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?צוות התכנון מיהו 

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  
תוך התייחסות למרחב הסובב אותה, של העיר



תכנית מתאר 
35א "תמ-ארצית 

תכנית מתאר 
כוללנית

תכנית מתאר 
מחוזית

היתר בניה תכנית מפורטת

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

?כוללניתתכנית מתאר מה

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

פתוחמפגש תושביםגיבוש תמונת עתיד רצויה

היועצות ומשוב על דילמות 
תכנון מרכזיות

מפגשי תושבים בשכונות
מפגשים עם קבוצות בעלי עניין  

ממוקדות לפי סוגיות תכנוניות

מפגש תושבים פתוחהצגת עיקרי התכנית

?התהליך השיתופימהו 



שלבי התכנית ולוח זמנים

01/09/2019התנעת הפרויקט   

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

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

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

223/03/2021' מסועדת היגוי חלופה נבחרת                               :שלב ד 

חודשים5-כהגשת מסמכי התכנית למוסדות התכנון   :שלב ה 

חודשים11-כדיון להפקדת התכנית                          : שלב ו 

חודשים13-כמתן תוקף                                         : שלב ז 



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



מיקום במרחב

ערד

ים 
המלח

דימונה

באר שבע

מצפה 
רמון

אילת

תל אביב

ירושלים
אשקלון

ים 
תיכון

מ"ק40 מ"ק15

מ"ק60
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אתר טבע  שמורת טבעעיר
ותיירות
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מצדה90

שוקת

עין בוקק

נווה זוהר

תל ערד

נחל אבוב

נחל צאלים

כידודנחל 

יער יתיר

כפר נוקדיםהר קנאים

ים המלח

GOVMAP

.היא העיר היחידה בחבל ארץ זה, בנגב המזרחיערד ממוקמת 

מ מערבית מים  "ק15, מ מזרחית לבאר שבע"ק40, מ דרומית לירושלים"ק60-ערד נמצאת בקו אווירי כ

.מ צפונית לאילת"ק190-המלח וכ

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

.ישובים קטנים וישובים בדואים שאינם מוכרים

-אזור זה אינו מיושב ושופע בנקודות טיול וטבע. מורדות ים המלח בשיפועים חדים מאוד-ממזרח לעיר 

.ומסתיים בים המלח ממזרח, הר קנאים, כידודנחל , נחל אבוב, נחל צאלים, כפר נוקדים



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



התפתחות העיר

70שנות ה שכונת ראשונים-1962

ערד כיום עם מצב מאושר80-90שנות ה 

הקמת שכונת ראשונים ומחנה קדמי להקמת העיר  -1962•

(.כיום המחנה הוא מבנה העירייה)כולה 

מלון  , ר"והמעהקמת כל שכונות המרכז -1972עד שנת •

בניה על השלוחות הדרומיות והקמת אזור התעסוקה, מצדה

הקמת שכונות שקד ורותם כל השלוחות  –80-90שנות ה •

הצפוניות  

הקמת שכונת מעוף על השלוחה הצפונית  -היום-90שנות ה •

פיתוח ומילוי השטחים הפנויים בין השכונות. ביותר

התפשטות נוספת החוצה על שלוחות  -במצב המאושר•

.ובנוסף עיבוי פנימה של השטחים הפנויים, נוספות



עקרונות תכנון

המאפשר התפתחות הדרגתית של העיר  מבנה ליניארי •

כשבכל רובע  רובעים6-חלוקה ליחידות עצמאיות•

בכל רובע נשמר מקום למבני  . תושבים5000-כמגורים

. מרכז העסקים העירוני הראשיציבור ובין הרבעים תוכנן

תנועת כלי הרכב  -רגלית ותנועה ממונעתהפרדת תנועה •

ובמרכז השכונות  , בכבישים חיצוניים סביב שכונות המגורים

שבילים רחבים להולכי רגל שחיברו בין המרחבים השונים 

.בשכונות ובינם לבין מבני הציבור ומרכז העיר

,  מחוץ לאזור המגורים. שוניםשימושיםהפרדה בין-איזור•

,  ומסחרשטחי תעשייהמוקמו, סביב הצומת והכביש האזורי

אזור מלונות תוכנן  . הנשענים גם על התנועה העוברת באזור

בקעת ים מול הנוף של, ממזרח לעיר בקצה הרכס

.והרי אדוםהמלח



התפתחות העיר
.  להכפיל את אוכלוסייתהומאפשר לה 5ורובע 6רובע , הגבעות המזרחיות–המכיל שלוש שכונות מאושרות לעיר מלאי תכנוני מאושר כיום יש 

אך ניסיונות להתפשט מעבר לתוואי הפיתוח שהוצע בתכנית זו ,תכנית המתאר הראשונה לעיר מומשה ברובה הגדול בהצלחהניתן לראות כי 

בשנים האחרונות מקודמות בעיר מספר תכניות להתחדשות עירונית אשר מהוות שינוי למגמת ההתפשטות שאפיינה  . נתקלו במהלך השנים בקשיים

.  בנוסף מתאפיינות השנים האחרונות בהשקעה רבה במרחב הציבורי ובניסיונות למשוך לעיר אוכלוסייה צעירה. את העשורים האחרונים

.  נדרש תהליך של חידוד הכיוונים והמגמות התכנוניות הרצויות לעיר בעשורים הבאים, כחלק מעיבוד חזון תכנית המתאר

קיים

בתכנון

מאושר לא ממומש

מאושר לא ממומש-תעסוקה 

מקרא

מקרא

דרך ארצית

רחוב ראשי

רחוב שכונתי

שביל הולכי רגל

הוותיקר"המע

שכונות המרכז

'תפר'אזור ה

'לווין'שכונות ה

אזור מלונות

מלאכה ותעסוקה

מבנה עירוני מלאי תכנוני  



שטחים פתוחים מסביב לעיר

גבוהה מאוד

גבוהה

בינונית

נמוכה

נמוכה מאוד

רמת ערכיות נופית

בחלקבעיקר,גבוההנופיתערכיותבעליבשטחיםמוקפתהעיר•

בעליייחודייםצמחיהמיניקיימיםאלובשטחים.והדרומיהצפוני

.ערך

.העירוניהבנוילשטחצמודמתחיליםנחליםשלרבמספר•

האקולוגיתהמערכתשלהמפגשאתמהווים,אלהנחליםאפיקי

.העירעםהמדברית

שלומי אהרון: קולמן   צילוםשום מימי רון: עלים צילום-חלב דק-נץ

קדד נאה

מרוקניתמריר



דופן לשטחים הפתוחים| מבנה עירוני 

ערד בנויה בשטח הגבוה בו מתחילים הנחלים•

שטח פנים רחב מאוד עם המדבר•

גבול העיר לא ברור ולא אחיד לכל אורכו•

במצאיפתוחיםשטחיםשלמשמעותיעודףקיים

בפועללשמשיכוליםכולםלאאך,הסטטוטורי

.ונופשלפנאיפעילכשטח

רחבה ציבורית

שטח ציבורי פתוח

שטח מדברי פתוח

נחל

שטח פנים בנוי מול פתוח

מקרא



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



תנועה ותחבורה

.  נמוכה–רמת השירות הקיימת אבל ( מהבית לתחנה ' מ250עד מרחק של )בערד יש מספיק תחנות אוטובוס 

(מהתושבים עובדים בתוך העיר וחלק מהעובדים מחוץ לעיר נוסעים בהסעות למקום העבודה60%. )פרטייםמעט כלי רכב בערד יש יחסית 

בשכונות הרחוקות ממרכז העיר יש תלות ברכב פרטי, לשכונה ואין כניסה לשכונה עם רכבבשכונות המרכז יש כבישים עוקפים 

.ומתוכננים שבילים נוספים, שאינו המשכי, ברחוב מואבשביל לאופניים אחד בערד קיים קטע של 

מתוכנן לעבור בעירשביל ישראל לאופניים תוואי 

בשכונות המרוחקות מהמרכז  , לעומת זאת. ברגל בשבילים מוצלים ונעימים עם חיבור טוב למרכז המסחריאזור המרכז נח מאוד להליכה 

.לא מתאפשרת הליכה נוחה ברגליש טופוגרפיה תלולה ואין רחובות מוצלים ולכן, יש מעט מאוד שבילי הליכה



בעיראיכויות

סקר תושבים ללימוד מצב קיים

:אילו איכויות חשובות לשמור בעיר

...אני אוהב את ערד כי

זה הבית✓

עם  ,  רוגע ואינטימיות, שקט✓

שירותים עירוניים  

קהילתיות✓

איכות חיים✓

פיתוח עסקים ומקומות תעסוקה  ➢

מגוונים

מקומות בילוי ותרבות➢

מרחבים ציבוריים וגינות מוזנחים➢

תחבורה ציבורית בין ערד למרכז  ➢

הארץ

...חסר לי בערד/מפריע לי

.אחידכמעטובאופן,ביותרכחשובותוקהילתיתשקטה,אינטימית,כקטנההעירשלבאופייההקשורותאיכויותסימנוהסקרעלהעונים

.איכויותבאותןמובהקבאופןוקשורותתומכותשעלוהמרכזיותהתמות..."כיערדאתאוהבאני"לשאלהאיכותניבמענה

בילויבמקומותצורך,ואיכותיתמגוונתתעסוקהופיתוחעסקיםבפיתוחהנוגעותמרכזיותתמותעלו"...בערדליחסר/לימפריע"הפתוחהלשאלה,אלולצד

העוניםבעינילעסוקהמתארתכניתצריכהבהםהמרכזייםלנושאיםמתקשרים,אלו.מספקיםולאכמוזנחיםציבורייםלמרחביםוהתייחסות,ותרבות



סוגיות תכנוניות



סוגיות תכנוניות שעולות מתוך סקירת המצב הקיים

יחס בין העיר לתחום השיפוט
שטחים  ; שטחים חקלאיים; אתרי עתיקות; חלקם מוגנים, שטחי מדבר נרחבים-ראיה כוללת של כל תחום השיפוט•

נדרש תכלול  . שטחים המיועדים למנחת מטוסים וכן התיישבות בדואית; מכון טיהור שפכים; המיועדים לכריה וחציבה
.ואיזון ביניהם, של המאפיינים והשימושים הרבים בתוך תחום השיפוט של העיר

.שטח העיר כולל ריכוזי פזורה בדואים רבים•
לתושבי האזורשירותים ממשלתיים בחינה של העיר כנותנת •

מקומה של  
ערד 

במרחב



שלד עירוני
.  מתפרס ומורכב מאזורים שונים, השלד העירוני של ערד מבוזר•
חלוקה לאזורי תפקוד שונים בעיר–איזור•
קישוריות בין חלקי העיר•
התאמה של העיר לערכים עירוניים וסביבתיים עדכניים•
.  בזמן ששטחים בתוך העיר לא מטופליםהתפרסותה של העיר כלפי המדבר •
מהם כיווני ההתפתחות הרצויים לעיריש לבחון . לעיר מלאי תכנוני מאושר המאפשר להכפיל את אוכלוסייתה•
.בצעדים קטנים וברי מימוש, נדרש עיבוי וחיזוק המרקם הקיים•

סוגיות תכנוניות שעולות מתוך סקירת המצב הקיים מבנה 
,  עירוני

התחדשות  
ושימור

31הכניסה לעיר וכביש 
ולכניסה המשנית מכיוון ים  31נופית ותנועתית לכניסה הראשית לעיר מכיוון כביש , נדרשת התייחסות תפקודית•

.המלח
.  מהווה כיום חיץ בין העיר לבין אזור התעסוקה31כביש •

התחדשות מרכז העיר והאזורים הוותיקים
.  המהווה את הלב ההיסטורי ומקור הזהות של העיר ערד, חסרה ראייה כוללת של התחדשות האזור הוותיק•
אל מול הרצון לשמר מרקמים אלו  , יש לבחון את הצורך בהתחדשות וציפוף מבנים ומרקמים היסטוריים ייחודים•

.או את הערכים שהם מייצגים/ו



העיר  
, הוותיקה

התחדשות  
ושינוי

הגדרת גבול העיר
חסרה הגדרה ברורה של גבול העיר ושל האופן בו העיר פוגשת את המדבר ואת העושר הטופוגרפי המקיף את  •

.העיר
.לצד הגדרת קו הפיתוח, קו המפגש בין העיר למדבראיפיון-קו המגע של העיר עם המדבר•

יחס לערכים נופיים ייחודיים לעיר ולסביבתה
".  חלון למדבר"ערד היא -נופי המדבר הם מקור גאוותה עד היום וחלק בלתי נפרד מזהותה•
עובר ממש בסמוך לעיר ומסמן את המעבר בין יחידות מורפולוגיותקו פרשת המים הארצי •
.  שימור האיכויות ההיסטוריות של המרחב הציבורי העירוני ומתן ביטוי לאיכויות אלו גם בתכנון העתידי•
ערוצי הנחלים חודרים אל עומק השטח ; תבנית הנוף של העיר נגזרת באופן מובהק מהמורפולוגיה של האזור•

.הבנוי ומנכיחים את המפגש הייחודי בין ערד ובין המערכת האקולוגית המדברית העוטפת אותה
.ויש צורך להגדיר את אופן ואופי הפיתוח והתאמתו לאוכלוסייה העתידיתהעיר משופעת כמותית בשטחים פתוחים •

סוגיות תכנוניות שעולות מתוך סקירת המצב הקיים ערכים  
נופיים  
וקשר  
למדבר



העיר  
, הוותיקה

התחדשות  
ושינוי

סוגיות סביבתיות  

,  בחינת צרכי הפיתוח של העיר ביחס לערכיות השטחים הפתוחים שבתחום השיפוט של העיר כמסדרונות אקולוגים•

.שמורות טבע וגנים לאומיים

יש לבחון את ההשפעה העתידית של כלל האלמנטים בתחום  . תשתיות ומגבלות סביבתיות בתחום השיפוט•

.ועל איכות חיי התושבים, על שטחים רגישים נופית ואקולוגית, השיפוט של העיר זה על זה

שני גנים  , שמורת טבע מוצעת, ארבעה מסדרונות אקולוגיים-שמירה על שטחים בעלי ערכיות ורגישות סביבתית •

.  מצדה ותל ערד: לאומיים

סוגיות תכנוניות שעולות מתוך סקירת המצב הקיים
ערכים  

סביבתיים



מרקם חברתי
.  נדרש איזון בין הצרכים של הקהילות השונות בעיר-מגוון אנושי מגוון ומורכב•

יש לזהות את  . ומתקשה למשוך אוכלוסיות חזקותמהגירה שלילית העיר סובלת במשך השנים-דימוי נמוך •
.תיירים ומבקרים, החוזקות הקיימות בעיר ולהתוות כלים אשר יאפשרו לעיר להתפתח ולמשוך תושבים חדים

זיהוי ואפיון המאחד והמייחד את העיר יתרום לתחושת השייכות של התושבים  –גיבוש הזהות העירונית •

.ולחיזוק הדימוי הפנימי והחיצוני של העיר

סוגיות תכנוניות שעולות מתוך סקירת המצב הקיים
חברה
זהות
וחינוך



פיתוח תיירותי
המוצר התיירותי הייחודי שניתן לפתח בערד•

איתנות כלכלית ונגישות לשירותים
זיהוי נקודות החוזק הכלכליות הייחודיות לעיר•
יש צורך . אך רק חלקו ממומש בפועל, ר של שטחי תעשייה ותעסוקה"ממליון1.6-לעיר מלאי תכנוני של כ•

.לאפיין את העוגנים הכלכליים של העיר בהתחשב במיקומה ובחוזקות שלה
.על מנת למשוך אוכלוסייה חדשה ולאפשר לתושבים הצעירים להישאר בעירהגדלת המגוון התעסוקתי בעיר •

סוגיות תכנוניות שעולות מתוך סקירת המצב הקיים
כלכלה
ותיירות



חזון העיר
י "חזון העיר גובש ע

הנהגת העיר ואגפי  

2019-העירייה ב



?לאן–ערד 
התכניתחזון



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
נגישות גבוהה להולכי רגל•
התאמה לאקלים המדברי•
מסחר ותעסוקה, קרבה למוקדי תחבורה•
תעסוקה , מבני ציבור, מגורים: סמיכות של שימושים שונים•

.יוצרת חיים עירוניים שוקקים ומחייה את הרחוב-ומסחר 

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  , אינטנסיביות, פיתוח רציף

שיפור הנגישות, עירוניים שוקקים

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

קישור לאזורי התעסוקה והתעשייה בעיר•

צפוניר"מע

חיבור לשכונות הצפוניות המתוכננות•

קישור למוקדים נופיים וליציאה אל •

המדבר



אופי התעסוקה בעיר



מסחר
31%

משרדים
,  מסחר13%

משרדים  
ושירותים

2%

מלאכה  , תעשייה
ואחסנה

32%

1%מרפאות

תיירות
16%

לא ידוע
5%

מצב קיים–תעסוקה 

איפה עובדים תושבי ערד

ערד באר שבע  
והסביבה

ים המלח אחר

52%

12% 9%

27%

: אחר

בפנסיה30%-כ

מקומות עיקריים 

, תל אביב: נוספים

אשקלון , קריית גת

.ונבטים

.  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



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


