי .4
 חוות אביר .5
 כפר הנוקדים .6
 תיירות בדואית בדירג'את.7
 מלונות ים המלח .8
 

  מתאר תוכנית 

 ערד   כוללנית

 קיים  מצב

 במרחב   תיירות  אתרי
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 התיירות במרחב  8.3.4
 
 

 :מרחב ים המלח
 

 מיליון איש בשנה.   2.3 -על פי הערכות שיעור המבקרים באזור ים המלח עומד על כ

 

 :  במלונות דרום ים המלח

 נוספים בתכנון( 4,000חדרים ברמות שונות )  4,000  -כיום כ

בהם אחוזי התפוסה נאמדו   2011-2013לעומת   ,ירידה בשנים האחרונות ,תפוסה שנתית 70%

 .  77% -בכ

 מיליון לינות בשנה.  2-כ

 תיירות נכנסת.   25% -תיירות פנים )ישראלים( ו 75%

 

  

 

 :אתרים מרכזיים

 מהם תיירים.    70%מבקרים,   מיליון 1.132ביקרו באתר   2019-מצדה: ב –

 מהם תיירים.   42%אלף מבקרים,  700-כביקרו באתר  2019-שמורת עין גדי: ב –

אלף מתוכם   67אלף מבקרים, רק   875  -ביקרו באתר כ 2019  -קאסר אל יהוד: ב –

 ישראלים. 

 תיירות נכנסת  95% –אלף מבקרים בשנה  475 -כ 2019- בקומראן :  –

 אלף לנים בשנה   90 -80מלון עין גדי :   –

 אלף מבקרים בשנה  250 -חמי עין גדי : כ –

 בעיקר תיירות פנים   –בשנה  מבקריםאלף  150 -כ  –עין פשחה  –

 אלף איש  200-300 -הערכות של רט"ג )אין ספירה( כ –עין בוקק  –
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 : הר הנגב מרחב
 

מבחינה תיירותית מהווה הנגב כר נרחב לפיתוח תיירות מדברית מגוונת. בשנתיים האחרונות  

מקדם משרד התיירות תוכניות לפיתוח תיירות מדברית בינלאומית בישראל. תוכנית זו  

טומנת בחובה אפשרויות משמעותיות מאד לתיירות נכנסת ולתיירות נישה איכותית של 

 ישראלים ברחבי המדבר.  

 

 הנכסים ואתרי התיירות המשמעותיים בנגב )ברדיוס רלבנטי לערד( הינם:  

בקעת באר שבע מציעה מגוון נרחב של   - תיירות מורשת אתנית  –

אכות קדומות   אתרי מורשת בדווית, אירוח, אומנות מקומית, מל

ובעיקר חוויית אירוח ציורית. אתר בולט מצוי סמוך יחסית לערד  

בכפר דריג'את )"המערה שבהר"(, ואתרים נוספים קיימים ברהט,  

 בלקייה ובמקומות נוספים.  

מכתש ירוחם, בקעת צין, גן לאומי    - אתרי טבע, נוף וגיאולוגיה  –

 מבקרים בשנה.  200,000 -עבדת 

מציעה מבחר מסעדות מגוון, חיי לילה ותרבות   - העיר באר שבע –

פנאי עשירים )באופן יחסי(, פארק עירוני רחב ידיים עם אגם גדול,  

מגוון מוקדי קניות ומספר מוזיאונים ואתרי ביקור מעניינים  

דע  -מבקרים בשנה(, לונה 25,000מרכז מבקרים באר אברהם ))

מבקרים   150,000מבקרים בשנה(, פארק קרסו למדע ) 130,000)

 מבקרים בשנה(.   15,000בשנה(, מוזיאון אנז"ק )

ביזנטיות  -וביקורים בערים הנבטיות  תיירות מורשת בדרכי המור והלבונה –

  -בקרים בשנה, גן לאומי ממשיתמ 20,000  –המרשימות של הנגב )גן לאומי שבטה 

 מבקרים בשנה(. 50,000 -מבקרים בשנה, גן לאומי עבדת  60,000

מבקרים   400,000-300,000בין  -קבר בן גוריון וצריף בן גוריון  -תיירות מורשת   –

 בשנה. 

מבקרים בשנה, תל באר שבע   25,000 -)תל ערד תיירות מורשת באתרים מקראיים  –

 מבקרים בשנה(.   70,000

שפע מסלולי ג'יפים, מסלולי אופניים מסומנים, מסלולי   -ירות ספורט ואתגר תי –

הליכה בכל הרמות והדרגות, טיולי גמלים, טיולי ריינג'רים ורייזרים, כדור פורח  

 וכיו"ב.  

)מו"פ רמת הנגב, מרכז מבקרים קיבוץ חצרים, 'שביל הסלט' ואתרי תיירות חקלאית  –

   ובפתחת ניצנה(.תיירות חקלאית בחבל הבשור 

 חוות הבודדים ותיירות קולינרית של שמן זית, גבינות ויין.  -דרך היין בנגב  –

מגוון אתני נרחב של קהילות שונות, המציעות אירוח עשיר, פולקלור מגוון וחוויות   –

 אתניות וקולינריות מסוגים שונים.  

 המערה שבהר. אתר  אירוח. דירג'את 

 באר אברהם באר שבע 
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מגמה זו מותאמת  בערד ובסביבתה מתפתחים מגוון מסלולי טיול ושבילי הליכה ואופניים.  

לקהלי היעד החדשים הפוקדים את ישראל בכלל והמדבר בפרט, תיירות אירופאית עצמאית  

)לא טיולי אתגר  המיועד לחובבי טיול וטבע    (soft adventureגר רך' ) המחפשת לשלב 'את

ול פשוטים יחסית, מסלולי אופניים וג'יפים המתאימים לכלל  למקצוענים, אלא מסלולי טי

 . (הציבור ולא רק למקצוענים

ומ ושירותי  פיתוח שבילים ומסלולים אלה מנגיש את ערד למדבר  לינה  פיתוח מוקדי  עודד 

 תיירות בעיר. 

 שלושה מרכזיים:מגוון מסלולים מקומיים וכן  מרחב ערדב

 תוואי חדש המחבר בין ערד למצדה ולים המלח  - שביל ישראל  ‒

 )בימים אלה מתבצעות עבודות הכשרת הקטע הצפוני(  אופנייםשביל ישראל ל ‒

  בתכנון – שביל ערד ים המלח ‒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העובר(, ורוד רקע) ישראל שביל
 ולים למצדה אותה ומחבר בערד

 של זה לחלק טיול ימי 3-כ) המלח
 (השביל

(, כתום) לאופניים ישראל שביל
 והמשך המלח לים, למצדה מהעיר
 לערבה דרומה
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 רלוונטיות אב ומתארתוכניות  8.6
 

 תוכנית המתאר הארצית למלונאות   12/1תמ"א  8.4.6
 

קובעת כללים לפיתוח מלונאות    2010תוכנית המתאר הארצית למלונאות אשר אושרה בשנת  

 . 35בישראל בהתאם למדיניות התכנון הארצית הקבועה בתמ"א 

התוכנית מיועדת להבטיח עתודות קרקע למלונאות ולתת מענה למגוון אמצעי איכסון תוך  

 ביישובים עירוניים. הבחנה בין מרכז לפריפריה ותוך העדפה לפיתוח מלונאות 

ביחס   התמ"א  הוראות  מלונאי.  אכסון  יותר  העירוני  המרקם  בתחום  עירוני  יישוב  בכל 

 למלונאות ביישוב עירוני:

 

 בהתייחס לפיתוח מלונאות בערד יש לקחת בחשבון מספר הוראות רלוונטיות מתוך התוכנית: 

 וראות הבאות:  על תוכנית למלונאות ביישוב עירוני הצופה לנוף מיוחד יחולו הה ‒

 בשטח ציבורי תשמר ככל הניתן גישה של הציבור לנקודת תצפית אל הנוף  .1

הבינוי ייעשה, כלל הניתן, תוך שמירת והבטחת נצפות לנוף בין אם על ידי   .2

 ובין אם באמצעים תכנוניים אחרים.  בינוי מדורג

ערד(, רקם שמור משולב )בחלקו המזרחי של תחום התכנון של  תוכנית למלונאות במ  ‒

 תופקד רק לאחר שנתקיימו בה התאנים הבאים:

בצורך  שקל   .1 והשתכנע  באזור  התיירותיים  הצרכים  את  התכנון  מוסד 

 בתוספת שטח לאכסון מלונאי 

ברציפות   .2 או  ומורשת,  נוף  טבע,  בערכי  פגיעה  משום  המוצע  בפיתוח  אין 

 השטחים הפתוחים ונגישות הציבור אליהם. 

 
 
 

 

 תוכנית אב לתיירות ערד   8.4.6
 

 ע"י חברת פארטו ושיר שפיצר.  2013-2014תוכנית האב לתיירות הוכנה בשנים 
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: למרחב ערד המדברי פוטנציאל  הסיקהוהתוכנית בחנה חלופות תכנון, ניתחה את הקיים  

קיים שאינו ממומש בגלל קשיי התנהלות והתארגנות של היזמים המקומיים, והעדר מגוון  

 תית במרחב מול יעדי התיירות האחרים. פעילויות שיהפוך את ערד למתחרה משמעו

 

מרכיבי הבסיס כוללים ארבעה היבטים, שיש להתייחס לכולם על מנת להגיע להצלחה: )א(  

רותים הנלווים, יבניית תכניות העצמה לתיירנים המקומיים, )ב( שיפור תשתית התיירות והש 

משמעותי בשיווק העיר כיעד  ארגון של ניהול תחום התיירות והתכלול שלו, ו)ד( סיוע  -)ג( רה

 תיירותי. 

 

של   "מסלול"  שמרכזו  ואטרקטיבי  חדש  תיירותי  מושכן  של  עוגן  פרויקט  הציעה  התוכנית 

חווייתי   שינוע  הוצע  וכן  שונים.  ובגבהים  שונים  באורכים  תחנות,  מספר  הכולל  אומגות 

 . מטיילת מואב אל מרכז העיר ואל הכניסה לעיר, ואל פארק האומגות

יעה התוכנית קידום היבטי 'תרבות מדבר' במסגרתם העיר והמדבר סביבה יהפכו  כמו כן הצ 

 לאזור מופעי תרבות בלב הטבע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 טיילת סף מדבר  8.4.6
 

 פירוט על התוכנית ומהותה קיים בפרק הנופי של אדריכלי הנוף 
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חיבורים בין העיר ערד למרחב    טיילת סף מדבר אמורה לייצר  ט התיירותי יש לציין שבבהי

אותה.   הסדרת  הסובב  ומהצימרים  המסלולי    הנגשתו   הטיילתעצם  מהעיר  ישירות  טיול 

להגיע   ומטיילים  תיירים  ותעודד  הטיילות הקיימת  תחזק את מגמת  בשכונותיה,  הפזורים 

 .לשהות ממושכת יותר בעיר ולצאת ממנה אל המדבר

 

 

 תב"עות נקודתיות:

 
, ניתן להצביע על  בקצות תחום התכנון  לפיתוח התיירותי בתוך העיר ובאתרי הביקור  בנוסף

לפיתוח   פוטנציאל  בעלי  הינם  ואשר  מאושרות  תב"עות  בהם  עיקריים  מוקדים  שלושה 

 : יתיירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מואב מתחם מלונאות.1

 גבעות מזרחיות.2

 פארק ערד.3

 מתאר תוכנית

 ערד כוללנית

תב"עות נקודתיות 

  רלוונטיות
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 מתחם המלונאות –מואב  8.4.6
 

כולל את   זה  ושדרת  מתחם  )אזור המלונות(  מואב, מתחם המלונאות  מואב, מצפור  טיילת 

 המלוניות שבין רחוב מואב לרחוב סהר 

 

אותם  'יפה נוף' עומדים למכירה וממתינים ליזמים שישפצו ויחיו  -המלונות הישנים 'מרגוע' ו 

 מחדש. מלון מצדה נרכש ע"י יזמים ומתוכנן להפוך למלון ספא יוקרתי. 

 טיילת מואב עברה בחלקה שיפוץ והסדרה באמצעות החמ"ת.

המדבר'   'סף  תוכנית  במסגרת  לביצוע  המתועדף  הראשון  הפרויקט  הינו  מואב  מצפור 

 באמצעות העיריה ורשות הניקוז.

 

חדרים, וכן מלון    20לקום מלון בוטיק נוסף של  בשדרת המלוניות, לצד מלון יהלים, עומד  

 . חדרים 40נוסף של  

 

המתחם   על  התקפה  מס'   התב"ע  ערד  מלונאות  בשנת  3/102/03/24 אזור    1994אושרה 

 דונם.  800 -ומשתרעת על כ

מצומצם . מספר  ושירותי תיירות ונופש  מגוון רחב של מגרשים למלונאותהתב"ע מאפשרת  

מגרשים בלבד בהם המלונות הקיימים(    3  - )כמגרשים גדולים המיועדים למלונאות ונופש  של  

, המיועדים למגורים, מלונאות ונופש  בלבד  דונם  3דונם עד  של  ועוד ריבוי מגרשים קטנים,  

 . בהן גם מגרשי המלוניות ברחוב סהר
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 גבעות מזרחיות  8.4.6
 

עודד לבנון.  הוכנה ע"י אדריכל  . ביוזמת רמ"י ועיריית ערד.  151/02/24מס    תוכנית מאושרת 

 . 2016אושרה בשנת  

לפתח   הגבעות המזרחיות, מתחמי  מטרת התוכנית  פתוחים,    תיירותאת  ושטחים  מדברית 

 בסמוך לדרך מצדה.

 

ניתן להקים שטח למאהל    9התוכנית מגדירה   תאי שטח לתיירות, בכל אחד מתאי השטח 

  24מיזמים בהם מותר  5או מבני אכסון מלונאי. לכל תא שטח כמות יחידות מוגדרת )אירוח 

יחידות(. סה"כ פוטנציאל תיכנוני    75של    1  -יחידות ו  70של    1יחידות,    60מיזמים של    2יחידות,  

כ בנוסף    400-של  עד  רש  גמבכל  להקים    ניתןחדרים.  של  מרכזי  להסעדה    250מבנה  מ"ר 

 והתכנסות. 

 

את   לקדםדוח עלויות פיתוח על מנת    הכנתו שלהחלה  המגרשים טרם שווקו. בימים אלה  

 המגרשים של רמ"י.שיווק  
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 פארק ערד 8.4.6
מס'   רגב.  42/101/02/24תוכנית  נאוה  אדריכלית  ע"י  הוכנה  וקק"ל,  ערד  עיריית  ביוזמת   ,

 . 2012אושרה בשנת  

 

מטרת   במרחב.  יחיד  ירוק  יער  כתם  המהווה  אדם  נטע  יער  הינו  רן(  )חורשת  ערד  פארק 

לקבוע אזורים לתיירות, נופש, מסחר ואירועים ולדייק את גבולות היער על פי תמ"א  התוכנית  

 . 31. וכן להסדיר מחלפון תנועה על כביש 22

 התוכנית מאפשרת מספר שימושים תיירותיים: 

יזמויות הקשורות בתיירות כגון אירוח בדואי ומסעדות    –(  דונם  6מסחר ותיירות ) ‒

, ספורט ונופש )אופניים, קירות טיפוס וכד'(, מסחר תיירותי בהיקף של עד  ייחודיות

15% . 

הסעדה בהיקף  ,  אטרקציות תיירותיות, ספורט ונופש, משתלה  –דונם(    64תיירות ) ‒

 .5%של עד 
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 הקיים והמתוכנן ביחס לערים אחרות במרחב השוואת ההיצע  8.6
 

 

 

 מספר חדרים בתוכניות מאושרות מספר חדרים קיים  

חדרים. אבל רובם במיזמים    2,000-כ 475 -כ ערד

מגרשים עם   3קטנים. סה"כ קיימים  

 ייעוד מתאים למלונות גדולים

 חדרים  1,500 -כ 550 -כ באר שבע

 חדרים  2,300 -כ 450 -כ מצפה רמון 

 חדרים   300 -כ   170 -כ ירוחם 

 

ההיצע הקיים והמתוכנן למלונאות בערד אינו נופל משאר הערים במרחב הר הנגב. אם כי  

ואילו בערד   חדרים 80-200של  במצפה רמון ובבאר שבע, עיקר ההיצע התכנוני הינו בבתי מלון 

 ההיצע התכנוני הינו בעיקר ביזמויות קטנות בהן מספר בודד של חדרים בכל מיזם.  

 

נמצאות מרביתן כיום בשלבי תכנון שונים על מנת  , העיירות והמועצות במרחב הנגב הערים

 בשטחן. למלונאות להרחיב את ההיצע התכנוני  

 

מתבסס על צימרים,  הקיים רותי  יתיבמרחב הנגב כולו, ללא אילת וים המלח, עיקר הפיתוח ה

וזאת בהתאמה לתיירות הפנים שעד כה הייתה קהל היעד  ולינות שטח , חאניםאכסניות

קיים צורך  העיקרי לאיזור. עם התפתחות התיירות הנכנסת והשינויים במגמות התיירות, 

 בתכנון יותר מלונות ויצירת מגוון רמות איכסון. 

 

חדרי מלון, מתוכם שווקו   4,000 -עוד כ תב"ע המאפשרת הקמת לאחרונה  ה בים המלח אושר

הפיתוח המלונאי בים המלח שונה    מלונות, מרכז כנסים וספא.  4מגרשים בהם    6לאחרונה 

 באופיו מזה הקיים והעתידי בערד ויחד הם מהווים מוצר  משלים למגוון התיירותי הנידרש.

 

 

 תובנות מרכזיות מניתוח מצב קיים  8.6
 

פת את העיר  טהעו  שביליםהמערכת    -  איכותית  רד התפתחה בשנים האחרונות תיירות מדברבע

חוויה מדברית יוצאת   םמאפשריברמות שונות,  ת שטחאתרי לינ  לצד  ומנגישה אותה אל המדבר

 דופן וייחודית. 

 

הביקוש   למגמות  מותאם  זה  מדברי  יותר  מוצר  כיום  כוללת  אשר  לישראל,  הנכנסת  בתיירות 

לכל אלה המוצר המדברי המוצע בערד  עצמאיים, יותר תיירות אירופאית ויותר צעירים.   םתיירי

 רב. הינו בעל פוטנציאל 



 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
                           ואקולוגיהתיירות  -תיירות | רונית ניר                                    צוות תכנית המתאר 

 
                   

             295 

ערד עדיין רחוקה ממימוש הפוטנציאל שלה כיעד תיירותי הן לתיירות פנים והן לתיירות    עם זאת,

על  ם ולינת שטח.  כיום מבוססת הלינה בעיקר על צימריהעיר חסרה בפתרונות לינה.  הנכנסת.  

לביקושים החדשים מקרב התיירות הנכנסת, נדרש לפתח מלונאות ברמות שונות  מנת לתת מענה  

להמשיך ולפתח את הצימרים אשר מאפשרים  יש  כן    .מלוניות, מלונות בוטיק ומלונות נופש:  בעיר

 קשר ישיר בין התייר והאוכלוסייה המקומית. 

 

קרבה יחסית גם לים המלח  מיקומה ב  .למבקר  ההטיילּות שהיא מציע ייחודה של ערד במערך  

בסס עצמה כיעד מוביל במוצר המדברי המתפתח בימים  , יכול לסייע לה לוגם לארץ המכתשים

 אלה. לצורך כך יש לפעול בהקדם לפיתוח מערך מלונאות ושירותי תיירות תומכים.

 

הן במתחם מואב והן בגבעות המזרחיות מאפשרת  הקיימת  הסטטוטורית  התשתית התכנונית  

. יש צורך מגרשי המלונאות עליהן קיימים מלונות ישנים(  3פרויקטי בוטיק קטנים בלבד )למעט  

   שיהוו עוגני משיכה בפני עצמם. לבחון מיקומים נוספים למלונות גדולים יותר

 

וטיק המייצרים בערד זאת במקביל להמשך מגמת הפיתוח של השבילים, הצימרים ומלונות הב 

 המותאמת לאופי הקהילתי הייחודי לעיר.  כלכלה מקומית מקיימת

 

לבחוןבנוסף,   לתיירות    יש  חיבור  ותוכן,  עניין  מוקדי  של  משלים  תיירותי  לפיתוח  אפשרויות 

 ם בינלאומיים ועוד. , מענה לפסטיבלים ואירועי31בדואית במרחב כביש  
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 תנועה ותחבורה .9

 הארצית והאזורית  הדרכים מערכת סקירת   9.1

כבישים   פרה ומתחבר למסהעובר במרכז   31העיר ערד הינה בעלת נגישות ישירה לכביש ארצי מס' 

 ממזרח.  90ממערב וכביש  6ארציים כגון כביש  

  למרכז ,  ערד  העיר  דרך,  המלח  ים  מדרום  עיקרי  חיבור  ציר  המהווה  ארצי  רוחב כביש הינו   -31כביש  

   .הארץ

  וחלקם   מוסדרים  בישובים  חלקם  כאשר  בדואים  של  רבים  אוכלוסייה  ריכוזי  קיימים  31  כביש  לאורך 

  בטיחותי  מפגע  היוצרות חוקיות   בלתי ויציאות בכניסות  מאופיינת  הייתה  הדרך.  לא מוסדרת  בפזורה

- דו  מסלולית-דו  ראשית  לדרך  הוסדר  31  בישכ,  כן  על.  קשות  אף  חלקן  ,רבות  תאונותל  שגרם  חמור

  מקטע   זה  פרויקט  במסגרת.  ישראל  נתיביחב'    י" ע  מפרידנים   6  כולל ,  מ" ק  33-כ  של   באורך  תיביתנ

   . 2012  בשנת   הוסדר   מ "ק  3-כ  של   באורך(  ערד  העיר   בתחומי ) ערד  מבואות   -  ערד  העיר 

  מזרחיתוממשיך עד מחלף סומך.     6    כביש  נקודת ההתחלה של   את   מערבה  בהמשכו  פוגש  31  כביש

 המחבר את ערד לדרום וצפון הארץ.  – 90   כביש עובר לערד

  ליישוב   ועד  בנגב  ערערה   מצומת   ומוביל  בנגב  העובר   ארצי   אורך  כביש  –  80  כביש   עובר   לערד   מערבית 

 . יהודה מצדת

  כביש ו  בנצרת  ומסתיים  שבע  בבאר  המתחיל  60  כביש  –  ארציים  אורך  כבישי  עוברים  מערבה  בהמשך

 . השרון שבדרום סבא כפר עד והשפלה  הנגב  לאורך, בערבה המתחיל 40

  הנגב  צפון דרך עוז נחל ליד עזה רצועת מגבול המוביל ארצי רוחב כביש -  25 כביש עובר לערד דרומית

 . 25לכביש  31מחבר בין כביש  258כביש   הערבה  לצומת עד
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 ( GOOGLE MAPSמפת הדרכים הבינעירוניות סביב ערד )מתוך  – 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( GOOGLE MAPSעל רקע העיר ערד )מתוך  31דרך מס'   – 2איור        
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 סטטוטוריקה  9.2

 

 ( 1967)תכנית מתאר ארצית לדרכים מאושרת משנת   -3  א"תמ 9.2.1

  ראשית כדרך מזרחה ובהמשכה. מאושרת/קיימת  ראשית כדרך 31  כביש את מגדירה 3תמ"א 
 (. כיוםבפועל   קיימת) מוצעת

 קיימת/מאושרת  ראשית  כדרך מוגדר 80 כביש

 דרך אזורית מוצעת   מוגדר  –  258 כביש

יוסט דרומה  מחוץ לתחום   31תוואי כביש    -4/14מטמיעה את השינוי שבוצע בתמ"מ   3 א"תמ
 .לעיר מדרוםהבינוי של העיר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מתוך מערכת חצב.  3תמ"א  – 3איור מס' 

 

 

 

 



 
 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
 בע"מתנועה ותחבורה | ש.קרני מהנדסים                                 צוות תכנית המתאר 

 
                   

             299 

 תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום  – ( 1999)  14/ 4תמ"מ  9.2.2

דרומה מחוץ לתחום   31ומבצעת הסטה של דרך   כדרך ראשית  31מגדירה את כביש  14/  4תמ"מ 
 .3הבינוי של העיר. שינוי זה הוטמע בת"א  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14/  4תמ"מ  4יור מס' א
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 .1986תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל,  – 23תמ"א  9.2.3
 . לאילת הרכבת  מסילת מקו  כשלוחה ערד  העיר לתוך ברזל מסילת קיימת   23   א"תמעל פי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך מערכת חצב  23תמ"א  – 5איור מס'           

   2013 משנת מאושרת. ברזל למסילות ארצית מתאר תכנית-)*(  24 שינוי  23תמ"א  9.2.3.1
 . לערד שבע  באר בין הברזל  מסילת תוואי שינוי

   תעבור הרכבת  מסילת כי והוחלט   לערד שבע מבאר הברזל מסילת התווית  של שינוי בוצע

   .שונה לא ערד  העיר לתוך התוואי . 80 לכביש  בסמוך    
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 24שיני   23תמ"א  – 6איור מס' 
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 מתוך מערכת חצב  24שיני   23תמ"א  – 7איור מס' 

 

 אישור  קיבלה  טרם 23 א"ותמ 3 א" תמ את  מאגדת -  42 א"תמ 9.2.4

 מגדירה את הכבישים הבאים:   42תמ"א 

 : 31 כביש

 :בהגדרתו  חלקים לשלושה 31  כביש את מחלקת   42 א"תמ

 . קיבולת  רבת ראשית דרך  - לערד המערבית הכניסה עד ממערב •

 . קיבולת  רבת אזורית דרך – ערד צומת ועד  המערבית מהכניסה •

 . אזורית דרך – מזרחה ערד מצומת •

 . כיום הקיים  בתוואי אותו   ומשאירה  3 א"בתמ  כמוצע 31 כביש התווית את  מבטלת  42 א"תמ

 : העוקף  לגריעת העיקריות הסיבות 

  אינו הנסיעות צפי. ומזרחה לערד מהכניסה לאזורית מראשית בהיררכיה הורדה 31 דרך •
 דרך מאפשר ואינו  קשה בטופוגרפיה עובר  מזרח לכיוון התוואי  וכן  ראשית דרך מצדיק
 .  ובסביבה  בנוף משמעותית פגיעה  ללא ראשית

 .התכנית של היעד בשנת לא גם, תנועתית מבחינה  נדרש אינו  ערד עוקף  תוואי  •

  קיבולת   רב  נתיב  הקצאת מחייבת אשר, קיבולת  רבת כדרך סומנה הנוכחית האזורית הדרך •
 .  בשוליה יעבור  ולא  העיר  לתושבי נגיש  יהיה זה שנתיב חשיבות קיימת . המפורט  התכנון בעת

 פיתוח  להגביל צפויה אינו ולכן  לעיר תעסוקה אזור בין חוצצת  הנוכחית האזורית הדרך •
 . עירוני

 לעיל. המפורט  24שינוי  23מסומנת כמו בתמ"א  -מסילת רכבת 
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 42תמ"א  – 8איור מס' 
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 סקירת מערך הדרכים העירוניות הקיים  9.3

 כניסות לעיר  9.3.1

 )דרך באר שבע(: 31הכניסות לעיר הינן לאורך כביש 

 ( התעסוקה לאזור עתידית  כניסה) מרומזר לא T צומת – סדן' רח •

 מרומזר  T צומת – הקנאים'  רח – מערבית   כניסה •

 מרומזר  T צומת – שמיר' רח – התעסוקה  לאזור  כניסה •

   תנועה  מעגל – ( התעשייה' רח /חברון' רח/31  כביש) ערד צומת •

 "( הסוללה )" מצדה  לאתר מערבית  כניסהב   הינו כביש מקומי, המחבר את ערד   , 3199 כבישו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOOGLE MAPSכניסות לעיר על בסיס מפה מאתר – 9איור מס' 
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 מערך הדרכים   9.3.2
 המנקזת את הרחובות המקומיים בשכונות  מאספות ו מאופיינת ברשת דרכים עורקיותערד 

     הקיימות.    

 , אליעזר בן יאיר  ועד הצומת עם רחוב חברון(,חברון  31הקנאים )במקטע מכביש  ותרחוב    

     ראשית עירונית דרך -הינם עורק רב נתיבי  (3199רחוב מואב  )דרך המשכו ו  בחלקו המזרחי    

 ש. "קמ 70 או 50  הן  אלו בדרכים  הייעוד מהירויות, מסלולית דו   

חלקו המזרחי  הקנאים בו  בחלקו המערבי בן יאירירושלים, רחוב הגז, התעשיה, יהודה,  

  50 ייעוד  ומהירות  גבוה-בינוני תנועה היקף  עם ותרחוב  - הינם רחובות מאספים דו נתיביים

 . מנועי לרכב תנועה  מסלולי  2 יםמכילה. ש"קמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOOGLE MAPSמערך הדרכים העירוני על בסיס מפה מאתר – 10איור מס'                 
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 חתכים טיפוסיים 9.3.3
     נסיעה לכיוון, אי יבי תנלרחובות העורקיים והמאספים בעיר חתך טיפוסי רחב הבנוי משני  

 הפרדה מרכזי, רצועת חניות בכל צד ומדרכה.  

 רחוב ירושלים  9.3.3.1

 רוחבו  . ש"קמ 50  ייעוד ומהירות  גבוה-בינוני תנועה היקף הינו רחוב מאסף דו נתיבי בעל

, אי תנועה רחב, חניה מקבילה משני צידי  מנועי לרכב תנועה   מסלולי 2  מכילמ' והוא 32

 הכביש ומדרכות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOOGLE MAPSעיריית ערד                                                         2018, ירון עברון, מתוך דו"ח מצב קיים      

 רחוב בן יאיר  9.3.3.2

    הייעוד מהירויות, מסלולית דו  ראשית עירונית דרך -זה הינו עורק רב נתיבי  רחוב 

 נתיבי נסיעה לכיוון,   3מ' והוא מכיל, אי תנועה,  32ש. רוחבו "קמ 70  או 50 הן  אלו  בדרכים

 חניה מקבילה משני צידי הכביש ומדרכות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOOGLE MAPSעיריית ערד                                                         2018מתוך דו"ח מצב קיים, ירון עברון,       
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 מתוכנן בתוכניות מאושרותעירוניות הערך הדרכים ה  9.4

 

 - 1990 משנת מאושרת  מקומי למתאר שינוי  -13/101/02/24 תכנית 9.4.1
 לשניים.   ת"אזה את שחוצה כביש הוספת  מציעה  התכנית 

 . 1967 משנת  המאושרת' א3/404 בתכנית  גם מוצע  זה כביש    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 13/101/02/24תכנית  – 11איור מס' 
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 המתוכנן תכנית בהכנההעירוניות מערך הדרכים  9.5

 

) בתנאים   תכנית בהליכי אישור- העיר שער מפורטת תכנית –  610-0255182 תכנית 9.5.1
 . (2018להפקדה מ

 : התכנית  של העיקריות מטרותיה

 . ערד לעיר  הכניסה אזור של מחדש תכנון  •
 לצורך הכנסת מסילת הרכבת   דרומה 31' מס ארצית דרך  איומתו  קטע העתקת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      610-0255182  תכנית  – 12איור מס' 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2020  דצמבר                                                                                      תכנית מתאר כוללנית                     ערד

 תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א' 

 
 בע"מתנועה ותחבורה | ש.קרני מהנדסים                                 צוות תכנית המתאר 

 
                   

             309 

 

 מנחת ערד  9.5.2

 מערב לעיר ערד.  -קילומטרים מדרום 3מנחת ערד הינו מנחת מטוסים הנמצא 

המנחת קיים אך לא פעיל. הוא   מטר המצופה אספלט. 1400במנחת מסלול טיסה יחיד באורך של 
 חכור על ידי יזם, וקיימים קשיים בפיתוח בשל תביעות בעלות על שטחים.

 תעופה לטיסות פנים.  מופיע במקום סימבול של שדה 23שינוי   4/14בתממ 

 

 

 

 

 

 

                                            GOOGLE MAPSקופמ' תכניות מאושרות, עיריית ערד              
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 דפוסי נסיעות  9.6

 מצבת כלי רכב  9.6.1

 ניתן לראות כי: 2016מתוך נתוני הלמ"ס לשנת 

 .  דומים ליישובים והן הארצי לממוצע הן, יחסית  גבוהה  טון 3.5 עד המשאיות  שיעור •

 . דומים ליישובים והן  הארצי לממוצע   הן, יחסית גדול   הזעיר  האוטובוס  שיעור •

 .דומים  ליישובים  והן הארצי לממוצע  הן יחסית  נמוך, בערד הפרטיים הרכב  כלי שיעור •
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 . 2016מצבת כלי רכב, למ"ס  – 1טבלה מס'  
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 רמת מינוע  9.6.2

 . 15%-בכ הארצי מהממוצע  נמוכה בערד  המינוע רמת

(,  תושבים אלף 20-30, יהודים ישובים) אוכלוסייה גודל מבחינת, לערד דומים ליישובים בהשוואה
 . נמוכה בערד  המינוע רמת

 

2017 
סה"כ  אוכלוסייה  

 )אלפים( 
 כלי רכב מנועיים 

 סה"כ
 כלי רכב פרטיים 

 סה"כ
- פרטי לרמת מינוע )רכב 

 נפש(  1,000

 325 2,856,959 3,373,139 8,797.9 ישראל 

 220 6,108 6,974 27.8 אופקים

 275 7,013 9,094 25.5 ערד

 279 6,995 8,416 25.1 שדרות

 286 7,261 8,236 25.4 מגדל העמק 

 315 8,672 9,858 27.5 גדרה

 322 8,310 9,568 25.8 גבעת שמואל 

 341 8,084 9,058 23.7 נשר

 358 8,229 9,308 23.0 זכרון יעקב

 358 9,205 11,611 25.7 טירה

 358 8,421 9,651 23.5 גן יבנה

 397 11,782 13,810 29.7 יהוד

 412 10,052 11,282 24.4 מבשרת ציון

 2017, למ"ס  רמת מינוע בערד בהשוואה לישובים דומים –   2 טבלה מס'           
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 2008מפקד האוכלוסין נתוני  9.6.3

 

 : הבית משק לרשת  העומדים רכב כלי  מספר

 50.8%     רכב  כלי 0

 42.8%     רכב  כלי 1

   6.4%            ר"כ ומעלה 2

 

 אמצעי הגעה עיקרי לעבודה: 

 אחוז  אמצעי הגעה עיקרי לעבודה 

 27.1 רכב פרטי או מסחרית )כנהג(

 2.6 רכב פרטי או מסחרית )כנוסע(

 8.0 אוטובוס ציבורי 

 42.8 הסעה מאורגנת ע"י מקום העבודה

 0.1 רכבת

 0.1 מונית שירות 

 1.2 מונית ספיישל 

 0.1 רכב דו גלגלי 

 0.5 אופניים

 15.8 ברגל

 1.7 אחר 

  100.0 
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 נתוני המודל הארצי לתחבורה 9.6.4

 : 2008 מפקד ולפי  הארצי  המודל לפי,  לעבודה בוקר  נסיעות נתוני

והשאר   התעסוקה באזור עובדים 20%-כ, מתוכם. העיר בתחום מועסקים ערד מתושבי   60%-כ
 .  בתעסוקות עירוניות כדוגמת בתי ספר, מרפאות, חנויות וכו'

  המלח ים  מפעלי) תמר.  א.מ באזור 20% ועוד ,  ש"ב באזור עובדים 20%, הנותרים 40%- ה מתוך
 (. ומלונות

 

 2040שנת 
 רכב פרטי שיא בוקר, 

 –ערד 
 מגורים

 –ערד 
 אז"ת

סה"כ יצירת נסיעות )ללא נסיעות  
 פנימיות( 

3,055 67 

 סה"כ משיכת נסיעות 
 )ללא נסיעות פנימיות( 

2,061 602 

 

 . צי לתחבורהרא ה. המודל 2040 שנת, בוקר  שיא שעת, פרטי ברכב נסיעות  תחזית  3טבלה מס'   
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 ציבורית תחבורה   9.7

 אוטובוס  9.7.1

 פרישת תחנות אוטובוס 9.7.1.1
       מקומות מאוד מעט. מצוינת הינה,  אוטובוס תחנות  פרישת מבחינת, ערד של  הכיסוי רמת

  (.יותם, אסא המלך,  העפרוני, נדב'  רח) אוטובוס מתחנת' מ 250 מעל מרוחקים    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 מערכת מידע לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה פרישת תחנות אוטובוס מתוך –  13איור מס'  
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 מרכז תחבורה  9.7.1.2
 מרכז תחבורה ממנו יוצאים אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים ממוקם כיום בצד הדרומי של  

 . ירושלים -מפגש הרחובות יהודה     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקום מסוך אוטובוסים  – 14איור מס' 

 תדירות נסיעות אוטובוסים בשעת שיא  9.7.1.3
  בשעה  נסיעות   3  עד  על  עומדת  התדירות,  ציבורית  תחבורה  תרעוב   שבהן  הרחובות  במרבית

 . עירוניים הבין  בקווים והן העירוניים בקווים הן , כיוון בכל    

 : קווים נתוני ריכוז

 עירוניים  קווים 5

 תלמידים  קווי 5

 (חברון  הר דרום יישובי,  דימונה, כסיפה) אזוריים קווים 3

 המבצעים  ועוד שמש בית, ברק  בני , אשדוד, ירושלים, א"ת, ש"ב) עירוניים בין קווים 17

 נסיעות ביום(   2לפחות     
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 באר שבע  –תדירות קווי אוטובוס לעיר הקרובה  9.7.1.4
   הטכנולוגית  למכללה  קו) 86 וכן   388, 387, 386 :שבע לבאר ערד בין מחברים אוטובוס  קווי

 .( שבע בבאר האויר חיל של    

 (. היום  לשעות בהתאם) כיוון לכל בשעה  נסיעות 3-7 של מצרפית  תדירות יוצרים  הקווים 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12/2019  חודש של לנתונים מתייחס", לישראל תחבורה מנתח" תדירות קווים בשעת שיא מתוך -15איור מס  
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 בישוביםמדד עוצמת התח"צ  9.7.1.5
זה   יישוביםמדד  בין  בתח"צ  השירות  רמת  של  השוואה  במאפשר  נערך  המדד   ערים    201-. 

 ורשויות מקומיות, בכל ישוב חושב הממוצע היומי של מספר עצירות אוטובוס חלקי השטח      

 רמת    –  0)   0-100טווח  ב   מנורמלים לערכיםהבנוי של אותו ישוב כאשר הציונים שהתקבלו      

 .  רמת שירות גבוהה( – 100שירות נמוכה,     

 ביחס לכלל הישובים בארץ, עוצמת התח"צ בערד הינה נמוכה יחסית. עם זאת, ביחס לאזור     

 הגאוגרפי של ערד והישובים הסמוכים מצבה סביר.    

 
מדד  יישוב 

עוצמת  
 התח"צ 

 26 כסיפה 
 27 מיתר 
 32 עומר 

 40 ערערה 
 49 ערד

 53 ירוחם 
 55 דימונה 

 65 באר שבע
 מדד עוצמת התח"צ  – 4טבלה מס                                  

 

 

 

 

 

 מערד מב"ש שעה/מוצא 

13 5 5 

14 7 4 

15 6 4 

16 6 4 

17 5 3 

18 6 4 

19 6 2 

20 3 2 

21 3 2 

22 1 1 

23 2 0 

 64 81 סה"כ

 מערד מב"ש עה/מוצא ש

5 0 1 

6 4 6 

7 3 6 

8 3 4 

9 5 4 

10 5 4 

11 5 4 

12 6 4 
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 כבת כבדהר 9.7.2

 . 2018מאושרת משנת  652-0203216תכנית מס'  9.7.2.1
המסילה הינה המשך של שלוחה לבסיס    ערד לעיר מחושמלת ברזל מסילתמפורטת ל תכנית 

ומגיעה לתחנה בערד במרכז   31וכביש  80נבטים  אשר מתפצלת ממסילת הנגב לאורך כביש 

 העיר.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל התכנון.  – 16איור מס' 
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 . 2018מאושרת משנת  610-0377291תכנית מס'  9.7.2.2
 . 2018  משנת מאושרת 610-0377291' מס  תכנית

 . מטענים מסוף והקמת ברזל  מסילת למעבר סטטוטוריות התאמות-ערד ת.א

   משלימה   המוצעת  התכנית  .ערד  של  הדרומי  התעשייה  מאזור  חלק  על  חלה   המוצעת  התכנית

   -  הברזל  מסילת  תוואי  בהשפעות  ולטפל  לבחון  ובאה  652-0203216'  מס  הרכבת  תכנית  את    

   את   לבצע  כן  וכמו  עצמו  התעשייה  אזור  בתוך  -  למזרח  ממערב  התעשייה  אזור  את  החוצה    

 . החדשה הברזל מסילת מתוואי  הנובעות  הנדרשות  הסטטוטוריות ההתאמות    

   וכן   התעשייה  אזור  של  המערבי  בצידו  מסילתי  מטענים  מסוף  בהקמת  עוסקת  התכנית

 ' מס  הרכבת  תכנית  את  משלימה  זו  תכנית.  עליון  מתח  קו  העברת  לצורך  הנדרשות  בהתאמות   

   ליצור   מטרה  מתוך  ממנה  הנובעים   והתשתית  התחבורה  בשינויי  לטפל  ותוכננה  652-0203216   

 .התחבורה למסוף   התעשייה אזור בין יעיל  תחבורתי חיבור   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל התכנון   -17איור מס' 
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 2040תכנית אסטרטגית לרכבת ישראל לשנת  9.7.2.3
קו זה יהיה ברמה   "לפריפריה  המורחבת הקווים  רשת"ב הקווים אחדהינו  ערד – מרכז  שבע באר קו

- נסיעות בשעת שיא לכיוון, משך הנסיעה לבאר שבע יהיה כ 2מקומית בעל מסילה בודדת, הקו יבצע 

 דקות.  35

 

 מתוך אתר רכבת ישראל  2040תכנית אסטרטגית  – 18איור מס'  
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 תאונות דרכים   9.8
 כאשר  נפש  1,000- תאונות דרכים עם נפגעים ל 0.4בערד יש   2017על פי הלמ"ס נכון לשנת 

 נפש.  1000- תאונות דרכים עם נפגעים ל  1.1הנתון הארצי הינו     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2019תאונות דרכים מתוך הלמ"ס,   –  19איור מס'                   

 

 סה"כ 2019 2018 2017 2016 2015 2014 רחוב/שנה 

31 4 3 3 1 3 2 16 

3199  3 1    4 

 1     1  אזור התעשיה 

 8  2 3  2 1 בן יאיר אלעזר 

 1    1   גל

 1 1      דרך הגז 

 1 1      הספורט 

 1   1    הפלמ"ח 

 1 1      הקודחים 

 3  1   1 1 הקנאים 

 1   1    חבר

 4  3  1   חברון 

 5  1 2 1  1 יהודה 

 5 1  2 2   ירושלים 

 1    1   מבצע לוט 

 3   1 2   מואב 

 2 1   1   שמיר

 1  1     תעשיה 

 10  1 3  5 1 אחר

 70 7 13 14 13 15 8 סה"כ
 2019תאונות דרכים על פי רחובות בערד, למ"ס,  – 5טבלה מס'  
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 ( רכב לכלי / לנפש)  דרכים תאונות יותר  יחסית בערד, גיאוגרפית  קרובים ליישובים בהשוואה

 (. ודימונה ירוחם, רמון מצפה) המושווים ליישובים  מאשר    

 , רכב כלי /לנפש דרכים תאונות יחס.  יותר  טוב המצב,  דומה גודל בסדר ליישובים בהשוואה

 . אחרים  ליישובים בהשוואה  קטן    

 בהשוואה ליישובים בעלי רמת מינוע נמוכה נראה כי ערד נמצאת בממוצע. 

 

 2017קרובים ומסדר גודל ומה, למ"ס, השוואה ליישובים  -6טבלה מס'  

שם  

 הרשות 

מעמד  

 מוניציפלי 

סה"כ   

אוכלוסייה  

בסוף  

השנה  

 )אלפים( 

כלי  

רכב 

 מנועיים 

 סה"כ 

כלי  

רכב 

 פרטיים 

 סה"כ 

רמת 

 מינוע 

תאונות  

דרכים  

עם 

 נפגעים 

 סה"כ 

תאונות דרכים עם  

 נפגעים לפי חומרה 

תאונות 

דרכים 

עם 

 נפגעים

- שיעור ל

1,000  

 תושבים

תאונות  

דרכים  

עם 

 נפגעים 

- שיעור ל 

כלי   1,000

 רכב

     קלה  קשה קטלנית              

מצפה  

 רמון 

מועצה  

 1,232 1,502 5.2 מקומית 
237 

- - - - - - 

 ירוחם 

מועצה  

 2,455 2,879 9.5 מקומית 
258 

2 0 0 2 0.2 0.7 

זכרון  

 יעקב 

מועצה  

 8,229 9,308 23.0 מקומית 
358 

7 1 0 6 0.3 0.8 

 1.3 0.4 7 4 0 11 275 7,013 9,094 25.5 עירייה  ערד

 גדרה 

מועצה  

 8,672 9,858 27.5 מקומית 
315 

10 0 1 9 0.4 1.0 

 1.1 0.4 11 1 0 12 284 9,599 11,296 33.7 עירייה  דימונה 

 1.6 0.5 11 2 0 13 278 6,995 8,416 25.1 עירייה  שדרות

 2.1 0.5 9 4 1 14 220 6,108 6,974 27.8 עירייה  אופקים 

 גן יבנה 

מועצה  

 8,421 9,651 23.5 מקומית 
358 

15 0 1 14 0.6 1.6 

מבשרת 

 ציון 

מועצה  

 10,052 11,282 24.4 מקומית 
412 

14 0 2 12 0.6 1.3 

מגדל  

 7,261 8,236 25.4 עירייה  העמק 
286 

20 0 4 16 0.8 2.5 

גבעת  

 8,310 9,568 25.8 עירייה  שמואל 
322 

21 0 2 19 0.8 2.2 

 4.2 1.6 29 9 0 38 341 8,084 9,058 23.7 עירייה  נשר
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 שבילי אופניים  9.9

בעיר קיים שביל אופניים אחד שאינו המשכי. ומתוכננים עוד מספר שבילי אופניים. רוחב זכויות הדרך  

 הרחבות מאפשרת יצירת רשת שבילי אופניים המשכית. 

 : קיים •

 רימון ' רח  עד יהודה' רח מקטע"(: א  מואב)" מואב' רח

 : מאושר תכנון  •

   חברון'  רח עד  עוזיהו'  רח מקטע"(: א קנאים)" קנאים' רח

 : בתכנון •

  מצפה  עד  צור' רח מקטע+ צור' רח עד רימון ' רח מקטע"(: ב  מואב)" מואב' רח

 מואב 

 -  לאופניים ישראל  שביל •

 (.מצדה  -ערד,  ערד עמשא- הר מקטעים) ערד דרך לעבור מתוכנן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית עבודה להצרת כבישים ושבילי אופניים, עיריית ערד  – 20איור מס' 
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  אסטרטגית של  חשיבה ברמה בסיסית תכנית קיימת) שונים בשלבים בתכנון  נמצאים האופניים  שבילי ארש

 ם בלבד. יהצבעים השונים מתארים תכנון במקטעים שונים. הקוים השחורים הינם רעיוני (.בלבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 תכנית רעיונית לשבילי אופניים, עיריית ערד – 21איור מס' 
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 חניה  9.10

 חניית רכב פרטי  9.10.1
 .ופרסום אישור  בתהליך  חניה לתקן  מרחביות הנחיות קיימות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחיות מרחביות לתקן חניה, עיריית ערד  – 7טבלה מס'      

 

 חניית רכב כבד  9.10.2
   (  תלמה מפעל ליד) ת"באזה מיקום  איתרה העירייה .כבד לרכב  מוסדר חניון   קיים  לאכיום 

 . החניון וביצוע  לתכנון לתקציב  בקשה הוגשה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מיקום חניון רכב כבד, עיריית ערד  – 22איור מס' 
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 סיכום ומסקנות 9.11

 

בעיר קיים שביל אופניים אחד בלבד שאינו המשכי. יש לתת את הדעת על תכנון נכון    -שבילי אופניים   •

 של רשת שבילי אופניים המשכית אשר תקשר בין השכונות השונות ומרכז העיר. 

עודף    משרתים בעיקר את התחבורה ברכב פרטי.ורחבים מאוד    הקיימים כיום הינם  רחובותהרוב   •

בכבישיםה ברגל  שטח  הליכה  המעודד  רחוב  חתך  יצירת  המדרכות(  מאפשר  על    )הרחבת  ורכיבה 

 אופניים.  

ועל כן יש לייצר    לא מוטורית של הולכי רגל ורוכבי אופנייםהתנועה  העל  ים  תנאי מזג האוויר מקש  •

 חתכי רחוב מוצללים. 

לא   • ברחובות  כיום  כולל  העיר,  ברחבי  כבד  רכב  חניית  היא  הדבר  משמעות  כבד,  לרכב  חניון  קיים 

 .מגורים, נמצא מקום למיקום חניית רכב כבד אך טרם בוצע. יש לבחון את המיקום וגודלו של החניון

טובה של אוטובוסים ותדירות טובה של אוטובוסים לעיר הקרובה באר שבע.    תקיימת פרישת תחנו •

 כמו כן, מתוכננת בעתיד שלוחת רכבת ותחנה בכניסה לעיר, טרם הוגשו תוכניות  לרכבת.
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 ניקוז  .10

 מאפייני השטח  10.1
 טופוגרפיה  10.1.1

  מזרח, צפון) עבריה 3- מ ומוקפת  כידוד רכס פסגת  על  מצויה הבנויה  העיר

  בטופוגרפיה  וממערבה המלח לים המתנקזים נחלים  וערוצי בוואדיות( ודרום

 .  שבע באר לנחל מערבה המתנקזת מתונה 

  העיר את מקיפות ומורדות  הרים,  וואדיות  היוצרים  תלולים ומדרונות בתרונות

 . בהם הקיימים  החדים השיפועים לאור בינוי  כיום אין אלו ובשטחים

  הינו הרומים  טווח  כאשר' מ+ 600-כ  הינו הבנויה בעיר  הממוצע  הקרקע רום

560-630 . 

 מראה את רומי הקרקע בתחום העיר הבנויה.  2 תרשים

 . הקרקע בתחום שטח השיפוט של ערדמראה את רומי   3 תרשים

 ניתוח טופוגרפי העיר הקיימת  -1תרשים 
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 ניתוח טופוגרפי תחום השיפוט -2תרשים 

 

 

 סיווג קרקעות 10.1.2
  הקרקעות סקר למיפוי  ובסביבתה סווגה בהתאם  בתחום התכנית הקרקע

 .6 בתרשים שמופיע כפי , הארצי

אגני הניקוז של נחל צאלים ונחל באר שבע במערב מאופיינים בקרקעות  

ולס. קרקעות אלו מאופיינות במקדמי נגר יחסית נמוכים   ליתוסול, סירוזיום

(0.2.)~ 

 

מזרח ערד )אגן נחל רחף ונחל יעלים( מאופיינת יותר בקרקעות סירוזיום אבנוני,  

~( המאפיינים את אגן ים המלח בו אירועי  0.8עם מקדמי נגר גבוהים ) לס ורגסול

 . הגשם מייצרים ספיקות נגר משמעותיות הנגרמות מתופעת האטמות הקרקעות

 

 

 



 
2020  דצמבר                                                                              תכנית מתאר כוללנית                       ערד  

תיעוד מצב קיים  –דו"ח שלב א'   

 
                          ניקוז והידרולוגיה | פלגי מים                        צוות תכנית המתאר

 
                   

             329 
 

 סיווג קרקעות  -3תרשים 
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 נחלים, תשתיות ואגני ניקוז. 10.2
 

 ונחלים אגני היקוות 10.2.1
קו פרשת המים הארצי המחלק בין אגן המזרחי למערבי חולף ממערב ובסמיכות  

 אגן ים המלח.  לבעקבות זאת מחולק תחום השיפוט אגן הים התיכון  -לעיר ערד 

שערד מצויה במעלה   אגני ניקוז ראשיים 5-שטח שיפוט העיר נחלק עם כך ל

 : אגנים אלו

צפוניים וצפון מערביים של העיר  קז את האזורים נמ  -אגן נחל צאלים −

הנחל מצוי בשיפועים נמוכים במעלה ומאפשר זרימה   לכיוון ים המלח.

 "יחסית" נמוכה ומתונה בהשוואה לנחלים במזרח העיר. 

במוצא לנחל חסד השייך לאגן נחל צאלים פותח פארק יהושפט אשר כולל  

 בתוכו טרסות ושצפ אוגר וממתן נגר.  

 מוצא לנחל צאלים – 1תמונה 
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 מוצא נחל חסד, פארק יהושפט – 2תמונה 

 

 

 פארק יהושפט, מבט למעלה – 3תמונה 
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שיפוע   מנקז את דרום מזרח העיר ערד לכיוון ים המלח. -אגן נחל יעלים −

ועל כן מהירות הזרימה בו     נחל גבוהים מאחר והוא מצוי במורד לים המלח

. במסגרת פעולות לריסון ואגירת נגר בוצעו טרסות במוצא נגר  גבוהה

  מהעיר ע"י העירייה ורשות הניקוז.

 

 נחל טביה )אגן נחל יעלים(  – 4תמונה 

 

 

 נחל טביה ריסון בטרסות – 5תמונה 
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העיר  האזורים הצפון מזרחיים של  מנקז את  -)נחל כידוד(  אגן נחל רחף  −

שיפועי הנחל הינם גבוהים בוואידיות ובהתאם גם מהירות   כוון ים המלח.ל

 הזרימה.  

 

 כידוד נחל  –6תמונה 

 

 

 מנקז את השטחים הדרומיים אל ים המלח. -אגן נחל חימר −

מנקז את שטחי אזור התעשייה ומערב שטח    -)בשור( אגן נחל באר שבע −

שיפוע הנחל והאגן מתונים ועל כן מתאפשרת   השיפוט מערבה לים התיכון. 

 בו אגירת נגר בשקעים מקומיים. 

 

 מראה את החלוקה לאגני ניקוז של תחום השיפוט של ערד. 4תרשים 

  מראה את החלוקה בין תחומי רשויות הניקוז ים המלח ושקמה בשור 5תרשים 

 .קו פרשת המים הארצי()

 

 נחלי ערד מצויים כאמור בשיפועי קרקע חזקים בדגש על האגן המזרחי. 
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 אגני ניקוז   -4תרשים 
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 קו פרשת המים הארצית  -5תרשים 
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 תשתיות ניקוז עירוניות  10.2.2
 לא קיים מיפוי של תשתיות הניקוז העירוניות בעיר.

 תכניות מתאר ארציות  10.2.3

 נחלים וערוצי ניקוז   - 3ב' 34תמ"א  10.2.3.1
המשולב של נחלי ישראל וכוללת  מסדיר את תפקודם  3ב' 34תמ"א 

 הנחיות תכנוניות לשמירה על הנחלים וסביבתם. 

 תחום השיפוט של ערד מוקף כאמור במספר רב של ערוצי נחלים.

 מסווגת את הנחלים הבאים כנחלים משניים: 3ב' 34תמ"א 

 נחל רחף. −

 נחל סלעם.  −

 נחל קינה.  −

 נחל מלחתה.  −

 נחל צאלים.  −

מגדירה רצועת השפעה בה יאסר פיתוח בינוי מסוג כלשהו   התמ"א

 למעט פיתוח נופי. במחוז דרום רצועת ההשפעה נקבעה באופן הבא: 

 . מ' מגדת הנחל לכל צד 50 -יםנחלים משני  −

 מטר מכל צד של גדת הנחל. 100 - נחלים ראשיים −

 נחלים וערוצי ניקוז  3ב' 34תמ"א  -6תרשים 
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 רגישות להחדרת נגר  - 4ב' 34תמ"א  10.2.3.2
קובעת מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה   4ב' 34תמ"א 

והגנה על מי תהום ומשלבת בין שימור וניצול מיטבי של מי הנגר העילי  

 תוך הקטנת נזרי הצפות. 

לצורך ניצול ושימור מי הנגר הוגדר סיווג לרגישות להחדרת מי נגר לפי  

 אזורים. 

פגיעות מי   -באזור רגישות ג'ערד ברובו המוחלט מוגדר  תחום העיר

באזור זה אין הנחיות להחדרת מי נגר אך כל ייעוד קרקע   -תהום נמוכה

הכולל תכלית מסוכנת יידרש לחוות דעת סביבתית לאישורה ע"י  

 מוסדות התכנון. 

כאזור רגישות   4ב'  34צפון מערב ערד כולל שטחים המוגדרים בתמ"א  

באזור זה מאפשרת הקמת   -י תהום בינונית פגיעות מ -ב'

מתקנים/מפעלים מזהמים בכפוף להגשת נספח סביבתי ואישור מוסדות  

 התכנון. 

 רגישות להחדרת נגר  4ב' 34תמא  -7תרשים 

 

 1תמ"א  10.2.3.3
המתאר הארציות בנושאים שונים לצורך    תכנית המרכזת את תכניות

 תכנון וייעול תהליך התכנון. 

מופיעים הנחלים בסביבת העיר כנחלים ראשיים  בכל  1במסגרת תמ"א  

 כשטח רגיש להחדרת מי נגר.  4ב' 34וכמו כן גם השטח המופיע בתמ"א 
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 1תמ"א  -8תרשים 
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 הידרולוגיה  10.3
 

 לתכנון  חזרה מניז 10.3.1
מגדירה את כלל ההנחיות הדרושות עבור עריכת נספחי ניקוז   3ב ' 34תמ"א 

 לתוכניות חדשות.   

 ( 14.11.07)עדכון   3ב'  34הוראות תכנון ניקוז על פי תמ"א   -1טבלה 

 

 עוצמות גשם 10.3.2
קובץ נתונים מעובד על פי זמני חזרה וזמני ריכוז של מי   על נשען הנתונים בסיס

 + בו   2016בהתאם לעדכון שיצא בשנת  "ישראל נתיבי "  גשם בהוצאות חברת 

בסטטיסטיקות וכמו כן   2015במסגרת העדכון נכללו אירועי הגשם עד שנת  

 נעשה עיבוד ודיוק של אירועי הגשם של מסד הנתונים הקודם.

 במסד נתונים זה התכנית מצויה באזור "מדבר יהודה הר הנגב והערבה". 

 עוצמות הגשם 

יש צורך בידיעת עוצמות הגשם בהסתברויות שונות    תכנון רשת הניקוזלצרכי 

 אמים.  וובמשכי זמן ת

 

 עוצמות הגשם בהסתברויות שונות – 2טבלה 

 אזור גשם
 20% 10% 5% 2% 1% זמן

 ]מ"מ/שעה[  ]דקות[ 

מדבר 
יהודה הר  

הנגב 
 והערבה

5 514 327 187 123 86 

10 285 182 104 69 48 

15 202 129 75 50 35 

20 158 102 59 39 28 
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30 112 72 42 29 20 

45 79 52 31 21 15 

60 62 41 25 17 12 

90 44 30 18 13 9 

120 35 24 15 11 7 

180 24 17 11 8 6 

240 19 14 10 7 5 

 

 עקום משך עוצמה זמן חזרה  – 9 תרשים

 
 
 

 סיכום 10.4

ד באותו  י הגשם וגידול בעוצמת הגשם היוראירועי הגשם בישראל מצויים במגמה של קיצור ימ

 פרק זמן. 

שטחים עירוניים נדרשים למתן פתרון תכנוני כבר בשלב התכנון במגרשים הפרטיים ובתכנון  

 אירועי הצפה. האורבני על מנת לצמצם 

בעיר אין מיפוי של דיגיטלי של תשתיות הניקוז העירוניות ובכך נוצר קושי בהבנה וניקוז יכולת  

 ולרמת השירות.  הרשת לתת מענה לאירועי גשם

ערד מצויה במעלה אגני ניקוז ועליה לפעול ככל הניתן לצמצם את השפעתה על מורדות האגנים  

 בכל הנוגע לספיקות השיא ונפחי הנגר. 

  במורד נחל טביה.ו  )נחל חסד( פארק יהושפטבוצעו פרויקטים למיתון ואגירת נגר בבמצב הקיים 

במסגרת המצב המוצע יהיה צורך להמשיך את התכנון והמגמה בהקמת פרויקטים מסוג זה אשר  

 ספיקות השיא היוצאות מהעיר. יקטינו וימתנו את  

( חייבות לכלול הנחיות לניהול נגר  פיתוח מתחמים חדשים )התחדשות עירונית/שכונות חדשות

 בתחום המגרשים הפרטיים והציבוריים. 
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 מים וביוב  .11

 מים .11.1
 כללי  .11.1.1

נספחי המים והביוב לתכנית המתאר מבוססים על תיאום מול תאגיד המים  

הכנתה וכן תכנית האב   תחילת"מעיינות השרון" תכנית האב למים המצויה ב

  המבוצעות שתיהן ע"י משרד "אפיק הנדסה" 2017לביוב לעיר שאושרה בשנת 

 נפש. 41,435עבור אוכלוסייה של    2040ותוכננה לשנת 

 תכניות ארציות  .11.1.2

 מערכות הפקה והולכה של מים  –  5ב'  34תמ"א  .11.1.2.1
התכנית קובעת הנחיות לתכנון מתקני מים ושמירת רצועות קרקע עבור  

 ים והנחיות לתכנונם. קווי מ

  בשטח ערד מופיעים קווי אספקת מים קיימים של חברת מקורות

 . (11.1.3)להלן פרק  ובריכת המים באתר יעלים

 5ב' 34תמ"א  -2תרשים 

 

 היתרי בניה לקווים ולמתקנים למי מערכת –  6ב'  34תמ"א  .11.1.2.2
ארצית  תכנית שעניינה היתרי בניה לקווים ולמתקני מי מערכת בפריסה 

בכל הנוגע לאפשרות להוצאת   5ב' 34המעדכנת את הוראות תמ"א 

 היתרי בנייה מכוחן. 

 . 31בשטח ערד מופיעה רצועה להקמת תשתית מים מדרום לכביש 
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 6ב' 34תמ"א  -2תרשים 

 

   1תמ"א  .11.1.2.3
המתאר הארציות בנושאים שונים לצורך    תכנית המרכזת את תכניות

 תכנון וייעול תהליך התכנון. 

בכל הנוגע לתשתיות המים מופיעים קווי המים   1במסגרת תמ"א  

 הארציים הקיימים של מקורות.

 1תמ"א  -2תרשים 
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 מקורות וכמויות המים .11.1.3
 אספקת המים לערד נעשית מרשת המים הארצית של מקורות. 

המוזרמים למאגר   1ועומר  1-6מקור המים ברשת האזורית הם בקידוחי שוקת 

. אספקת המים נעשית  + מ'( המצוי מדרום לעיר590מ"ק ברום   150,000)ערד 

 .  )קו שוקת ערד( 28+ " 18"  קווי מקורות   2באמצעות 

  3,570מי המאגר מוזרמים גרביטציונית לאתר יעלים הכולל בריכת מים בנפח  

 ממערב לעיר.   31+ מ'( המצוי בסמוך לכביש 566מ"ק )

 . בוסטר יעלים סונק את המים אל בריכות כידוד השייכות לתאגיד המים

 מראה את רשת המים האזורית של מקורות. 2תרשים 

המסופק בפועל מבריכות   מכיוון ערד למצדה 3" מקורות  מצפון לעיר מונח קו

 כידוד בבעלות התאגיד.

 מערכת המים האזורית  -2תרשים 
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 אזורי לחץ  .11.1.4
 אזורי לחץ:  3-ל  החלוקב נעשית  העירונית המים אספקת

  בריכות כולל את רובה המוחלט של העיר המקבל מים בעומד - א.ל ראשי −

 + מ'. 644כידוד 

בסמוך לבריכות מצויה תחנת שאיבה המאפשרת אספקת המים   -א.ל גבוה −

 ~+ מ'. 675לשכונות הסמוכות לבריכות בעומד של  

  של לרום מתחת המצויות שכונותכולל את שכונות רננים וגבים  -א.ל נמוך −

 . לחץ  הקטנת לאחר מים מקבלותו'  מ+ 580

 זורי לחץ בעיר. מראה את החלוקה לא 3תרשים 
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 רשת המים העירונית -3תרשים 
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 איגום .11.1.5
 כות כידוד. י רב -רד ישנו מרכז איגום אחד כאמורבע

מ"ק ומספקות מים   3,750- ו 1,750+ מ' בנפח של 644בריכות ברום  2באתר ישנן 

   לרשת המים העירונית.

בסמוך אליהן ישנה תחנת שאיבה לתגבור אספקת המים לאזורים הסמוכים  

 לבריכה. 

 קידוחי מים ורדיוסי מגן  .11.1.6
 בתחום העיר ערד אין קידוחי מים פעילים. 

 צריכות המים  .11.1.7
 צריכות המים בערד מדווחות מדי שנה לרשות המים. 

 בסיס נתונים זה מחושבים צריכות המים הסגוליות לעיר.מ

 להלן מפרטת את פילוג אספקת המים לעיר וצריכתם בפועל.   1טבלה 

 

ואת  צריכת המים הסגולית העירונית של ערד תואמת את הממוצע הארצי 

כפי שניתן   2017מגמות העלייה הארציות בצריכת המים עד שנת הבצורת בשנת 

 . 4לראות בתרשים מס' 

 צריכת מים עירונית סגולית  -4תרשים 
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 2014-2018בשנים צריכות המים  -1טבלה 

 2018 2017 2016 2015 2014   שנה 
 26,451 25,530 24,713 24,436 24,229 נפש  היאוכלוסי

 0 0 0 0 0 מ"ק  תקבולים הפקה 
 2,072,887 2,154,888 2,105,607 1,927,074 2,044,743 מ"ק  תקבולים קניה 
 2,072,887 2,154,888 2,105,607 1,927,074 2,044,743 מ"ק  סה"כ תקבולים
 1,261,891 1,276,809 1,260,928 1,202,389 1,211,703 מ"ק  צריכה במגורים
 1,910,650 1,953,241 1,908,564 1,763,342 1,752,782 מ"ק  צריכה עירונית  

 0 0 0 0 211,123 מ"ק  צריכה תעשייתית  
 730 858 810 862 1,241 מ"ק  צריכה חקלאית  

 1,911,380 1,954,099 1,909,374 1,764,204 1,965,146 מ"ק  סה"כ צריכה ללא פחת 
 161,507 200,789 196,233 162,870 79,597 מ"ק  סה"כ פחת 
 7.8% 9.3% 9.3% 8.5% 3.9% % סה"כ פחת 

 78 50 51 49 50 מ"ק/נפש  צריכה סגולית מגורים )מ"ק/נפש/שנה( 
 72 77 77 72 72 מ"ק/נפש  צריכה סגולית עירונית )מ"ק/נפש/שנה( 

 78 84 85 79 84 מ"ק/נפש  צריכה סגולית כוללת 
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 ביוב .11.2
 כללי  .11.2.1

תכנית    תיאום מול תאגיד המים "מעיינות הדרום" ועל נספחי הביוב מבוסס על

עבור אוכלוסייה של   2040ותוכננה לשנת  2017לביוב לעיר שאושרה בשנת האב 

 . נפש  41,435

 תכנית מתאר למשק המים )ביוב(  – 34תמ"א  .11.2.2
קובעת התוויות פתרון לנושא השפכים ע"י קביעת אזורי איסוף שפכים,   התכנית 

ייעוד שטחים למתקני טיפול ומאגרי קולחים, קביעת הוראות והנחיות לתכניות  

 מפורטות ועוד. 

קיים מט"ש ערד ובסמוך לו מאגר   311בתחום השיפוט של העיר מצפון לכביש 

 קולחין. 

ערד וכך גם הוגדרו שטחים ממרד  העיר ערד מצויה באזור האיסוף של מט"ש 

 לעיר.  

 )ביוב(   34תמ"א  -2תרשים 

 

 

 מערכת איסוף השפכים הקיימת .11.2.3
 אגני התבייבות:  3- בהתאם לטופוגרפית השטח מחולקת כיום ערד ל

כולל את שכונות נעורים, רננים, ראשונים, עיינות, חצבים,    - אגן דרום מזרחי −

זה מכיל כ ואזור בתי המלון. אזור  )בתי    תחנות שאיבה לשפכים  3- הרדוף 

 .המלון, נעורים ונעורים דרום(
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כולל את שכונות מעוף, רותם, שקד ויהושפט. אגן זה מכיל    -אגן יהושפט −

 .)יהושפט(  אחת תחנת שאיבה

כולל ברובו את מרכז העיר )השכונות הישנות(, מתחם המע"ר,    -אגן מערבי −

 וחלקו הצפוני של אזור התעשייה.    12שכונת גבים, שכונת חלמיש, רוב רובע  

אגן זה סונק את    לאגן זה סונקות תחנות השאיבה המזרחיות ושל יהושפט

 . השפכים לתחנות המזרחיות ולתחנת יהושפט

 

  160ברובם בקוטר  םי ביוב גרביטציוניימערכת הולכת השפכים מבוססת על קוו 

( המחוברים למאספים אגנים המוליכים את השפכים למוצאים  64%מ"מ )

 השונים. 

מ"מ מונח בחלקו הראשון לאורך נחל   500מאסף השפכים הראשי מהעיר בקוטר  

 צאלים וממשיך מזרחה עד מט"ש ערד. 

השפכים   ממידע שנמסר מתאגיד המים אין בעיות מהותיות במערכת הולכת 

 העירונית. 

מראה את תשתית הביוב בעיר בחלוקה לתשתיות גרביטציוניות   5תרשים מס' 

ולחץ. 
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 רשת הביוב העירונית -5תרשים 
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 שאיבה לשפכים תחנות  .11.2.4
 תחנות שאיבה לביוב:  4-קיימות ככיום 

 תחנת נעורים  −

 עיינות, ראשונים ונעורים. , חצבים , משרתת את שכ' הרדוף

של    2בתחנה   בספיקה  וגה"כ   80משאבות  בעתיד    50של    מק"ש  כ"א.  מ' 

 מק"ש.  150-מתוכננת הוספת משאבה נוספת להגדלת ספיקת התחנה לכ

 התחנה מיועדת לשדרוג. 

והעירייה   התאגיד  מתאים.  קרקע  ייעוד  ללא  פועלת  התחנה  להיום  נכון 

 מקדמים תב"ע מקומית לשינוי ייעוד למתקן הנדסי.

 ת"ש יהושפט −

 יהושפט ואזור בתי המלון. משרתת את שכונות רותם, שקד, מעוף, 

  130-מ' וספיקה כוללת של כ  110משאבות בורגיות עם גה"כ של    3בתחנה  

 מק"ש. 

 ת"ש נעורים דרום −

 משרתת את שכ' רננים. 

 משאבות בורגיות.  3בתחנה  

 ת"ש בתי מלון −

 משרתת את אזור בתי המלון.

 . תמשאבות צנטריפוגליו 2בתחנה  

 התחנה מיועדת לשדרוג. 

התח להיום  והעירייה  נכון  התאגיד  מתאים.  קרקע  ייעוד  ללא  פועלת  נה 

 מקדמים תב"ע מקומית לשינוי ייעוד למתקן הנדסי.

 תרומות שפכים .11.2.5
 . 2018תכנית האב לביוב לעיר חישבה את תרומות השפכים הקיימות לשנת  

מתורמי   2018חושבה תרומת השפכים הקיימת לשנת נתוני התכנית   בע"

 השפכים השונים בערד. 

 החישוב הם: ניתוח המצב הקיים מקדמי החישוב שנלקחו לצורך

 . לנ"י בהתאם לחישוב המצב הקיים  110 -תרומת שפכים סגולית ביתית −

 . 70%תפוסה של  -מלונאות −

 י"ע בשנה.  300 -תעסוקה ותעשייה  −

 משוואת דן רום.   -מקדם שעת שיא −
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 תרומת שפכים מצב קיים  -2טבלה 

 כמות יחידות  מרכיב
תרומת שפכים 

 תרומת שפכים סגולית

 שעת שיא  יום שיא  שנתי  ]מ"ק/יח'/יום[ 

 339 3,070 1,120,550 0.11 27,910 נפש  ה י אוכלוסי

 43 274 82,080 0.36 760 דונם  תעסוקה 

 5 23 6,042 0.28 83 חדר חדרי אירוח 

 3 11 2,912 0.8 14 חדר צימרים 

 31 184 47,798 0.48 383 חדר בתי מלון 

 385 3,562 1,259,383 סה"כ
 פתרון הקצה .11.3

 ערד. -מתקן טיהור שפכים ערד מטפל כיום בשפכי העיר ערד, מ.מ כסייפה ובסיס תל

 מק"י. 4,400  -כמויות השפכים הנכנסות כיום למט"ש הן כ

בלחץ וחיטוי   בשילוב עם מערכת סינון גרנולרית  SBRהמט"ש פועל בטכנולוגיות 

 המאפשרות הפקת קולחין ברמה שלישונית. 

 מקיבולת המט"ש(.  63%מק"י )מיצוי של  7,000קיבולתו הקיימת של המט"ש היא 

במסגרת תכנית האב לביוב חוזים כי הצפי לגידול האוכלוסייה והפיתוח בערד בלבד  

 מעבר ליכולת המט"ש הקיים. –מק"י  15,000-צפויה להגיע לכ 

עבור תורמי חוץ   הערכת אוכלוסייהת האב לביוב הוכנה תחזית במסגרת תכני

 למט"ש ערד. להלן התחזית כפי שמובאת בתכנית האב: 
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בהתאם לתחזית שפיעת השפכים לעיר ערד בשכלול עם נתוני האכלוס המוערכים  

 לנ"י( מובאת תחזית תרומת השפכים היומית למט"ש בחלוקה לשלבי יעד:  180)לפי 

 

 

מ"ק המופנים לחקלאות בגד"ש הר   500,000בנפח   במט"ש קיים מאגר קולחין

 חברון.  

והוספת מתקני  מ"ק   850,000בדיקת היתכנות להגדלת הבריכה לנפח של  ישנה 

במסגרת התב"ע המאושרת למט"ש  טיפול קדם, טיפול שניוני וטיפול שלישוני 

23\101\02\24 . 

בכפוף להיתכנות   י יתכן כי בעתיד תיבחן אפשרות לשימוש בקולחין לצורך גינון עירונ

 . כלכלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיבולת 2040 2030  

 מק"י אוכלוסיה מק"י אוכלוסיה מק"י אוכלוסיה יישוב

 14,938 60,795 10,042 41,435 7,661 34,352 ערד

 9,000 50,000 7,200 40,000 5,400 30,000 כסייפה )הערכה( 

 14,400 80,000 5,400 30,000 1,800 10,000 כסיף )הערכה(
אלפורעה  
 4,500 25,000 3,240 18,000 1,800 10,000 )הערכה( 

 42,838 215,795 25,882 129,435 16,661 84,352 סה"כ
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 סיכום .11.3
 תשתיות מים  .11.3.1

ים ראשיים של חברת מקורות למאגר  עורק   2אספקת המים לעיר מבוססת על 

  ויםמאפשר שימור אמינות אספקה בחירום במקרה של תקלה בקוה  אזורי

 המוביל את המים מכיוון מערב.

הוספת חיבורי צרכן ויתכן גם אתר איגום  הרחבת העיר מערבה תכלול בחינה של 

 נוסף. 

 על פי התאגיד אין כל בעיה באספקת המים בעיר. 

 תשתיות ביוב .11.3.2
בין תשתית גרביטציונית לתחנות שאיבה  שילוב   מערכת הביוב מבוססת על 

נחוצות. פיתוח העיר יחייב בחינה של שינוי מתווה תחנות השאיבה הקיימות  

תחנות נוספות על מנת לשרת את שלוחות העיר באגני  שיכלול ביטול והוספה של 

 הניקוז השונים. 

 על פי התאגיד אין בעיות במערכת סילוק השפכים העירונית.

"בתי מלון" מצויות בהליך תב"עי של שינוי ייעוד  - תחנות השאיבה "נעורים" ו 

 קרקע למתקן הנדסי. 

תוח לערד  מט"ש ערד יידרש להגדלה ותוספת יכולת טיפול עבור תחזית הפי

צרכי המט"ש העתידיים חושבו במסגרת  ותורמים נוספים קיימים ומתוכננים. 

לשטח המט"ש   24\02\101\23תב"ע  .תכנית האב לביוב לעיר וכוללים תורמי חוץ

 צפויה לספק את המקום להוספת המתקנים. 
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 תכנוניות ראשוניות סוגיות  .12

דימוי בעייתי   , דרךמדבריבחבל ארץ    ערד מתמודדת עם אתגרים רבים, החל מהיותה עיר פריפריאלית, יחידה,

איכותית  עם זאת, לערד פוטנציאל רב להתחדש כעיר    .וכלה במרקם חברתי מורכב הגורם לעיתים למתחים 

האנושי הקיים  מגוון  ב  ;הנשקף מכמעט כל בית בעיר  המרשיםנוף המדברי  ב  מקורו. פוטנציאל זה  וייחודית

ואיכותי,    תכנון המוקדם והמוקפד שלהב  ערד;ב ייחודי  בסיס אורבאני  העיר  בוהמהווה  במתן עצמאות של 

 .  ה לתושביהקשירותים ותעסו

העיר של  הגדול  הפוטנציאל  זה  ,לצד  פוטנציאל  למצות  מנת  מענה    ,ועל  למתן  כלי  המתאר  תכנית  מהווה 

בפניה.   בחינה  לאתגרים העומדים  לימוד המצב הקיים, תוך  בשלב  יפורטו הסוגיות העיקריות שעלו  . להלן 

אינטגרטיבית של הנושאים השונים וההשפעות ההדדיות שיש להם. יש לראות ברשימה זו רשימה ראשונית,  

 הסוגיות המלאות יפורטו ויבדקו בהמשך תהליך התכנון. .ת "חומר למחשבה"שהיא יותר בחזק

 

 הגדרת גבול העיר 

ובחינת החזות אותה מציגה העיר ,  בין העיר למדבר, מערך הכניסות לעיר  והמפותל  הנרחבהממשק    בחינת

כי  מרחוק,   ואת  ניכר  המדבר  את  פוגשת  העיר  בו  האופן  ושל  העיר  גבול  ברורה של  הגדרה  עושר  ה חסרה 

העיר   ;ראשי הנחלים הנכנסים אל העיר ;הכניסה לעיר דרך רמה מישורית גבוהה -הטופוגרפי בו היא נמצאת 

קו המגע של העיר עם המדבר מגוון .  התצפיות אל המדבר לכיוון ים המלח ומצדה  ;על השלוחותברמה והבנויה  

ת זליגה מתמדת של העיר אל ומשתנה, ומורכב במקטעים רבים מחצרות אחוריות של בתים פרטיים. קיימ

איפיון קו המפגש בין העיר  המדבר, לצד כניסה של המדבר אל העיר בדמות ראשי הנחלים החודרים אל העיר.  

 משימות מרכזיות בתכנון העתידי של העיר. הינם למדבר, לצד הגדרת קו הפיתוח, 

 

 חלקי העיר קישוריות בין 

של   העירוני  מתפרסמבוזר  ערדהשלד  שונים  ,  מאזורים  'הלוויון'   :ומורכב  שכונות  הוותיק,  אזור ,  המרכז 

מופרדים על ידי כבישים רחבים, אזורים ריקים ולא מפותחים ונחלים    אזורי העיר.  ואזור המלונות  התעשיה

   .פי משמעותי רויוצרים חייץ טופוג הנכנסים אל העיר

והיכולת לתנועה רגלית בעיר מוגבלת.  אופניים,    , ללא שבילימקושרים על ידי כבישים בלבד  חלקי העיר השונים

לא מתקיים עירוב שימושים כמעט באף אזור  למעט מרכז העיר  בנוסף, כל אזור מתאפיין בשימוש עיקרי אחד ו

   .נדרשת פעולה תכנונית על מנת ליצור מרקם עירוני מגוון ורציף המתפקד היטב בעיר.

: עידוד הליכתיות, חיזוק  לערכים עירוניים וסביבתיים עדכנייםלהתאימה  דרש  נתכנון עתידי בעיר  זאת ועוד,  

   הנגישות לשירותים עירוניים ועידוד תחבורה לא ממונעת ותחבורה ציבורית.
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 התחדשות מרכז העיר הוותיק 

ערכי הקרקע הנמוכים והקמת שכונות חדשות.    בעירבשנים האחרונות הושם דגש על פיתוח אזורים חדשים  

על  בעיר פינוי  מקשים  כגון  בלבד,  השוק  כוחות  על  הנשענות  התחדשות  תכניות  תמ"א  -קידום  או    38בינוי, 

נים במסגרת פרויקט מספר פרויקטים לשיפוץ ושיקום מב  הותיקתכניות לעיבוי. במשך השנים יושמו באזור  

בנוסף, מקדמת העירייה    כחלקיים ובעלי השפעה זמנית בלבד.  שהתגלו"שיקום שכונות", "סלון בטון" וכו'  

  עם בשנים האחרונות מספר תכניות לעיבוי וצפוף באזורים הותיקים, ולמילוי אזורים ריקים במרקם העירוני.  

, הרואה באזור את הלב ההיסטורי ומקור  הותיקחסרה ראייה כוללת של התחדשות האזור  נראה כי  זאת,  

   .הזהות של העיר ערד

המציגים   ראויים לשימוראולי  ו  קיימים מספר מבנים ומרקמים היסטוריים ייחודים  במרכזה הותיק של ערד 

יש לבחון את הצורך היוצרת מרחבים המעודדים קהילתיות.    ,לבנייה באקלים מדבריוראויה  חשיבה יצירתית  

יש לגבש   .הרצון לשמרם ואת הערכים אותם הם מייצגיםמול    אל   ,ציפוף מבנים ומרקמים אלו והתחדשות  ב

הציבורי ובחינה של מגוון השימושים   ציפוף ועיבוי בד בבד עם שדרוג המרחב  תפיסה תכנונית אשר תכלול

 . , תוך התייחסות למרכיבי נוף, זהות והיסטוריהבאזורים אלו

 

 לעיר וסביבתה ים ייחס לערכים נופיים ייחוד 

ערד, עבור  . נופי המדבר מלווים את ערד מרגע הולדתה, הם מקור גאוותה עד היום וחלק בלתי נפרד מזהותה

הוא עורק תחבורה משמעותי    31כביש    עוברי אורח הבאים לבקר, היא שער למדבר יהודה, למצדה ולים המלח.

 ון למדבר". ליעדים אלה. גם עבור התושבים החיים בעיר ערד, העיר היא "חל

ערד ממוקמת בתווך של שתי יחידות מורפולוגיות השונות זו מזו: בקעת ערד ממערב ומצלעות כידוד ממזרח. 

מופעים נופיים שונים  שני קו פרשת המים הארצי עובר ממש בסמוך לעיר ומסמן את המעבר בין יחידות אלה. 

 . על כיווני הפיתוח העתידיים של העיראלו משפיעים הן על הנוף ואופי הפיתוח מחוץ לתחומי עיר והן 

הגדירה מערכת שצ"פים פנים שכונתיים המקושרים זה לזה. בכל שכונה תוכנן    1962תכנית המתאר משנת  

הציבוריות של השכונה.   כל הפונקציות  רוכזו  לו  העירוני הושקעה רחוב להולכי רגל בלבד שבסמוך  בתכנון 

. את הבינוי בשכונות עטף חייץ )שמורות טבע( שהגדיר מקומייםמחשבה בזיקה אל הנוף ובשימוש בחומרי גלם  

את התווך בין העיר והסביבה המדברית הטבעית. מרכז העיר תוכנן באופן קומפקטי ועל פי עקרון ההליכתיות.  

עירונית   עקרונות אלה ואבדה התחושה של מערכת  נפגעו  הפזורות סביב,  עם התפתחות השכונות החדשות 

אופיו  ולשמר איכויות היסטוריות אלה בתכנון העתידי, ולחדד את  התוכנית הוא לנסות  אחד מאתגרי  אחת.  

 של הפיתוח העירוני אל מול המדבר.  
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 פיתוח תיירותי 

בעבר  המקיף אותה והן מקרבתה לאתרי ביקור רבים בנגב.    לערד פוטנציאל תיירותי הנובע הן מהנוף היחודי

ייחודי   יעד תיירותי  ערד  והעיר טרם מיקמה עצמה מחדש לאורך השנים    .באזורומרכזי  הייתה  ירד קרנה 

ואיכותי. מושך  כיעד  המבקרים  ש  בתודעת  אף  על  מדבר  זאת,  תיירות  בערד  התפתחה  האחרונות  בשנים 

ם העוטפת את העיר ועל אתרי לינת השטח הסמוכים לה, המאפשרים  איכותית המושתת על מערכת השבילי

 חוויה מדברית יוצאת דופן וייחודית. 

תיירותיים.   יזמים  בפני  העומדים  והקשיים  התיירות  בעולם  התמורות  נסקרו  זה  מדוח  חסרה  כחלק  העיר 

ר למשך מספר ימים.  פתרונות לינה מגוונים וכן תשתית תיירותית תומכת אשר בכוחה להשאיר את התייר בעי

 . המוצר התיירותי היחודי שניתן לפתח בערדבשלבים הבאים של תהליך התכנון, יחדד הצוות את 

 

 31וכביש  כניסה לעירה

המהווה כיום חיץ בין העיר לבין אזור התעסוקה שלה. בנוסף, על אף    31הכניסה הראשית לעיר היא דרך כביש  

תחום  .  אינו מתפקד כרחוב ראשי והישוב אינו מפנה אליו חזית מזמינההתנועה העוברת הרבה בכביש, הוא  

מבני תעשייה ושטחים פנויים אינו מהווה כיום אזור מסחרי או    מלונאות,  ,דפנות הכביש ובהם מבני ציבור

 ציבורי פעיל, והעוברים בכביש אינם מודעים לאפשרות לעצור בערד.

מס'   )תכנית  ערד'  העיר  'שער  כביש  610-0255182תכנית  את  להסיט  מציעה  אישור,  בהליכי  הנמצאת   )31  

פוטנציאל   ועל  לעיר  הכניסה  לעיר. לתכנית השפעה מכרעת על תפקוד  הכניסה  באזור  רכבת  ולהקים תחנת 

 , יבחן בשלבי התכנון הבאים.31מערך הכניסה, כולל תפקידו והתוויתו של כביש המבקרים בעיר. 

את בשימוש נמוך יחסית ומשמשת כדרך תיירותית ולשימוש  צהמלח נמכניסה משנית לעיר מכיוון מזרח וים  

כמעט   , בכניסה לעיר מדרך זו נגלית העיר והשכונות ההיקפיות שלה עם הממשק שלהן למדברמשאיות והובלה

עיצוב חזות העיר כלפי המדבר, תוך הגדרת השונות התיפקודית והנופית של הכניסות השונות,  באופן מקרי.  

   עיצוב תדמיתה וזהותה של העיר.מהווה חלק מ

 

 מגמות התפתחות

על שלוחות  חדשות  שכונות   תכנונן שלפיתוח אזורים חדשים ו העיר כלפי חוץ תוך התרחבהבשנים האחרונות 

הקיים  העירוני  מהשלד  ומנותקות  משופעים    .המרוחקות  באזורים  הגבוהות  הפיתוח  על  אלו  עלויות  הקשו 

הקמתן של חלק מהשכונות המאושרות בעיר )בעיקר של שכונת הגבעות המזרחיות(. כשלון מכרזים בשכונות  

 אלו הסבו נזק תדמיתי לעיר.  

התפרסותה של העיר לאזורים מדבריים חדשים שטרם פותחו מעלה שאלה לגבי יכולה של העיר לתחזק, הן  

זאת, בעוד באזורי הליבה    ., שכונות מרוחקות אלוהקהילתי פיזית, והן מבחינת התפקוד העירוני ומבחינה  

 של העיר קיימים שטחים ריקים רבים המשוועים לפיתוח. 
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של שכונות נוספות, בהיקף    ןלעיר מלאי תכנוני מאושר המאפשר להכפיל את אוכלוסיית העיר. תכניות להקמת

מתוך ראיה י ההתפתחות הרצויים לעיר, מהם כיווניש לבחון  של מאות יחידות דיור, נמצאות בהליכי תכנון.  

 המשקללת ערכי סביבה ונוף עם צרכים עירוניים, ותוך חידוד תמונת העיר העתידית. 

 ., בצעדים קטנים וברי מימושדרש מתווה להתפתחות העיר פנימה, תוך עיבוי וחיזוק המרקם הקייםנבנוסף,  

 

 מתן מענה לצרכי האוכלוסיה 

ותכנית המתאר שנערכה לעיר    1962-שנערכה ב  המתארתכנית    .תושבים   26,500-אוכלוסיית ערד כ כיום מונה  

 נפש.   55,000ה של יסימנו יעד אוכלוסי 1982-ב

אשר   למגורים,  מאושרות  מפורטות  תכניות  של  מלאי  העיר    מימושןעם  לישוב  כמות  צפויה  את  להכפיל 

זה בהיקף האוכלוסיה ופיזורה צפוי להשפיע על כלל  . שינוי  תושביה ולהגדיל משמעותית את שטחה הבנוי

תכנית המתאר . העירוני, ולהוות אתגר מרכזי בפיתוח העירשל   ההמערכות העירוניות ותיפקודן, כמו על אופי

איכותיים  תבחן את   על מנת להבטיח מתן שירותים  וקצב הפיתוח הרצוי  וכן את פריסת לתושביםאופי   ,

 .  השירותים המוצעת

 

 מרקם חברתי 

קטן  קהילתיעברה תמורות משמעותיות לאורך שנותיה בהרכב האוכלוסייה ובקצב גדילתה, החל מישוב  ערד

חזק עם וועדת קבלה, עבור דרך מיצובה כעיר התיירות המרכזית באזור, הגעת גלי העלייה הגדולים של שנות  ו

התפתחות העיר בתחומים של חינוך ה בכל, הגעת פליטים ומבקשי מקלט, התיישובת חסידי גור בעיר ו90-ה

והקשר המוצאות בערד את ביתן  וחדשנות טכנולוגית בשנים האחרונות. הקשת הרחבה של מגוון האוכלוסיות  

ומורכבות    מחדמייצר ייחודיות  פסיפס הקהילות החי בערד    .מרכיב מהותי בזהותה של העיר  הינם   ,ביניהן

וגמנגד השונות  הקהילות  של  הצרכים  איזון  מהדיון  .  מהותי  חלק  יהוו  המשותפת  העירונית  הזהות  יבוש 

 בשלבי התכנון הבאים. 

 

 איתנות כלכלית ונגישות לשירותים 

מיקומה המבודד של ערד, לצד הנגישות המצומצמת של העיר לתשתיות ארציות ולמוקדי תעסוקה ומסחר,  

מליון    1.6-לעיר מלאי תכנוני של כ  משמעה אתגר כלכלי הן ברמת התושב והן ברמת כלכלת הרשות המקומית. 

יהיה צורך בזיהוי נקודות  מ"ר של שטחי תעשייה ותעסוקה, אך רק חלקו ממומש בפועל. בשלבי התכנון הבאים  

   החוזק היחודיות לעיר ומתן אפשרויות לגיוון וחיזוק הבסיס הכלכלי של העיר.
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 יחס בין העיר לכל תחום השיפוט

רק אחוזים בודדים משטח  דונם. תחום הפיתוח העירוני מהווה    126,000המקיף    שטח שיפוט נרחב ביותר,רד  לע

הפיתוח. שטח השיפוט של העיר מכיל שטחי מדבר נרחבים, חלקם מוגנים; אתרי עתיקות; שטחים חקלאיים;  

וכן התיישבות  מכון טיהור שפכים;  שטחים המיועדים לכריה וחציבה;   שטחים המיועדים למנחת מטוסים 

לצד הפוטנציאל הרב שבמינוף השטחים הנרחבים השייכים לעיר לצרכי ארנונה ולצרכי  שמעותית.  בדואית מ

נדרשת ראיה כוללת    תיירות, שטחים אלו מציבים אתגרים ניהוליים, קהילתיים וסביבתיים משמעותיים.

 אשר תתכלל את המאפיינים והשימושים הרבים בתוך תחום השיפוט של העיר, ותאזן ביניהם. 

 

 ות סביבתיות סוגי

תחום השיפוט הנרחב של העיר מכיל מספר אלמנטים בעלי השפעה סביבתית: מנחת מטוסים, מסלול מרוצים,  

מערב העיר )שדה בריר(  -מט"ש, שטחי חקלאות. בנוסף, שטחים המיועדים לכריה וחציבה של פוספטים בדרום

הובררה. לצד מפגעים סביבתיים   עתידים להתפתח בשנים הקרובות. ההשפעה הסביבתית של אתרים אלו טרם

סביבתית ואקולוגית, המהווים חלק קיימים ופוטנציאליים, תחום השיפוט של העיר מכיל שטחים רגישים  

השונים  השימושים  בין  האיזון  רבה.  ערכיות  בעלות  וטבעיות  נופיות  מערכות  ומייצגים  אקלוגי  ממסדרון 

המדברית הייחודית והרגישה עתיד להוות את אחד מאתגרי תכנית  לסביבה  בתחום השיפוט הנרחב של העיר  

 המתאר. 

 

 ה הגדרת חזון, מטרות, יעדים ופרוגרמ

  , הגדרת המטרותלעירהשלב הבא של הליך התכנון של תכנית המתאר החדשה יכלול תהליך של גיבוש חזון  

יבוסס על ההנחה    העירחזון    שאמורה לענות על יעדים אלה.הרעיונית  והיעדים לתכנית, והגדרת הפרוגראמה  

  יכולה להגיע לאיכויות גבוהות באופן משמעותי, מעבר לאיכויות שכבר קיימות בה כיום בכל התחומים:   שערד

והאורבניים. מערך המטרות יפרט את  , התיירותיים, הנופייםבהיבטים החברתיים, הכלכליים, התעסוקתיים 

ל תחום, יוגדרו המטרות המרכזיות להשגה, חלקן מטרות בהם הוא יכול להתבטא. בכ החזון, לכלל התחומים

אמורות וחלקן  היעדים    תכנוניות,  יגובשו  שיוגדרו,  למטרות  בהתאם  אחרים.  בתחומים  מקודמות  להיות 

 להגשמת יעדים אלו.  לתכנית והפרוגרמה המתאימה
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 . 19--18והארכיטקטים, גיליון אוגוסט, עמ' 
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, גנזך המדינה, ארכיון, משרד הבינוי והשיכון, לשכת  28.12.60. מכתב לשר הפנים מר שפירא,  1960דוד,    טנה

 .4943-, מכל ג19-א 6המנכ"ל טנה, חבל ערד, תיק מס' 
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d7%a2%d7%a8%d7%93/% 

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%94
https://michaelarch.wordpress.com/2010/12/21/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2010/12/21/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2010/12/21/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2010/12/21/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2013/05/10/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2013/05/10/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2013/05/10/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2013/05/10/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2014/07/23/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%a8%d7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2014/07/23/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%a8%d7%93/
https://michaelarch.wordpress.com/2014/07/23/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%a8%d7%93/
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 23.8.20אוחזר ב 

, "סיבוב בבלוק בערד שתכננו דן איתן ויצחק שיר וקיר אמנות שיצר יוסף שאלתיאל".  2017יעקובסון מיכאל, 

 . חלון אחורי: ארכיטקטורה ואידיאולוגיה בדיסנילד המקומימתוך הבלוג 

-https://michaelarch.wordpress.com/2017/01/25/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91

-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7

-%d7%93%d7%9f-d7%a9%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%95%

%d7%99/-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f% 

 23.8.20ב אוחזר 

 

 

 ושיחות  ראיונות

 . 23.8.20אלחדד מרים, מהנדסת עיריית ערד. שיחה על תוכניות השימור ושיתוף הפעולה ב 

 , אדריכלית. ממתכנני ערד הראשונים. ריאיון בנושא התוכניות הראשונות לערד.2001אילנה,  אלרוד

יהויכין,   בשנת  2017גור  למתכננים  הצטרף  ערד.  של  הראשונים  ממתכנניה  ד"ר.  אדריכל,  יונה    1963,  תחת 

תכנן מחוז דרום (. מתכנן מבני ציבור רבים בעיר ושכנות לבאות. מ1965פייטלסון )צוות התכנון התקיים עד  

 . ראיון בנושא תכנון ערד.1999--1989בשנים 

, אדריכלית. חברת צוות התכנון הראשוני לערד. ריאיון טלפוני על החברים בצוות התכנון  2011מלצר שמואלה,  

 ועל תכנון שכונת יעלים. 

ור, מהנדס העיר , סגנו של לא1961, מהנדס אזרחי ומתכנן ערים ואזורים. הגיע לערד בשנת  2001סטופ אשר,  

בשנים   בשנים  1964–1962באר שבע  צוות לתכנון ארוך טווח  1968–1964, מהנדס המועצה קריית גת  ראש   ,

 . ריאיון בנושא בתי הפטיו בקומות בערד.1972–1968באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון בשנים 

 יאיון בנושא תוכנית האב שתכנן. . ר2003, אדריכל. מתכנן תוכנית האב לערד משנת 2005רוזנפלד מנדי, 

, מהנדס המועצה הממונה ערד משנת  1963, מהנדס קונסטרוקציות. מהנדס חבל ערד משנת 2005רפאלי אורי, 

. ראיונות בנושא התפתחות ערד ותוכנית האב והמתאר  1980–1964, מהנדס המועצה הנבחרת ערד בשנים  1964

 שלה. 

 

 

 

https://michaelarch.wordpress.com/2017/01/25/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99/
https://michaelarch.wordpress.com/2017/01/25/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99/
https://michaelarch.wordpress.com/2017/01/25/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99/
https://michaelarch.wordpress.com/2017/01/25/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99/
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 מכתבים

, "סקר שימור לעיר ערד במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית" מכתב לטלילה הראל, אגף  28.6.20מרים,    אלחדד

 בכיר לתכנון מקומי, מינהל התכנון. 

   חברה ושיתוף ציבור 4פרק 
 

  ושירותים רווחה מחלקת מנהלת, הנדסה מחלקת: פגישות עם מגוון בעלי תפקידים ועניין שונים בעיר

"ר החברה  יו "ס קהילתית, מנהלת מרכז גישור, עו"ס קהילתית לפרויקט סלון בטון, עו, חברתיים

אירועים וקליטת עלייה,   רכזתהמתנ"ס, מנהל תחום תרבות ומרכז אמנות עכשווית,  מנהלהכלכלית, 

תכנון אסטרטגי של  אגף, מנהלת עמותת התיירות, דובר העירייה, בעירייה תיירות מחלקת מנהלת

 ותיקה תושבתלאיכות הסביבה ערד, רכז מתנדבים,  המשרדהאגודה לתרבות הדיור ערד,  "ריוהעירייה, 

 רוסית במועצת העיר.   דוברהציבור  מייצגתבעיר,  פעילה

". אתרי מידע מקומיים: אתר  ערדניק"- עיתונות בדגש על עיתונות מקומית כתבות ואתרי מידע:

  פייסבוק, אתר התיירות של ערד ועוד. עמודי יתעכשוהעירייה, המתנ"ס, מרכז הצעירים, מרכז לאמנות 

של כלל הנושאים העירוניים, קבוצות עירוניות שונות. ויקיפדיה. ואתרי ארגונים ועמותות הקשורים  

 בנושאים רלוונטיים לעיר.  

 קישורים נוספים לכתבות:  

 article.html-http://www.aradnik.co.il/3298ארבעה מפעלים חדשים באזור התעשייה: 

המדבר לא מתעורר: מדוע ערד מתקשה לממש את הפוטנציאל: 
3106584,00.html?dcMaa=1-https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L 

עימותים בין חילונים לחסידי גור, הארץ:  
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.4427295?utm_source=App_Share&utm_medium=Whatsapp

&utm_campaign=Share 

  html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5570224,00ערד, בין שנאה לפחד. 

ביזנעס. פרסום ראשון: בגור מטילים פצצה. עוזבים את ערד. 
-https://bizzness.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D
-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A8-9F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%
-%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-7%9DD7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D%

%D7%90%D7%AA/-D7%A2%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%9D% 

לא מחכים לממשלה: חסידי גור פשוט דואגים לעצמם לדיור מוזל 
d=1001213955https://www.globes.co.il/news/article.aspx?di 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-כנס חירום של חילונים בערד: "לפעול עכשיו נגד הגורניקים" 
5016354,00.html 

 https://www.themarker.com/markerweek/1.2466568הפריפריה של הפריפריה: 

3106584,00.html-https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L   

http://www.aradnik.co.il/3298-article.html
https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3106584,00.html?dcMaa=1
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.4427295?utm_source=App_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.4427295?utm_source=App_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5570224,00.html
https://bizzness.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA/
https://bizzness.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA/
https://bizzness.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA/
https://bizzness.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001213955
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5016354,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5016354,00.html
https://www.themarker.com/markerweek/1.2466568
https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3106584,00.html

