
מנהלת נחלים ושטחים פתוחים ערד
11.10.2021| 5' ישיבה מס



:פתיחה

 ל עיריית ערד"מנכ–מר גרי עמל

 ל רשות ניקוז ים המלח"מנכ-מר איתי פרימן



מטרות תכנית האב לנחלים-שלא נשכח 

 למען הדורות  הנחלים והשטחים הפתוחיםהגנה על

הבאים

 הסביבה המדברית הרגישהשל שיקום ושימור נופי

  שימור הערכיות האקולוגית

:סביבתיות

 וחיזוק הזיקה למדבר למדברהנגשה קוגנטיבית

 עירוני  הנחלים והשטחים הפתוחים למשאב הפיכת

יתרום לרווחת תושבי העיר  שטיפוחו 

 תיירותי-קהילתי-החינוכימיקסּום הפוטנציאל

:חברתיות



לית החברה הכלכלית ערד"מנכ, הילה צחי–הצגת תכנית אופרטיבית לתיירות ערד•

עוזרת  , כוריאלרומי –נושאים שוטפים בתכנון העירוני בשטחים הפתוחים•

מהנדסת העיר ערד

רשות ניקוז ים המלח, מוריאל קוסמנו–פרויקט שיקום ראש נחל יעלים •

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

יחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

–הכנת מסמך מדיניות למגוון ביולוגי ואתרי טבע עירוני ועדכונים שוטפים•

מזרחייחידה לאיכות הסביבה נגב , דנה רודד

רשימת נושאים לפי ועדות המשנה

יחידה  , שרית כהן מויאל–2021-22עדכונים והצגת תכנית עבודה לחינוך •

מזרחילאיכות הסביבה נגב 

בר  –פרויקט מחקר ותרבות בדרכים הקדומות של הנגב –מסעות תעתוע •

המרכז לאומנות עכשווית ערד, ירושלמי

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





תיירות ערד

על סף המדבר

Desert at your Doorstep

ב ַבֶנֶגב “ הּוא ֹישֵׁ י ֶמֶלְך ֲעָרד וְׁ ַנֲענִּ ַמע ַהכְׁ שְׁ "ַויִּ

סרט תדמית תיירות  

https://www.youtube.com/watch?v=qcyextZIWng&t=2s




2019-התיירות בערד במספרים 

שפות המקור  4

הגדולות  
AirBNBלפי נתוני *

46%: אנגלית

18%: גרמנית

11%: צרפתית

11%: ספרדית

מיטות  3,600
מיטות בחדרי אירוח1,600

בלינת שטח2,000

חדרים550

: מחיר ממוצע ללילה לחדר

530  ₪

50%: תפוסה שנתית ממוצעת

8.8: שביעות רצון מאתרי לינה

כלכלה עירונית
כ מועסקים באתרי  "סה

:לינה בערד

3%, עובדים500-כ

מכלל המועסקים בעיר

אומדן הכנסה שנתית  

:מלינה

₪ מליון40

אומדן הכנסה שנתית  

:מענפי תיירות

₪ מליון60



י ֶמֶלךְׁ " ַנֲענִּ ַמע ַהכ ְׁ ש ְׁ ב ַהנ ֶ , ֲעָרד-ַוי ִּ ֵׁ "ֶגבֹיש 

תכנית אופרטיבית לתיירות ערד
'סיכום שלב א

הצגה לחממת התיירות  
25/8/21



ניתוח מצב קיים



פרופיל התייר וקהלי יעד



הבטחת המותג והצעת , חזון

הערך



10מתוך 5–תיקי פרויקט לבחירה 

נופש
וטיול

בחיק הטבע

בתי
מארחים

עידוד
וקידום

ות"תבע

הנגשת
המידע

אירועים
מושכי
קהל

קהלי
היעד

תיירותקהילות
נכנסת

קישור
מערבה

מנגנון
ניהולי

 Desert at your Doorstepעל סף המדבר 



(DMO)מנהלת הקמת-מנגנון ניהולי 

מטרות מנהלת נחלי ערד הן כולן מטרות המשרתות את תיירות  
הגנה על הנחלים והשטחים . 1: כגון, ערד והמרחב הסובב

הפתוחים
שיקום ושימור נופי. 2

שימור הערכיות האקולוגית. 3
הפיכת הנחלים והשטחים הפתוחים למשאב עירוני שטיפוחו  . 4

יתרום לרווחת תושבי העיר  

מנהלת
נחלי
ערד

לסביבה  
תיירות וחינוך

רציונל
מרבית הפרויקטים התיירותיים הם בשטחים  

וחוצים גופים ציבוריים , הפתוחים
רק ניהול משותף יאפשר את . וממשלתיים

קידומם ויתגבר על הקושי המרכזי של איגום  
.תקציבים וחוסר בראיה הוליסטית

ייעוד
,  אחראי/ לקדם תהליך פיתוח מקיים 

.חינוך ועידוד יזמות, תהליכי שימור
על מנת להעצים את תושבי העיר



תמצית התהליך

מנהלת נחלי ערד הקיימת  

מועצמת ויתווספו לה הן 

.גופים נוספים והן סמכויות

" גב"המנהלת תהווה 

תכנוני וגוף מקבל החלטות
מחלקת התיירות הופכת  

להיות לגוף המבצע של  

המנהלת בנושאי תיירות  

הגדרת מחלקת התיירות כמוציאה לפועל

"מנהלת נחלי ערד"העצמה של 





ערדתיכון אורט בנחלים מגמות ביולוגיה וגאולוגיה עבודות חקר 



תוכנית חינוכית סביבתית במגזר החרדי



ניקיון נחלים ושטחים פתוחים



תוכניות הסיורים  -חינוך מבוסס מקום

נחלים בוקק ודוד

טביהחוג טיול נחל 

../../../../../../Users/danar/Desktop/מנהלת_21 (1).mp4


מסעות תעתוע
פרויקט מחקר ותרבות 

בדרכים הקדומות של הנגב

בר ירושלמי

2022אפריל  מרץ/



התחבורה . היא אמצעי, היא לא מטרהתחבורה "
היא הדבר . יוצרת את ההוויה של החיים שלנו

שממש ברמה הכי מוחשית מאפשר לנו להגיע או 
לא רק פיזית ממקום למקום אלא למי  , לא להגיע

." שאנחנו רוצות להיות בחיים

מירב מיכאלי בנאום כניסתה לתפקיד שרת  
התחבורה



רק דוהה  , ״דרך לעולם אינה נעלמת
״עם השנים

דרכי המסחר העתיקות מרצפות את חולות הנגב כרשת של עורקי  

,  הן קישרו במשך אלפי שנים בין תרבויות ואימפריות והיוו. תנועה

דרכים אלו לא . הנגבאיזוראת מערכת העצבים של , הלכה למעשה

, רק הובילו סחורה חומרית אלא גם שימשו נתיבים למעבר של ידע

וקיימו את תשתית החיים המרכזית דרכה , טכנולוגיה ותרבות

הדרכים האלה  שרידי.התיכוןאגן הים באיזורהתפתחה הציוויליזציה 

אבל גלויים לעיניהם של יודעי דבר , פזורים לכל עבר בחולות המדבר

.בלבד

מהמפות העתיקות     פויטינגרמפת 
הסהר  איזוראת בעולם המתארות

הפורה



דרכי עפר מודרניות הפוצעות דרכים

.עתיקות בנחל חצבה בצפון הערבה

רק דוהה  , ״דרך לעולם אינה נעלמת
״עם השנים

כי אם , משמעותן של הדרכים העתיקות אינה נעצרת בעבר

המסע בעקבותיהן איננו רק מעבר  . נשזרת שוב ושוב בהווה

לנקודת סיום אלא הוא מערב בחובו מרחבי ידע  מנקודת מוצא

חברתיים ותרבותיים השלובים זה  , בוטניים, גיאולוגים, היסטוריים

.את מרחב העל של הנגבבזה ומרכיבים



המורכבת מאנשי מדע , משלחת מחקר
, ומחקר לצד אמנים ממגוון תחומים

תצא למסע בעקבות הדרכים
מסע  -הקדומות המובילות לתל ערד 

.חוצה זמנים ותרבויות בן שבעה ימים



מטרות

על  , מודעות ארצית לייחודו של הנגב והמדברהעלאת -
והתרבותיותההיסטוריות , משמעויותיו האקולוגיות

של מרחב מחקר רב תחומי המשלב חוקרים ואמנים  יצירה -
.ממסורות ודיסציפלינות שונותתחומי ידע המחבר 

במסגרתו יתחברו הרשויות , של מרחב שימור תרבותייצירה -
.משותפתלפעולה השונות של הנגב 

מודעות לגופים תרבותיים וחברתיים הנמצאים על  העלאת -
.הדרך או בסביבתה ותמיכה בהם

בדגש  , ופיתוח תיירות ירוקה עכשווית של דרכים עתיקותעידוד -
על שמירה על המרקם האקולוגי והחברתי העדין

.הנגבשל 



הדרך שמשה מתקופת הברזל ועד התקופה הביזנטית לפחות כנתיב מרכזי. נתיב קדום שחיבר את יהודה עם אדום-דרך אדום 



נקודות ציון

מעלה תמר-
מצד זהר-
חורבת עוזה-
חורבת רדום-
תל ערד-

נקודת ניקוז של דרכים ושל תרבות לאורך, תל ערד

.ההיסטוריה הקדומה

על דרך אדוםנקודת תצפית עתיקה, מצד זהר



חוקרים

ראש המשלחת האקדמאית וארכיאולוג ראשי-גיא בר עוז 

ביולוג אבולוציוני-רשף רמי 

מומחה לצמחי מרפא ארץ ישראליים-קריספילניסים 

מומחה לרפואה בדואית מסורתית-אבו רביע אערף

גיאומורפולוגית-שטוברנורית 

(לא סופי)אמנים 

אמנית קול-ויקטוריה חנה 

מוזיקאי ונגן עוד–יאיר דלל 

מוזיקאי ומומחה לתיפוף מסורתי-זהר פרסקו

פסלת בינלאומית-סיגלית לנדאו 

במאית קולנוע תיעודי  –קרן רוסו 

עוסקת בהיסטוריה של ארכיאולוגיה , צלמת-מיכל בר אור 
צילומית

פסל וארכיאולוג-גוטסמןזוהר 



פיתוח מיתולוגיה עכשווית
,  זה טמון ביכולתו לגלם סיפור המשכיפרוייקטעתידו של 

מטרתנו. המסמן את הדרכים הקדומות כנכס ומקור השראה
בה מדי שנה יבחר , היא להפוך מסע זה לנקודת עוגן מחזורית
״  מסעות תעתוע״. מסלול או מקטע דרך אחר עבור המשלחת

שיחבר בין רשויות המחוזות השונים של  , דגלכפרוייקטישמש 
.תחת חזון שימור תרבותי אחדהנגב 

תיירותיפיתוח 
בה  , את הדרך לתיירות חדשה, דרך סיפור ומחקר, המסע יתווה

המסלולים הקדומים קמים לתחייה לשימוש
בעזרת שיווק  לצידהםהתושבים ומוסדות המורשת הנמצאים 

בשיתוף, נכון ניתן להפוך מסע זה לטוואי הליכה חדש
שיתופי פעולה וסחר  יווצרוהדרך התיירות בהם עוברת מינהלי

.חדשים המתבססים על מסעות המשלחת

חזון ופיתוח עתידי  



משלחת  

המסע  

ערד  

המודרנית

ערד  

המקראית

ערבה  

תיכונה

מועצה  

אזורית  

תמר

קישוריות  

אזורית  

וגיאוגרפית

פיתוח תיירות  

חדשה



משלחת מחקר  

לאורך דרך 

אדום

רשות 

העתיקות  

ג"רט

היחידה  

לאיכות  

הסביבה  

נגב מזרחי

הרשות  

לפיתוח 

הנגב

מועצה  

אזורית  

תמר

ל"קק

החברה 

להגנת 

הטבע

אשכול 

הנגב  

המזרחי

רשות ניקוז  

ים המלח

מגבר 
תודעתי

עיריית ערד



אפליקציית מסע 

יתורגם כולו לידי  , על תיעודו ותוצריו, הפרוייקט

שתספר את סיפור המשלחת  , אפליקציה ייעודית

מסלול הליכה ותשמש ״יומן  גרפי של בצורת ממשק 

בעקבותיו יוכלו אחרים ללכת ולעקוב  , מסע״ עכשווי

במופעים  לצפות , שבדרךאחר התחנות השונות 
.השונותבצורותםהשונים ולקרוא את דיווחי המסע 

תשמש כלי לפיתוח תרבותי ותיירותי של האפליקצייה

ֿ.בהמשךשיווצרוומודל למסעות עתידיים , האיזור



תוצרים

מופעים חיים שיתרחשו במהלך המסע  -
ויהיו פתוחים לקהל הרחב 

הרצאות מחקריות בפורמט של כנס נע-

תערוכה מחקרית מסכמת-



תמיכות ותקציב נוכחי

160,000₪–תקציב כולל 
₪  85,000–תקציב שגויס 



מרכיבי תקציב

ימים  7לוגיסטיקה למסע בן -
חוקרים ואמנים12שכר לצוות של -

הפקת אירועי מוזיקה ופרפורמנס לקהל הרחב  -
של המסע כולוץ"ויחשיווק , מיתוג-

תיעוד והפקה דיגיטלית  -
תערוכה מסכמת  -



?היכן אתם יכולים לעזור לנו

גיוס משאבים לרכיבי התקציב השונים-

התגייסות תודעתית ושיווקית-

עזרה לוגיסטית ומנהלתית -



 אלחדדמרים

ברק כץ

 צורנמלורדית

 בלכרמיכאל

דנה רודד



בערדתכניות ופרויקטים 

תכנון הרחבת תחנות שאיבה. 1
–הרחבה של שתי תחנות שאיבה קיימות •

".בתי מלון"ו(" טביה)נעורים "
התכנית תגדיל את קיבולת איסוף וסילוק השפכים •

.העירונית
.התכנית נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים•

"12רובע "ב' השלמת שיווק שלב א. 2
.השכונה החדשה קמה על השלוחות המערביות של העיר•
.'בשלב א( ד"יח345-כ)מתחמים 17עבור שיווקיםהושלמו •

מתחמי תיירות בגבעות המזרחיות. 3
.תשעה מתחמי תיירות מדברית מחוץ לשטח הבנוי של העיר ערד•
.נמצא בהליכי תכנון לביצוע תשתיות•

בגבעות המזרחיות" נופים"שכונת מגורים . 4
.ד"יח226ויציאה לשיווק של , הליך תכנון לביצוע של השכונה•





שיקום אתר פסולת לא חוקי : מטרת הפרויקט

שיקום  , פינוי מפגעים ופסולת: הכולל בין השאר

ביצוע עבודות  , התכסית ושיחזור ראש הנחל

.למניעת שפיכת פסולת חוזרת ופיתוח נופי

מ"כולל מע₪ 1,300,000: תקציב

מ"מע+ ₪ 900,000:עלות

רשות ניקוז ים -קבלן מסגרת : גורם מבצע

.המלח

:סטטוס

.הושלם-פינוי פסולת בניין מהאתר•

.הושלמו-עבודות עפר•

.25/10-תיחום האתר ומניעת כניסת רכבים•

.25/10-טשטוש השטח•

28/10-מסירת הפרויקט•

04.10.21י רשות ניקוז ים המלח "צולם ע



האקלים הארציתפיסגת
12.10.21



גלי חום ארוכים•

סופות אבק•

ירידה בכמויות משקעים ועליה באידוי•

('מאגרי חרום וכד, ים המלח)

אירועי קיצון ושיטפונות•

עליה בבצורות•

פגיעה בבתי גידול •

התדלדלות משאבים•

מחלות ומזיקים•

פגיעה ועומס על תשתיות•

(עליה משמעותית במקסימום ובמינימום)קיצון ' טמפ•

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

:רשימת האיומים שלנו







מיפוי•

נתונים •

סקרים•

עבודה מול  •

המחלקות  

ועוד•

איסוף ועיבוד מידע–1צוות 

הפצת המידע–2צוות 

חינוך•

קהילה ורווחה•

אירועים ואירועי שיא  •

פורום נוער•

ועוד•





,הכרה עם התהליך והתוצרים הרצויים•

קביעת אופן  העבודה•

מיפוי שותפים•

פגישה עם ראשי  03/21

הרשויות

הכרה עם משבר האקלים  •

התגייסות  •

חיבור המחלקות להערכות•

חשיפה לתוכנית העבודה•

ועידת האקלים האזורית5/7/21

אירוע שיא אזורי שממצב את משבר האקלים כנושא  •

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

למשבר האקלים ברמה האזורית  

במה להצגת מדיניות ומחויבות הרשויות•

חתימה על אמנת אקלים בין לאומית•

צוותי עבודה
הערכות קיימת והערכות  , מיפוי מצב קיים•

זיהוי דרכים  , ואתגריםחוזקות, נדרשת

להתמודדות ועוד

למידת עמיתים•

ניסוח מיזמים 

ופרויקטים  

סיום כתיבת  

תוכנית הערכות  

רשותית

,  ואזורית

מדיניות

ותוכניות עבודה  

01/21
שיחה אישית  

עם כל ראש רשות
הצגת היוזמה•

ציון יתרונות  •

לתהליך" אור ירוק"•

1

מכתב לראשי הרשויות12/20

הצגה ראשונית של  •

היוזמה והזמנה לשיחה

4

6

8

הצגת היוזמה•

בחירת נושאים  •

פרסום וחיבור התושבים•

7

03/21

מפגש למידה   

אזורי

3

04/21

ס"ועדות לאכה

:יום עיון לכל הרשויות04/21

מנהלי ונציגי  , ראשי רשויות

מחלקות

אישור מליאה לחתימה על 06/21

אמנת אקלים

5

אירועי שיא לפי נושאים נבחרים 10

.כנס ארץ ים המלח•

כנס בנושא חוסן קהילתי בירוחם   •
כנס בנושא עירוניות ואנרגיות  •

.  מתחדשות בערד

ביובליץ•

כנס מזון•

כנס חולקים מרחב•

תערוכה נודדת•

11

12

9

2



עדכונים שוטפים
:ערדפארק1.

יוסףמוריומי–ערדלפארקמנהלל"קקי"עהוצב•

נטיעות,הפארקלתחזוקתשוטפתעבודההחלה•

סיוריםתגבור,קהילתייםאירועיםוהתקיימו

בפארק

סוללתהקמתכוללתקצרלטווחעבודהתכנית•

תגבור,רכביםכניסתלמניעתהיקפיתעפר

למנהלמבנהקידום,הפארקעללשמירהפעולות

אירועיםוקיוםהפארקעיבויהמשך,הפארק

לפארקערדש"ממטקולחיןקוקידום,קהילתיים

הקייםלפארקאבתכניתהכנת–הארוךלטווח•

בעבודה-12שכונה,ערדלעירעדהפארקועיבוי



:"סביבטבע"קוראקול.2

:הבאיםהמרכיביםאתלקדםיהיהניתןר"התבאישורגמרעם.ס"להגהמשרדשלהקוראבקולזכתהערדעיריית

ובעליהציבורעםשיתוףתהליךתכלולהמסמךעלהעבודה–עירונייםטבעולאתריביולוגילמגווןעירונימדיניותמסמך•

עניין

ביובליץ–קהילתיאירוע•

מפגעיםופינוימיפוי•

:המדברסףטיילת.3

מואבמקטעלביצועתקצובלקבלתפתוחיםלשטחיםלקרןמחרתוגש•

הממשלתיתהחברה,המלחיםניקוזרשות,הדרוםמעיינותוהביובהמיםתאגיד:כגוןלמימוןרביםשותפיםלנויש•

לתיירות

וכן,קיימיםמפגעיםניקוי,והנוףהטבעבערכיפגיעהלמניעתעבודותבזמןופיקוחלליווימשמעותיתקציביכלולהפרויקט•

פעולות.עפרעבודותידיעלהיסטוריתכוסתהאשרהמישאששכבתשלואקולוגינופילשיקוםפעולותיבוצעוובושטח

צעדתהווההפיילוטהצלחת.הפגועלאזורהאקולוגיתהמערכתחזרתאתתבחןאשרשדהמעבדתמעיןיהווהשיקום

.העירשלפיתוחעבודותעקבבעתידיפגעואשרבאזוריםליישםיהיהניתןאשר





פיקוח ואכיפה, תחזוקה

תגבור סיורים של עיריית באזור בריכת צפירה1.

על מנת לאפשר פניה  , באזור בריכת צפירה לבקשת יחידת חילוץ ערדג"רטעל ידי SOSהוקם מתקן 2.

מהירה בעת הצורך

אשר ישמש בין השאר לפעילות אכיפה בשטחים הפתוחיםרחפןיחידת השיטור העירוני רכשה 3.

פ של עיריית ערד עם אשכול נגב מזרחי לפינוי מפגעי פסולת בשטחים הפתוחים במסגרת  "קיים שת4.

קול קורא לשטחים פתוחים

בליווי  טביהבוצעו פעולות ניקוי של מפגעי מינים פולשים בנחל ג"רטשל 500במסגרת פרויקט ה 5.

טרם טופלו אזורים אחרים אשר מופו במסגרת  . פ ים המלח"ממובלכרר מיכאל "מקצועי של ד

.הפרויקט



תודה


