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צוות התכנון

אהוד פסטרנק
אדריכלי נוף-מ "תכנון נוף  בעפרוגרמה וכלכלה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

הדס שדר
שימור



?מכינים תכנית מתארלמה 

לייצר תמונת עתיד כוללת שתקבע את מדיניות הפיתוח של  

תוך התייחסות למרחב הסובב אותה, העיר



תכנית מתאר 
35א "תמ-ארצית 

תכנית מתאר 
כוללנית

תכנית מתאר 
מחוזית

היתר בניה תכנית מפורטת

הקובעת מה מותר ומה אסור  תכנית פיסית 
(ייעודי קרקע. )ואיפה, לעשות בעיר

?כוללניתתכנית מתאר מהי

חוק מחייבהתכנית היא לאחר אישורה של
המנחה את פיתוח העיר לשנים הבאות



התכניתמסמכי 

תשריט

התכניתהוראות 

יב
חי

מ"ותמאות"תמנספח מ

נספח מגבלות 
סביבתיות

נספח מתחמים

נספח רקע תכנוני קיים

רקע תכנוני

מסמכים נלווים

נספח ניקוז

נספח ביוב נספח מים

נספח תנועה

תשתיות ותנועה

נספח פרוגרמה

נספח יישום

נספח תיירות

נספח תנועה

סייסמיםסקר סיכונים 

נספח ניקוז

חוברות מנחות

נספח נוף נספח מבנה עירוני

פיתוח ונוף



1לימוד מצב קיים וניתוחו

2

3

4

5

חזון היישוב ופרוגרמה  
רעיונית    

חלופות תכנון ליישוב

הצגת החלופה הנבחרת

הגשה לאישור הועדות

מהלכי השיתוףתהליך השיתוף
מיפוי בעלי עניין ואבחון תשתית 

אזרחית לשיתוף

לימוד סוגיות וצרכים

ראיונות עם בעלי תפקידים
סקירה אינטרנטית

סקר תושבים

יידוע והסברה  
באינטרנט

(24.2.20)פתוח מפגש תושביםגיבוש תמונת עתיד רצויה

היועצות ומשוב על דילמות 
תכנון מרכזיות

(  זום)מפגש תושבים פתוח 
מפגשים עם קבוצות בעלי עניין  

ממוקדות לפי סוגיות תכנוניות

מפגש תושבים פתוחהצגת עיקרי התכנית

התהליך השיתופי



במטרה ללמוד  : נערך סקר תושבים אינטרנטי

.  את תמונת המצב הקיים מנקודת מבט התושבים

.מקהילות העירתושבים 360-השיבו כעל הסקר 

והן בשלב  , הוטמעו הן בלימוד המצב הקייםתוצרי הסקר 

(.  התכניתחזוןשלב )גיבוש תמונת עתיד רצויה לעיר 

שיתוף ציבור ובעלי העניין: ערד

עם בעלי עניין ובעלי  נערכו ראיונות אישיים 

,  תפקידים בעיר ובעירייה

.  במטרה ללמוד את סיפורה של ערד



תמונת עתיד רצויה: מפגש תושבים ראשון

,ערדס"במתנ,24.2.2020-בנערךהמפגש.לעירהחדשההמתארלתכניתראשוןפתוחציבוריבמפגשגובשההעתידתמונת

.התכנוןמצוותויועציםתפקידיםממלאי,העירתושבי90-כבהשתתפות

עתידתמונתלגיבושדיוןקבוצותלשלושהמשתתפיםשלחלוקהנעשתה,הקייםהמצבלימודעיקריהוצגובמפגש:המפגשמהלך

.ההצגהכדיתוךהעירחזוןאיורונערך,קבוצהבכלשעלוהדבריםעיקריהוצגו,יחדיוהמשתתפיםהתכנסו,לבסוף.רצויה



ולוח זמניםהתכניתשלבי 

01/09/2019התנעת הפרויקט   

126/01/2020' ועדת עבודה מסטיוטת ניתוח מצב קיים                     : אשלב 

216/06/2020' ועדת עבודה מסמטרות ופרוגרמה רעיונית , חזון: בשלב 

13/11/2020' ועדת היגוי מסב+אואישור שלבים , חלופות תכנון: שלב ג 

223/03/2021' ועדת היגוי מסחלופה נבחרת                                :ד שלב 

חודשים5-כהגשת מסמכי התכנית למוסדות התכנון    :ה שלב

חודשים11-כדיון להפקדת התכנית                           : ו שלב

חודשים13-כמתן תוקף                                          : ז שלב



סקירת המצב הקיים
:בתהליך הכרת העיר נסקרו נושאים שונים

אדריכלות ומבנה עירוני פרוגרמה וכלכלה

חברה

תנועה ותחבורה

תיירות היבטים סביבתיים ביוב וניקוז, מים קרקע וטופוגרפיה

נוף ושטחים ציבוריים



דונם  126,000:  תחום שיפוט

(הרביעית בגודלה בארץ)

נפש  27,000:  אוכלוסייה

נפש בפזורה הבדואית15,000-כ+ 

10מתוך 4: מדד חברתי כלכלי

1.2%ממוצע שנתי של :קצב גידול אוכלוסייה
(בנפת באר שבע2.8%לעומת )

2011-2018 :

.נפשות2,359הריבוי הטבעי עמד על •

עולים חדשים686-בעירהשתקעו •

.תושבים1127-את ערדעזבו•

תעודת זהות: ערד

גבול שיפוט



התפתחות העיר

שתהווה  , עיר מודרנית, ביקשנו להקים עיר חדשה במדבר“
…  מעצם הקמתה ומיקומה גורם שישנה את פני החבל כולו

…  כן נתגלו לעינינו נופים נהדרים ביופיים, ככל שפנינו מזרחה
מהאוויר היבש והצלול ומהרגשת  , היינו שיכורים מהנוף

על  , מורגנה-בעיני רוחנו ראינו את העיר כבפטה. הבראשיתיות
[לובה אליאב]…”רחובותיה המוריקים והמוצלים, מגדליה, בתיה



עקרונות תכנון

המאפשר התפתחות הדרגתית של  מבנה ליניארי •

העיר  

כשבכל  רובעים6-חלוקה ליחידות עצמאיות•

בכל רובע נשמר  . תושבים5000-כרובע מגורים

מרכז  מקום למבני ציבור ובין הרבעים תוכנן

.  העסקים העירוני הראשי

תנועת  -רגלית ותנועה ממונעתהפרדת תנועה •

כלי הרכב בכבישים חיצוניים סביב שכונות  

ובמרכז השכונות שבילים רחבים  , המגורים

.להולכי רגל

.  שוניםשימושיםהפרדה בין-איזור•



התפתחות העיר

המכיל  לעיר מלאי תכנוני מאושר כיום יש •

הגבעות  –שלוש שכונות מאושרות 

ומאפשר לה  5ורובע 6רובע , המזרחיות

.  להכפיל את אוכלוסייתה

.קיים

בתכנון

מאושר לא ממומש

מאושר לא ממומש-תעסוקה 

מקרא קיים

מאושר

בתכנון

9,100

27,000

15,600

50,000

20,000

60,000



31

3199

שלד| מבנה עירוני 
מקרא

דרך ארצית

רחוב ראשי

רחוב שכונתי

שביל הולכי רגל

הוותיקר"המע

שכונות המרכז הוותיקות

'תפר'אזור ה

הוותיקות' לווין'שכונות ה

אזור מלונות

מלאכה ותעסוקה

מרכז תחבורה

מבני חינוך
טללים

אבישור

לבאות

יעלים

יהושפט

חלמיש

גבים
נעורים

עינות

שקד רותם

רננים

חצביםהרדוף

אזור תעשיה
רובע אמנים

אזור  
מלאכה

מלונות

ראשונים

נשר

מבוא  
שקד

מעוף

תחושה של  , שכונות ותיקות קומפקטיות ועירוניות•

'פנים'

'לוויינים, 'קרקעצמודישכונות •

מוקדי תיירות ותעסוקה מחוץ למרקם העירוני•

מבני חינוך ותרבות לא בתוך מרקמי מגורים אלא  •

.בו יש בעיקר שטחים לא מבונים', אזור התפר'ב



ערוצי הנחלים: הידרולוגיה

טביהנחלראש.1

.דומייהנחליובל.4.2 חסדנחל.5דומייהנחליובל.4.1

צאליםנחליובל.3טביהנחל.2

1

2

3

4.2

5

4
.1

רות
ם

ש
קד

גבים

דרמטימדבריבנוףמוקפתערד

כלפיהמזרחימחלקההנפרש

ויםיהודהמדברלכיווןמטה

.המלח

חודריםהנחליםערוצי

לבהם-העירתוךאלכאצבעות

.העירשלהנופיהשלדשלליבו



תיירות
לערד משאבי טבע ונוף מהייחודיים בישראל והיא ממוקמת על ציר התנועה המרכזי לאזור ים המלח

מארחת פסטיבלים ואירועים: ערד עיר תיירותית מובילה בדרום הארץ

אחוזי תפוסה גבוהים בתי מלון ובתי אירוח

שנות  
70-ה
80-וה

שנות  
90-ה

התפתחות אזור המלונות בים המלח: קריסה תיירותית

אסון ערד

קפאון בענף התיירות בערד

פיתוח ברמות שונותתכניותהכנת : יוזמות ממשלתיות :  ניסיונות שיקוםמאז

לפיתוח מיזמים נקודתייםתכניותהכנת :  יוזמות פרטיות 

הכנת תכנית מיתוג

ניצנים ראשונים של מגמה חיובית בביקוש ובהיצע:  צמיחה מחודשתלאחרונה

התעוררות של מיזמי תיירות חדשים



ההיצע והביקוש התיירותי בערד ובסביבה

(אכסניית נוער וצימרים, במלונות)חדרים 500

מיטות בבתי מלון1,370

אתרי לינת שטח3

.מיטות בלינת שטח1,970

( ממוצע שנתי(55%: עליה בשיעורי התפוסה במלונות וחדרי האירוח

.אלף לנים200-כ, אלף250-300-כ: היקף הלינות השנתי

.  ח ללילה"ש350במחיר ממוצע של Airbnb-חדרים ב7,800-הוזמנו בערד כ2018-ב

.מהלינות הינן של תיירות נכנסת95%

:מגוון אתרי ביקור

מושכנים תיירותיים•

מסעדות•

גלריות ומוזיאונים•

מסלולי רכיבת אופניים וטיולי , מסלולים מסומנים בתוך העיר ומחוצה לה70-כ•

.  יפים מודרכים'ג

יהליםמלון : צילום

כפר הנוקדים: צילום



?לאן–ערד 
התכניתחזון



חזון העיר
י "חזון העיר גובש ע

הנהגת העיר ואגפי  

2019-העירייה ב



מקומה  
של ערד  
במרחב

כלכלה

מבנה  
,עירוני

התחדשות  
ושימור  

חברה
זהות
וחינוך

ערכים  
נופיים  
וקשר  
למדבר

ערכים  
סביבתיים

תיירות

יהודים,האזורלתושביותרבותתעסוקה,חינוך,מסחרשירותיומעניקההמזרחיבנגבמשמעותיתכעירמתפקדתערד|המזרחיבנגבעיר
שבעלבארהיטבמקושרתערד.אותההסובבהכפריוהמרחבסמוכותעריםעםותיירותיתעסוקתיפעולהשיתוףמקיימתהעיר.ובדואים
.וטבענופש,תיירותכגוןלההייחודייםשירותיםמציעההעיר,בנוסף.וממשלשלטוןכגוןשוניםבתחומיםהמרכזיתכעירעליהונסמכת

אורבאנייםערכיםומעודד,העירשלהמקוריהתכנוןאיכויותאתמשמרהפיתוח.פניםכלפיומצטופפתמתחדשתערד|מדבריתעירוניות
.העירשלהייחודיתהזהותאתמחזקזהפיתוח.מדבריאקליםמוטהתכנוןעלדגששימתתוך,חדשים

,המדבריתלסביבההתושביםביןהקשראתהמחזקת,וברורהמוגדרתבצורההמדבראתפוגשתהבנויההעירמעטפת|מדבר–עירערד
.העירבתוךפתוחיםשטחיםמגווןומפתחמשמרהעירפיתוח,במקביל.זוייחודיתסביבהעלשמירהתוך

נעשההעירהתפתחותתהליך,הפתוחיםלשטחיםעירוניטבעאתריביןחיבוריםומפתחתמתפתחתהעיר|ומקיימתאיכותיתסביבה
להיותבמטרהתשתיותומפתחתאיכותיתסביבהעלשומרתערדהעיר.טבעבערכיפגיעהמזעורתוך,מירביתוסביבתיתנופיתברגישות

.מתחדשותאנרגיותבתחוםמובילה

וספורטתרבות,ציבור,חינוךשירותימספקתהעיר.והכלהבשלום,זולצדזוהחיות,וקהילותתרבויותרבתעירערד|בהלחיותשטובעיר
.העירלהתפתחותולתרוםהעירונייםבחייםלהשתלבהמעוניינתחזקהלאוכלוסייהמשיכהמוקדמהווההעיר.תושבלכלאיכותיים

היתרונותעלהנשעןומגווןמאוזןמשקמפתחתהעיר.התעסוקהובאזורהעירבתחומימגווניםכלכלייםעוגניםעלנשענתערד|כלכליעוגן
.ואזוריותמקומיותיוזמותקידוםתוך,העירשלהיחסיים

הפיתוחמגמתהמשךעלמבוססהתיירותיהחזון.הרכביםבמגווןוליחידיםלקבוצותייחודיתמקומיתתיירותמציעההעיר|תיירותימוקד
המדבריתלתיירות'כוכב'כיעדערדאתהמייצביםבוטיקומלונותצימרים,שביליםשל



איה אורבך: איורים 



סוגיות תכנון מרכזיות לגיבוש החלופות



עיר קומפקטית מול עיר מתפרסת



מצב קיים–קומפקטיות 
במהלך השנים נבנו שכונות המתפרסות על השלוחות בהיקף . בעיקר באזור המרכז, בעיר תוכננו בצורה קומפקטית הותיקיםהאזורים 

.העיר

בניה פרטית  
בלבד

דרכים  
ראשיות בין 

השכונות

איזור

מגוון  
מרחבים  
ציבוריים  
פתוחים

ריבוי  
מעברים  

להולכי רגל

עירוב  
שימושים



קומפקטיות
התפרסותקומפקטיות

מסחר ותעסוקה, קרבה למוקדי תחבורה•
-תעסוקה ומסחר , מבני ציבור, מגורים: סמיכות של שימושים שונים•

.יוצרת חיים עירוניים שוקקים ומחייה את הרחוב
התאמה לאקלים המדברי•
נגישות גבוהה להולכי רגל ואופניים•
חיזוק הקישוריות בין החלקים השונים של העיר•
ניצול יעיל של הקרקע•
פיתוח ללא פגיעה באזורי מדבר  -שמירה על שטחים פתוחים •

בתוליים

חשיפה לנוף המדברי הסובב•
צפיפות מגורים נמוכה ונגישות למרחבים פתוחים•
הגברת התלות ברכב פרטי בתוך העיר•
.  הפרדת שימושים המקטינה את החשיפה למטרדים•



איזורעירוב שימושים או 



מצב קיים–פריסת השימושים בעיר : איזור

מקרא

מרכז העיר

שכונות מרכז העיר

שכונות לווין

מוקד תיירותי

אזור מלאכה

אזור תעסוקה ומסחר

האמניםרובע 

אזור תעשיה כבדה מאושר

אזור תעסוקה ומסחר

שכונות מרכז העיר

מרכז העיר

אזור תיירותי

מעוף-שכונות לווין 

הפרדה ברורה ונתק בין אזורי העיר השונים: כיום



?חיבור או הפרדה–פריסת השימושים בעיר : איזור

המשך המגמה הקיימתחיבור חלקי העיר ועירוב שימושים

תעסוקה

מגורים

מסחר

תיירות
מסחר

מגורים צ"מבנ

תיירות

מגורים

תעסוקה

עירוב  

שימושים

מוסדות 

ציבור

חיים עירוניים  , אינטנסיביות, פיתוח רציף

י "חיזוק המסחר ע, שיפור הנגישות, שוקקים

הגברת  , ולתעסוקהצ"למבנסמיכות 

י סמיכות  "האטרקטיביות של התעסוקה ע

למסחר ושיפור הנגישות

אין מטרדים  , הפרדת שימושים

והשפעות בין השימושים השונים



?איך העיר פוגשת את המדבר



מצב קיים–עיר פוגשת מדבר 

מבט מבית העלמין מצפון

בית 
עלמין

בריכות  
מים

שכונת 
רותם

שכונת 
מעוף

שכונת 
שקד

מלון  
מרגוע

טיילת 
נחלמואב נחל נחל נחל נחל נחל

וחסרה הגדרה ברורה  , ישנם מגוון מצבים וסוגי מפגשים בין הבינוי לשטח הפתוח. לעיר קו מגע ארוך ומפותל עם המדבר: כיום
.של קצה העיר מול המדבר



?איך העיר פוגשת את המדבר

מפגש הדרגתינווה מדברהמדבר נכנס אל עיר

הנוף המדברי לוקח חלק בעיר•
:  קו מגע ארוך ומפותל בין העיר למדבר•

חשיפה של חלקים רבים של העיר אל  
הנוף המדברי

עיר ירוקה  : צהוב בחוץ-ירוק בפנים•
.ומפותחת מול המדבר השמור

קו גבול ברור בין העיר לבין המדבר•
קו המגע בין העיר לשטחים הפתוחים קצר  •

התאמה לאקלים מדברי–יותר 

פיתוח הדרגתי המאפשר מצבי ביניים בין  •
החל מפיתוח אינטנסיבי בתוך  : העיר למדבר

שטחים אקסטנסיביים ושטחי מדבר  , העיר
.שמורים

מגוון של שטחים המפותחים בצורות שונות  •
ומאפשרים שימושים שונים וחוויות שונות



ר"המעהתפתחות 



מרכז העיר מדרידמרכז העיר תל אביב  

?ר"מעמה זה 

. המוסדי ולרוב גם ההיסטורי של העיר, התרבותי, העסקי, הלב המסחרי•

. מהווה מקום מפגש תוסס לכלל התושבים•

מוקד משיכה לתושבי העיר ותושבי הישובים הסמוכים-מהווה עוגן•

נגיש לתושבים ומבקרים•

בשילוב עם מרחב ציבורי מזמין, מסחר ועסקים, שירותים, מרכז בתוכו פעילות תרבותית•

מותאם לגודלה של העיר ומעמדה במרחב הסובב•

מרכז העיר ירושלים  



מצב קיים–ר"מע

סנטר-ומוקד המסחר בציםהותיקבין המרכז : כיום מרכז העיר מפוצל

מרכז העיר הוותיק

צים סנטר-מרכז מסחרי 

מרכז העיר הוותיק

צים סנטר-מרכז מסחרי 



?צפונה או דרומה: ר"המעהתפתחות 

מרכז תחבורה

מרכז העיר

שכונות מתוכננות

מרכז העיר הקיים

דרומיר"מע

חיבור לתחנת הרכבת המתוכננת ומרכז התחבורה•

עיצוב הכניסה לעיר•

קישור לאזורי התעסוקה והתעשייה בעיר•

ואת  , מוקד אזורי המשרת את התושבים והמבקרים•

31העוברים בכביש 

התחדשות אזור המלאכה וחיבור לשוק העירוני•

צפוניר"מע

חיבור לשכונות הצפוניות המתוכננות•

קישור למוקדים נופיים וליציאה אל המדבר•

התפרסות לשטחים חדשים בצפון•

מקומי יותר באופיור"מע•



אופי התעסוקה בעיר



מסחר
31%

משרדים
,  מסחר13%

משרדים  
ושירותים

2%

מלאכה  , תעשייה
ואחסנה

32%

1%מרפאות

תיירות
16%

לא ידוע
5%

מצב קיים–תעסוקה 

.  כמחצית מתושבי ערד עובדים בעיר

(.31%)ומסחר ( 32%)מלאכה ואחסנה , שטחי התעסוקה בעיר מורכבים בעיקר מתעשייה

(  16%)התיירות מהווה חלק משמעותי מהתעסוקה אף היא 

סוגי תעסוקה בעיר

ר עסקי לתושב"מאוכלוסייהישוב

27,00019.9ערד

207,6009.1באר שבע

33,7006.3דימונה

9,50019.2ירוחם

5,24020.3מצפה רמון

ר עסקי לתושב בהשוואה לערים אחרות בנגב"מ



אופי התעסוקה  
תעסוקה מפותחת תבטיח את האיתנות  . יש צורך בפיתוח תעסוקה נוספת ומגוונת. העיר צפויה להכפיל את אוכלוסייתה

.  הכלכלית של הרשות המקומית ותמשוך אוכלוסייה חזקה לעיר

?אילו תחומי תעסוקה יש לפתח בעיר

דגש תיירותי

עירוב שימושים ותעסוקה נקייה

דגש תעשייתי
מסחר אזורי

אנרגיה נקייה



סוגיות לדיון

?  עיר קומפקטית או עיר מתפרסת•

?איזורעירוב שימושים או •

?איך העיר פוגשת את המדבר•

?ר"המעמה יהיה כיוון ההתפתחות של •

?מה יהיה אופי התעסוקה בעיר•

עירוב שימושיםדגש תיירותי

מסחר אזוריתעשייה

אנרגיה


