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:פתיחה

ראש עיריית ערד–ד ניסן בן חמו "עו▪

ל רשות ניקוז ים המלח"מנכ-איתי פרימן ' מר▪

מנהלת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי–איילה אברהמי גובר ' גב▪



מטרות תכנית האב לנחלים-שלא נשכח 

למען הדורות  הגנה על הנחלים והשטחים הפתוחים▪

הבאים

של הסביבה המדברית הרגישהשיקום ושימור נופי ▪

שימור הערכיות האקולוגית  ▪

:סביבתיות

וחיזוק הזיקה למדבר למדברהנגשה קוגנטיבית ▪

הנחלים והשטחים הפתוחים למשאב עירוני  הפיכת ▪

שטיפוחו יתרום לרווחת תושבי העיר  

תיירותי-קהילתי-מיקסּום הפוטנציאל החינוכי▪

:חברתיות



יחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, דה רודד–שביל ישראל לאופניים•

ל עיריית ערד"חכ, תיירות, אנה סנדלר–שביל ישראל ברגל •

ל עיריית  "חכ, תיירות, אנה סנדלר–וארץ ים המלח י"חלעדכון המוצר הדרומי עם •

ערד

יחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, דנה רודד–עדכון נושאים שוטפים •

פ מדבר וים המלח"מו, בלכרמיכאל –עדכון מחקר מינים פולשים •

יחידה , נעה כהן קיסינגר–ועידת אקלים יחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי •

לאיכות הסביבה נגב מזרחי

יחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, דנה רודד–עדכון פארק ערד •

רשימת נושאים לפי ועדות המשנה

יחידה לאיכות , שרית כהן מויאל–2021עדכונים והצגת תכנית עבודה לחינוך •

הסביבה נגב מזרחי

יחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, דנה רודד–עדכונים שוטפים •

ג"רט, יחידת הפיקוח, אוליאלעדן –עדכון נושאי פיקוח בנושא מפגעי פסולת •

מחוז דרום





שביל ישראל לאופניים

מצדה-מקטע ערד

על פי מד ספירה אשר הוצב במצפור וכן  –בקעת הקנאים -הושלם מקטע ערד1.

!!  רוכבים12,000רכבו במרחב עד היום כ , הערכות נוספות של שביל ישראל

.לגבי המקטעניתן למצוא ברחבי הרשת שלל תגובות מתלהבות 

נדרש להשלים, בעבודה–מצדה -בקעת הקנאים. 2

שלושה-הערכת עבודה של שבועיים–מ שביל "ק3חסר . 3



שביל ישראל לאופניים

:מקטע יתיר ערד

ערד-פארק ערד-תל ערד1.

חלופות לכניסה לעיר22.

מועדפת31דרך כביש 1חלופה 3.



שביל ישראל לאופניים

:מקטע עירוני

, תכנון עירוני לצירי אופניים ראשיים

אפשריים לקידום המקטע העירוני  

של שביל ישראל לאופניים

חשוב לקדם את המקטעים  

העירוניים על מנת להימנע לייצר  

רצף ולהימנע ככל הניתן מחוליות  

חלשות בתכנון המלא



שביל ישראל לאופניים

2/9/2021טקס אירוע השקה לשביל מתוכנן ב -שריינו ביומנים 

:כחלק מהממצאים והמסקנות. לבקשת ראש העיר הוקם צוות עבודה רשותי לקידום ענף הרכיבה על אופניים בעיר

הכול כחלק מהשירות לרוכביםשתתכללעדיין חסרה מערכת , להסעות רוכבים מים המלחיזמויותתושבים קידמו ➢

קיימים בעיר שני נותני שירותים לתיקונים וקניית ציוד לאופניים➢

קיים יזם אחד להשכרת אופניים➢

בעיקר בסופי שבוע וחופשים, (המצפור)בנקודות היציאה של השביל (?עגלת אוכל)נדרש לקדם עסקי מזון ➢

וכן פלטפורמה רחבה , חשוב לקדם שבילי רכיבה נוספים על מנת לייצר מערכת שבילים מגוונת שמחזירה רוכבים לביקורים נוספים בעיר➢

:לפעילויות אופניים מגבות

השלמת שביל רכיבה מאזור המלונות דרך נחל בוקק:פרויקט זמין בטווח הקרוב-

,  (יכול להיות גם בינלאומי)קידום אירועים מסורתיים מסוג אליפות ישראל לאופני הרים , חוגי אופניים, בייקפארק:פרויקטים לטווח הרחוק-

יצירת אטרקציית רכיבה ייחודית בנוף

שמביא מאות אלפי רוכבים בשנה' מ300דוגמא לפרויקט של 



שביל ישראל לאופניים
אירוע התנדבות

קהילתיהתנדבותאירועהתקיים2020בנובמבר

היחידה,ערדעיריית,לאופנייםישראלשבילבהובלת

ערדשלהנוערויחידתתיירנים,ג"רט,הסביבתית

100מעלשלבהשתתפותהשביללבנייתעבודהימי5

ס"ביה,בארץשוניםומקומותערדתושבי–מתנדבים

שלצבאיתקדםמכינה,מצדההצופיםשבט,הדמוקרטי

מעדרים,טוריותעםעבדו,500הופרויקט,פארן

!מ"ק1.6לסלולהצליחו,טוברוחמצבוהרבה



שביל ישראל ברגל
מרץ ומגיעים לערד -יוצאים מאילת בסביבות פברואר:עונת התיירות של השביל

השנה הפיק הגדול ביותר היה בפסח. אפריל-בסביבות מרץ

מבוגרים וגמלאים  ,  צעירים אחרי צבא וסטודנטים:  המצויהשביליסטמיהו 

מחדש את הארץ ואת האזור שלנו" גילו"ש

כל ענפי התיירות מעידים על עלייה דרמתית : כמה עברו בעיר בשנה האחרונה

הם גם נראים היטב בנוף העירוני הולכים בעיר , בעירהשביליסטיםבכמות 

עוצרים טרמפים עם תיקים גדולים  , או בודדים,  בקבוצות

:השערות שלנו לגידול

ל"בעקבות הקורונה לא ניתן לטייל ולטרק בחו•

שנוי תוואי השביל מכיוון מישור רותם לכיוון מצדה יצר מקטעים קצרים  •

אוכל  הטמנותלא צריך אצלנו -עם עצירות נוחות למנוחה ומים , ואטרקטיביים

השביל מתאים לקהל מסוגים שונים ולא רק למיטבי לכת, ☺ומים 

:אירוע גדילת כמות המטיילים הביא לצרכים חדשים

לא לכל המטיילים יש תקציב לשלם על )נדרש חניון לילה חינמי בסמיכות לעיר •

(לינה

בכל מיני נקודות אסטרטגיות לציין כמה  , היו שמחים לשילוט מכוויןשביליסטים•

חניוני לילה וכד/מ נשאר לנקודה חשובה הבאה"ק

אולי משותפת יחד עם שביל ישראל  , חשוב לייצר נקודת מידע מרכזית•

לאופניים  

העלתה גם את כמות החילוצים ואת עבודת יחידת  , כמות המטיילים הגדלה•

כחלק מכך עלה שנדרש לקדם שילוט ברור בנקודת הפיצול  . החילוץ של ערד
בחניון לילה  SOS wifiהוספת נקודת , (הרבה טעויות ניווט)לבריכת צפירה 

.ושילוט למניעת כניסת אופנועים לשביל ישראל לאופניים, צפירה



• חיזוק שיתופי פעולה עם  -

האזוריג"ורטתמר ומגילות . א.מ

הפקת סרטוני תדמית לשגרירים    -

באזור

המלח״ -השקת אתר האינטרנט ״ארץ ים-
-https://deadsea.co.il/ 

-- יצירת מסלולים מותאמים-

• משך/ העדפות / אישית עפ״י תחומי עניין 

• אוכל, מידע אודות לינה, וזמן הטיול

• ותחבורה 

דרך ארץ ים המלח

הוקמה מנהלת בנושא תיירות מדברית  -

ים  -ערד: אזורים5-בה נציגים מ

הוקמה מנהלת בנושא תיירות  -המל
מדברית  

ים  -ערד: אזורים5-בה נציגים מ

,   תיירות בדואית, הר הנגב, המלח

ערבה תיכונה וערבה דרומית

אירועים חוצי  : נושאים משותפים לטיפול-
אוגוסט )אזור מתמשכים על חודש שלם 

(כוכבים

קידום המוצר הדרומי  
(י"חלדרך )

-

פסח במספרים

עדכון מצב–תיירות ערד 

כל השבוע   –חג חריג מאוד -

חניוני לילה יו  . תפוסה100%

היה עומס בחניון   . מלאים

ברכת צפירה

עליית ביקושים ללינה תחת  -

קמפינג  /כיפת שמיים 

.גלמפינג/

במהלך השהייה בערד אנשים  -

.  מסלולים2-3טיילו בין 





ניקיון נחל זוהר ומלחת זוהר



ומבואת המצפורכידודניקיון נחל 
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אלחדדמרים ▪

ברק כץ▪

צורנמלורדית ▪

בלכרמיכאל ▪

דנה רודד▪



פ"הקשלשתובותמחכים , עובדים על תכנון מפורט של מקטע במצפור–טיילת סף המדבר 1.

ביצוע של שלב עבודות העפר הכלולים במסגרת  -מתקדמים בתכנון–שיקום ראש נחל יעלים 2.

נבחנת אפשרות להכנת פלטפורמה לפארק אתגרי לאופניים, השיקום

השלב הבא יכלול כינוס נוסף של ועדת  , הסתיימה העבודה על פרק הרקע–תכנית כוללנית 3.

ההיגוי והצגת חלופות

תכניות נמצאות  –ערד על ידי תאגיד מעיינות הדרום ש"מט-שדרוג קו שפכים ערד4.

לאחר מכן הפרויקט יועבר לאישור תקציבי ולביצוע, במנהלת הביוב ומחכים לשיפוט הנדסי

נושאים שוטפים



פ

פוטנציאל פלישת מינים מהעיר ערד לנחלי מדבר יהודה

מקורם בגינות בעיר, פרטים של אזדרכת מצויה2באגן נחל דומיה ליד (משמאל)' אמריקני'פרט של ינבוט  -י צמח נדיר בארץ"באגן נחל חסד הגדל בחברת צומח המאופיין ע' אמריקני'פרט של ינבוט 

שלהבית המדבר



ועידת אקלים אזורית

....כולם מוזמנים



ועידת האקלים האזורית

:מטרת התהליך

ליצר אירוע שיא אזורי הממצב את משבר האקלים כנושא  •

חברתי וסביבתי בוער אזור

חשיפה וחשיבה רב מגזרית על פתרונות ודרכי היערכות •

ברמה האזורית  

ואזוריתרשותיתהערכות למשבר האקלים מבחינה •

שיפור איכות החיים של תושבי האזור•

תוצרים  

בנושא צמצום ההשפעה והערכות  רשותיתכתיבת תוכנית פעולה •

(כל רשות לפי צרכיה)לשינויי אקלים 

גזירת פרויקטים ולוחות זמנים לקידום•

ביסוס פורום אקלים אזורי•

תהליך שלנו  מצטרף  לתהליכים דומים  המתקיימים ברחבי העולם•

ועידות אקלים אזוריות15אנחנו אחת מ •



( טשנרנעמה ' דר, מרסלו שטרנברגפ'פרו, אלפרטפנחס פ'פרו)מפגש למידה נגב מזרחי 

גלי חום ארוכים•

סופות אבק•
ירידה בכמויות משקעים ועליה באידוי•

('מאגרי חרום וכד, ים המלח)
עליה משמעותית במקסימום  )קיצון ' טמפ•

(ובמינימום

אירועי קיצון ושיטפונות•

עליה בתדירות אירועי בצורת•

פגיעה בבתי גידול  •

התגברות מחלות ומזיקים•

('מזון וכד, עוני אנרגטי)פגיעה משמעותית  באוכלוסיות חלשות •

חשיבות החוסן הקהילתי לספוג זעזועים•

יש צורך בצמצום בפליטות לצד התאמה והערכות•

האזור שלנו מושפע בעיקר מאפיק ים סוף?מה למדנו



הסתגלות–אדפטציה 

פעולות שמטרתן לשפר את המוכנות 

והעמידות של הרשות המקומית 

לשינויים שמחולל משבר האקלים

תכנית פעולה מקומית ואזורית לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת

הקלה–מיטיגציה

פעולות שנועדו לצמצום פליטות  

של גזי החממה ממקורות של ייצור  

תחבורה ופסולת בתחומי  , אנרגיה

.  הרשות המקומית



3

הכרה עם התהליך והתוצרים  •

,הרצויים

קביעת אופן  העבודה•

,בחירת נושאים•

מיפוי שותפים•

זימון רשויות אחרות•

פגישה עם  4/3/21

ראשי הרשויות

9

הצגה בפני כל 

צוותי העבודה
פרטני תחומי רשותי•

ניסוח מיזמים ופרויקטים  

ס"בליווי יח

8

2

שיחה אישית  01/21

עם כל ראש רשות
הצגת היוזמה•

ציון יתרונות להצטרפות למהלך•

לתהליך" אור ירוק"•

1

מכתב לראשי הרשויות12/20
הצגה ראשונית של  •

היוזמה והזמנה לשיחה
חשיפה של כל  7/4/21

ראשי רשויות  )הרשויות 

(ומנהלי מחלקות
הכרה עם משבר האקלים  •

התגייסות  •

הבנת הקשר בין המחלקה •

והצורך להערכות  למשבר

חשיפה לתוכנית העבודה•

5

ועידת האקלים  3/6/21

האזורית

אירוע שיא אזורי שממצב את משבר האקלים כנושא  •

חברתי וסביבתי בוער בנגב
חשיבה רב מגזרית על פתרונות ודרכי היערכות  •

למשבר האקלים ברמה האזורית  
תהווה במה להצגת מדיניות ומחויבות הרשויות  •

הרשויות המובילותץ"ויח

צוותי למידה לפי  6

נושאים

הערכות  , מיפוי מצב קיים•

,  קיימת והערכות נדרשת

זיהוי  , ואתגריםחוזקות

דרכים להתמודדות ועוד

למידת עמיתים•

אזורי תחומי

7

ס"לאכהועדות 404/21

הצגת היוזמה בפני חברי הועדה•

" וועידת האקלים"העלאת נושאים רלוונטיים ל•

מקרב חברי הועדה ונציגי הציבור

פרסום וחיבור התושבים לתהליך  •

10

כתיבת תוכנית  

רשותיתהערכות 

ס"היחבליווי  

כתיבת תוכנית אזורית•



תכנון ופיתוח פארק ערד

ערדלפארקמנהלתהוקמה•

ערדלעירייתל"קקביןמנהלתחוזהנחתם•

פרוגרמההמנהלתי"עואושרההוכנה•

לפיתוחתכנוןלקידוםבסיסהמהווה

הפארק

לפארקתקצובקידמול"קק•

הבדואיםורשותהמלחיםניקוזרשות•

לתכניתכשותפיםנכנסים

6/6/21בלפארקהשקהטקס•



ומה התרומה הצפויה של הפארק  , למה חשוב לקדם תכנון ופיתוח של פארק ערד-' א

התושבים,בפייסבוקשערכנוראשונימסקר

!לפארקהתכנוןקידוםעלושמחיםמעוניינים

הועלואשרהעיקרייםהנושאים

:התושביםי"ע

,חבליםפארק,אתגריפארק

,אופנייםשבילי,אגם

,ובטיחותביטחון,פאמפטרק

,פיקניקשולחנות,גידור

הפארקהפיכת,מיםעמדות

ברמהלפארקהמוטורי

קמפינגחניון,בינלאומית

פסולתניהול,וקראוונים

להרחיב,פ"חדכניסתואיסור

,עציםולשתולהפארקאת

השםהחזרת,ופיקוחשמירה

,"רןחורשת"המקורי

,ה'נינגפארק,הצללות

אומגותפארק,מנגלים



ערדשלהבנויהשטחמגבול'קמ5ככיוםנמצאהפארק

מהפארקמטר1.8כהצפויהעתידימרחק-12שכונה-תכניתקיימת

מרחבוייצרמטר500ליתקצרהמרחק–המגוריםשכונתלכיווןהפארקלהרחבתהאפשרותאתנבחןהפרוגרמהבמסגרת

ועיבויערדש"ממטקולחיםשלעודפיםלהתקבלצפוייםבעתיד.לשכונהמצפוןאשרהטבעיהמדבריהמרחבלצדומושךאטרקטיבי

.ולשכונהלפארקנוספתאטרקטיביותיהווהאשרמיםאלמנטהקמתיאפשראפילואולי,לניצולםפתרוןלהוותיכולהפארק

ומה התרומה הצפויה של הפארק, למה חשוב לקדם תכנון ופיתוח של פארק ערד-' ב



מפת רגישויות ארצית

ערכיות אקולוגית כללית סקר טבע ערד

35א "תמ

מרקם כפרי



הכיעםהעירהיאערד.לאופנייםישראלושבילברגלישראלשבילתוואיעליושבערדפארק

ברגלישראלשבילולאופנייםיפים'לג,לרגל,בארץמסומניםטיולשביליהרבה

לאופנייםישראלשביל1.

המלחים-ערדמנוהלשביללקידוםהתיירותמשרדשלארציפיילוט2.

בשטחיםלהנגשהומוקדיםאתריםלאיתורישראלונגישותהמלחיםניקוזרשותעםיחדמיפויבוצע3.

הפתוחים

אחריםרביםועוד4.

ומה התרומה הצפויה של הפארק, למה חשוב לקדם תכנון ופיתוח של פארק ערד-ה



:גבולות התכנון לפרוגרמה

תחום תכניות מאושרות לפארק ושטח אשר יוגדר להרחבה-

מ"ק6התכנון יתייחס וייקח בחשבון שימושים קיימים ומתוכננים ברדיוס של -



:חזון
,ערדעיריית,ל"מקקנציגיםחבריםבהמצומצמתעבודהמנהלתבשיתוףנכתבהפארקחזון

:הסביבתיתוהיחידההבדואיםרשות

לחיבורהזדמנויותליצירתומרחב,והסביבהערדלמרחבותיירותיקהילתימוקדיהווהערדפארק

לטבעהתקרבות,גופניתפעילותהמעודדורוגעמנוחהמקוםישמשהפארק.וקהילותאנשיםבין

.ובסביבתובוהפעילותאתשיאפשרבאופןעסקיותבהזדמנויותיתמוךהפארק.הפנאיותרבות

:יעדקהלי
ערדתושבי

האזורתושבי

ל"נחבסיסי

תל,31כבישדרךעלתיירות,מוטוריפארק–ארעיקהל

נוערתנועות,תגלית,וברגללאופנייםישראלשביל,ערד

0-120גילאיםטווח



גופים אזוריים משרדי ממשלהגופים מקומיים

ל"קק•

רשות ניקוז ים המלח•

אשכול נגב מזרחי•

רשות הטבע והגנים•

תאגיד מעיינות הדרום•

הרשות להסדרת התיישבות הבדואים•

רשות העתיקות•

המשרד להגנת הסביבה•

משרד התיירות•

רשות מקרקעי ישראל•

משרד התרבות והספורט•

עיריית ערד•

נגב מזרחיס"יח•

ל ערד"חכ•

עמותת תיירות•

ש דרום הר חברון"גד•

ל"נחח"בא•

כסייפה•

פזורה•

נציג ציבור•

אכיפהניהולביצועתכנון

שותפים

:מיפוי בעלי עניין ושותפים הנדרשים לשלב התכנון•





פיקוח ואכיפה

רשות הטבע והגנים מחוז  , עדכונים בנושא פיקוח בנושא פסולת בשטחים הפתוחים–אוליאלעדן 1.

דרום

החלה בפיילוט לביצוע  , יחידת השיטור העירוני של ערד, לאור הבעיה אשר הוצפה בעבר במנהלת2.

סיורים והפגנת נוכחות בחניון ברכת צפירה

לטיפול  ג"ורטפ עם מחלקת הנדסה "פגיעה בנוף ובערכי טבע כתוצאה עבודת קבלן בשולי העיר ושת3.

במפגע



תודה


