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מטרות

.הקמת מנהלת נחלי ערד1.

.  נושאים' בניית תכנית עבודה ראשונה ודיון במס2.



סדר יום

ברכות10:00

רקע10:15

י נציגי גופים"הצגת מצב קיים ע10:30

התייחסויות והחלטות לאישור11:30



רקע
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איל יפה

המשרד להגנת הסביבה, ממונה שיקום הנחלים

מה אנחנו עשינו עד היום

ונעשה בשביל 

הנחלים והסביבה

.....והלך2019-ב

הנחלים

אוצר 

לאומי
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העולם כולו הינו הזמנה להשתתף בבריאה

ַרד "  ? ִמי ָעָלה ָשַמִים ַויֵּ

ָניו  ָחפְּ ?ִמי ָאַסף רּוַח בְּ

ָלה  ?ִמי ָצַרר ַמִים ַבִשמְּ

י ָאֶרץ  סֵּ ִקים ָכל ַאפְּ "? ִמי הֵּ

(שאלות אלוהים לאיוב)' משלי לח



7

שיקום נחל הוא עיקרון שמיצר יתרון

ולא דלת מסתובבת

לרוב המידע  

DNAהטמון ב 

קובע את  

תכונותיו של  

האורגניזם

הוא יחידת מידע המועברת  ( נחל)ֵגן 

(  מדור לדור)אורגניזםמ

לצאצאיו באמצעות החומר התורשתי

לרוב המידע  

בנחלהטמון 

קובע את  

תכונותיו של  

לאורך ימים

זיכרון היסטורי        

אופי הוא יופי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:ADN_animation.gif
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:ADN_animation.gif
http://he.wikipedia.org/wiki/DNA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
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בנחל וסביבתו–יחסי גומלין 
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שיקום הנחלים
נחלים משוקמים מהווים ציר מרכזי בפעילות למניעת

.זהום מים ושמירת שטחים פתוחים

:המטרה

הפיכת נחלי ישראל ממפגע

והכלכלה, למען הסביבה הקהילה, למשאב טבע
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יעדי הפרוייקט

היעדים

פינוי מזהמים ואכיפה•

הסדרה ניקוזית ירוקה•

שיקום אקולוגי/ שימור •

פיתוח נופי תיירותי לנופש ופנאי•

חינוך ומעורבות, הסברה–מודעות ציבורית •

תחזוקה ארוכת טווח  •

הנחלים

אוצר 

לאומי
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מטרות פעילות רשויות הניקוז ונחלים

קיום מערכת ניקוז אגנית          1.

.מרחבית תקינה ומתפקדת

.מניעת נזקי שיטפונות2.

.שימור קרקע ומניעת נזקי סחף3.

והמלחת  מניעת נזק למי תהום4.

.קרקע

הסדרת מערכת מים ושמירה על  1.

.מפלס המים

.קביעת תוואי נחל2.

.שמירה על הנוף ומתנות הטבע3.

.הסדרת דרכי השימוש בנחל4.

מטרות צו נחלים ומעינות

באחריות השר להגנת הסביבה

באחריות שר החקלאות ופיתוח הכפר
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1993-2017מבנה ארצי-מנהלת הנחלים 

מדיניות•

ביצוע מדיניות•

הנהלה פעילה•

תכנון ביצוע ותחזוקה•

רשות ניקוז ונחל(רשות אגן)מנהלת הנחלים
, ג”רט, רשות המים, אגף מפעלי פיתוח-ל"קק,אגף מים ונחלים-הסביבה"הג

אקדמיה , משרד התיירות, אגף שימור קרקע וניקוז-משרד החקלאות

ביצוע
ג"רט–ל "קק–נחל /דרך רשויות הניקוז

הנחלים

אוצר

לאומי

ר מנהלת הנחלים"יו
השר להגנת הסביבה

הנהלת מנהלת הנחלים

ל המשרד להגנת הסביבה"ר מנכ"יו
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לצוות היגוי  : דוגמא
?ראש רשות מוניציפאלית  –(: נבחר ציבור)ר מוצע "יו

משרד התיירות

מנהלת פעילה
נציגי השותפים, רשות ניקוז ים המלח

מים, תכנון–צוות מקצועי 

צוותי עבודה

ג"רטל"קק רשות ניקוז ונחלרשויות מוניציפאליות מנהלת הנחלים הארצית, משרד להגנת הסביבה

מנהלת נחל
...........תחת קורת הגג של רשות ניקוז ונחלים  

החברה להגנת הטבע נציגי ציבור משרד החקלאות

חינוך והסברה ביצועתכנית מיםתכנון

אקדמיה איגודי ערים משרד השיכון והבינוי

משימות המנהלת לשיקום הנחל

פרויקטור

חקלאותתחזוקה ניקוז ירוק מעקב אכיפהגיוס משאבים

משרד התשתיות

אגף מים ונחלים, מנהל מנהלת הנחלים הארצית, המשרד להגנת הסביבה: ליווי והנחיה

רשות העתיקות

מתכנן ניקוז ועוד, מתכנן סביבתי, הידרולוג, אקולוג–הפעלת יועצים 
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/  רשויות מוניציפאליות 

עיריות

איגודי ערים

קרן הקיימת  

לישראל

רשות הטבע והגנים
רשויות  

ניקוז  

ונחל

משרד החקלאות

בעלי קרקעות

הציבור הרחב

החברה להגנת הטבע

רשות  

העתיקות

משרד  

התיירות

,  מתכננים

יועצים

בעלי  

עסקים

רשות  

המים

אקדמיה  

בנחל

הגנת הסביבה
חברות  

ממשלתיות

קרן

שטחים

פתוחים
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מעגל השיקום

ניהול-מינהלת 

שיתוף פעולה

מעקב, תאום, תקצוב

ובקרה

ניהול-מינהלת 

שיתוף פעולה

מעקב, תאום, תקצוב

ובקרה

תכנון

רב תחומי

ביצוע

תחזוקה

הערכת מצב

והמלצות

יוזמה, צרכים

ואיסוף נתונים
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שימור

פיתוחתחזוקה

שיקום

הסדרת ניקוז ירוק•

1/10–1/5מיתון גדות •

ייצוב גדות•

ייצוב צמחי•

פיתוח נופי קרקעי•

, אופניים, רגל–שבילים •

רכב

הוריה והדרכה–שילוט •

חינוך , מפות–הסברה •

גשרים•

מתקני פיקניק•

שירותיים•

לנחל זיכרון היסטורי•

שימור מעיינות•

שימור נחל•

שימור אקולוגי•

שימור צמחי•

שימור קרקע ומים•

שמירה על פשט הצפה•

שימור ארכיאולוגי•

שימור מורשת•

תחזוקת קרקע ומים•

שומרי הנחל•

תחזוקת ניקיון•

תחזוקת גדות•

תחזוקת דרכים•

תחזוקה נופית•

תחזוקת מתקנים•

פינוי מזהמים•

שיקום אקולוגי נופי•

שיקום צמחית המקום•

שיחזור נחל•

שיחזור ארכיאולוגי ומורשת •

תכנית הזרמת מים לנחל•

הרחבת רצועת הנחל•

פינוי פסולת  •

חינוך והסברה–אימוץ נחל •

פסיפס שיקום הנחלים  
פיתוח ותחזוקה, שיקום, שימור

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg
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שומרי הנחל

דואג לשנה-הזורע חיטים " 
דואג לשנים  -הנוטע עצים 

" דואג לדורות -המחנך נפשות 

(אק'יאנוש קורצ)

קהילות קטעי נחל מאמצותתכנית חינוכית בה 
לומדות  , שוהות בו, בקרבת מקום מגוריהן

–והחשוב מכל ,ועורכות מחקרים

.מקיימות פעולות שיקום והסברה

.  הדגש על פעולה ארוכת טווח

הפרויקט משותף ליחידה לכלל גורמי העיר רשות  
משרדי הממשלה וגורמים פרטיים, הניקוז

היכרות עם הנחל הנבחר•

היבטים תרבותיים והיסטוריים•

היבטים אקולוגיים  •

מפגעים ופתרונות סביבתיים הנחל כמערכת  •

אקולוגית

פעילות חקר בנחל•

הכנת אמנה לשמירה על הנחל•

פעולות שיקום ותחזוקה•

פעילות הסברה  •

.למידה בשטח ולא בכיתה: הדגש

דגשי הפעילות
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ארגון רשויות 

וגורמים שותפים

לתכנית במסגרת 

מנהלת הנחל

הקמת

,צוות מלווה

היגוי והנחיה

לתכנית

הבטחת תקציבים

לביצוע, לתכנון

ולתחזוקה

הקמת מסד

נתונים ומערכת

מידע גיאוגרפי
GIS

הכנת מכרז

,והפצתו

לבחירת מתכנן

או חידוש תכנית האב ומפורטות/יזמה ליצירה ו

קביעת הנחיות

תכנון מפורטות
TERMS OF

REFERENCE

קביעת גבולות

התכנון ומעגלי

ההתייחסות

תכנית עבודה

במסגרת המינהלת

שיתוף הציבור

הסברה, בתכנון

וחינוך

שיקום ותיירות–תכנית מתאר ותכניות מפורטות לקטעי נחל , תכנית אב

שימור ושיקום הנחל( מלאה)מפורטת /מתאר/תכנית אב

ש

נ

ת

ע

ב

ו

ד

ה

זמן  

בלתי ידוע
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רגישות להשפעות אגן הניקוז•

עוצמה ומשטר זרימה משתנה ומשנה•

יחסי גומלין מורכבים•

המיקום הנמוך בנוף•

מבנה ותפקוד ביולוגי מורכב, פיסיקלים, כימיים, אפיונים פיזיים•

מהיבשה  אל המים, צדדי-יחסי הגומלין עם סביבתו בעיקר חד•

תוצר הפעולה המשולבת של תרומות אגן הניקוז והשפעת האדם•

הנחל הוא מלכודת הכול בכול ובידנו להופכו לתפארת הסביבה 

הנחל כמערכת אקולוגית  

:הוא בעל
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תחזוקת הנחל וסביבתו

פיקוח ותפעול, ניהול, מימון: תכנית משאבים •

תוכנית תחזוקה רב שנתית •

רחבה, תחזוקה מחייבת התייחסות•

שיתוף פעולה עם גופים רבים  •

הסכמה עם הגורמים העוסקים במלאכה  •

אכיפה ותחזוקה–בנית מערך כלים וניהול •

הפעלת מערכת המים•

,  חקלאות, טבע–לקטעים , תכנית מותאמת לשטחים•
נופש ותיירות
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:מדדים לבחינת יעילות השיקום 

הגנה על שטחים מפני שיטפונות , הסדרת ניקוז ירוקה?

קרקע וסביבה , מניעת זיהום מים?

 מניעת סחף קרקע?

נופי הארץ והמגוון ביולוגי , שמירת הטבע?

 שמירה על רצף הנחל והשטחים הפתוחים?

 העלאת ערך הקרקע והנוף?

 חינוך והעלאת המודעות הציבורית?

תיירות , יצירת מקומות בילוי ומקורות פרנסה?

 תחזוקה  ?
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ארגז כלים

מטרה ויעדים, חזון•

לראות דברים מוכרים מזווית אחרת•

לפתוח ליצירה ויוזמה, לא למסגר•

חי וצומח–אדמה מים ושמים •

הטבע הוא מוסיקה רב ממדית•

האקולוגיה והמגוון הביולוגי•

סביבה ואדם•

הבנה הגיונית של המקום והמרחב•

שותפות ושלמות•

האמת יוצרת אמינות•

סבלנות וסובלנות לתהליך, עמידות•

תחזוקה•
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הדרך להצלחה
קבלת אחריות על אגן ההיקוות במעלה הנחל1.

תכנון וביצוע תכניות אב של פעולות רשות האגן, יזום2.

שפכים והקולחים, שפירים–אחריות על מערכות המים האזוריות 3.

אחריות על תכנון וביצוע שימור קרקע ומים4.

הכנת תכנית סטאטוטורית5.

אישור מערכות תשתית6.

שמירת הנוף ומתנות הטבע7.

הכנת תכנית לביצוע8.

אכיפה ותחזוקה בת קיימא, ניטור, ניהול, פיתוח, שיקום, ביצוע שימור9.

(  לציבור ולגורמים מחליטים)הסברה ויחסי ציבור לעבודת מנהלת הנחל , ביצוע חינוך10.

.וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן" 

"שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך , תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי 

'קהלת רבה פרק ז
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סיכום
לקבוע יעד תקציב לשנה  –עבודה לפי תכנית רב שנתית בתקציב של •

(פרטי, ציבורי)הגברת שיתוף הפעולה התקציבי בין השותפים במנהלת•

ניטור לאורך זמן, הנחיה, לווי תכנון–יעוץ וליווי אקולוגי •

קידום תכנון תכניות מפורטות ותיקי פרויקטים•

הכוונה והסברה–ביצוע שילוט •

חפירה ושימור מפעלי מים סמוך לנחלים–שילוב עתיקות ואתרים היסטוריים •

ניהול נגר–קידום פרויקטים משולבים שימור קרקע ומים •

(טבע עירוני)קידום תכניות של שיקום נחל עירוני •

תלמידים ומתנדבים  -קידום תכניות חינוכיות •

כלים ואחריות, תקציב–קידום מודל ונוהל תחזוקה •



26



בוא נשקם  
ביחד 
את 

הנחלים

בהצלחה
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תודה על שיתוף הפעולה
חג שמח

יוצא לאור
אהוד  ומאיר בנאי: מילים ולחן

השביל הזה מתחיל כאן  

בין סניף בנק למעין  

לא תמיד מסומן  , לא סלול

. השביל הזה מתחיל כאן

חוצה את העיר  

עולה על ההר  

ממשיך על הים  

ממשיך גם מחר 

בין הבתים  , חותך באוויר

. אל חיים חדשים, יוצא אל האור

עלה עליו עכשיו , לך עליו

עלה עליו עכשיו , לך עליו

מלאכי ציפורים מעליך  

מלווים את צעדיך 

מרחוק נדלק אור 

. אל תסטה כדי שתוכל לחזור



סרטון נחלי ערד



כללי
הרשות המקומית השלישית בגודלה  •

.בישראל

רוב השטחים הפתוחים ללא ייעוד  •

.קרקע

כביש הגישה למצדה והגן  –מזרח•

קשר לים  ; שבילי טיול; הלאומי מצדה

התיישבות  ; המלח כפר הנוקדים

.בדואית לא מוסדרת

התיישבות  ; כרייה וחציבה–מערב•

;  פסולת; בדואית לא מוסדרת

גן  ; ומאגר קולחיםש"מט; חקלאות

;  לאומי תל ערד

-טבע עירוני ; העיר ערד–מרכז •

;  חדירת נחלים בין שלוחות בנויות

מסלולי ; מצפורים; תשתיות ביוב

.טיול

מערבמרכזמזרח



782+

415-

צפון



עזר אנליטייםניתוחי 

אגני ניקוז

אגן נחל  צאלים

אגן נחל רחף

אגן נחל יעלים

אגן נחל חמר

אגן נחל באר שבע

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



כידודנחל 1.

טביהנחל 2.

נחל דומיה3.

נחל חסד4.

ראש נחל צאלים5.

נחל יעלים6.

נחל רחף עליון7.

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



ניתוחי עזר אנליטיים

אגני ניקוז

טופוגרפיה ושיפועים

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



עזר אנליטייםניתוחי 

אגני ניקוז

טופוגרפיה ושיפועים

אתרים ארכיאולוגיים

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



ניתוחי עזר אנליטיים

אגני ניקוז

טופוגרפיה ושיפועים

אתרים ארכיאולוגיים

גיאולוגיה

תצורת מישאש

תצורת חצבה

תצורת נצר

תצורת מנוחה

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



עזר אנליטייםניתוחי 

אגני ניקוז

טופוגרפיה ושיפועים

אתרים ארכיאולוגיים

גיאולוגיה

 סקר תשתיות טבע )ערכיות אקולוגית

(גיא רותם-עירוני 

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



הפרות

מפת ההפרות המצבית

לאפיון הפרות נופיות בסביבת  GISניתוח 

:רמות2-רצועת התפר ב

'הפרה בדרגה א

,  ('חציבות וכו, תשתיות, דרכים)גסותהפרות 

מאודשיקום ארוך ומורכב הדורשות , בולטות

'הפרה בדרגה ב

פגיעות  , שבילי הליכה צרים)קלותהפרות 

שחזותן  , (פגיעות שהחלו שיקום טבעי, עדינות

היטשטשה

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



הסביבתיים  , הגנה על תיפקודי נחלי העיר

הקניית עקרונות תכנוןבאמצעות , והחברתיים

.כיווני פעולה מומלציםוקביעת 

מטרת העל

39

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



40

נחל באר שבע

מטרות משנה

 וסביבתו למען הדורות  הגנה על הנחל

הבאים

  שיקום ושימור נופי

של הסביבה המדברית הרגישה

  שימור הערכיות האקולוגית

:סביבתיות

 וחיזוק הזיקה למדבר הנגשה קוגנטיבית

למדבר

 נחלי ערד למשאב עירוני  הפיכת

שטיפוחו יתרום לרווחת תושבי העיר 

מיקסּום הפוטנציאל התיירותי

:חברתיות

מתוך תכנית האב לנחלי ערד



חוזקות

.נגישות ונצפּות גבוהה למדבר•

.מודעות ציבורית וקהילה פעילה•

חולשות

.והמדברהדדיות בין העיר " גלישות"•

–שטח גדול ביחס לאמצעים •
.אחזקה ואכיפה

הזדמנויות

.ת המדבריתהתיירוהתחזקות מגמת •

.של שיתופי פעולהתשתית קיימת•

איום

:   מגמות פיתוח בעלות השפעה על הנחלים•
התיישבות לא ; תיירות; תשתיות; עירוני

.כרייה; מוסדרת

סיכום



סקירה–מנהלות נחלים 

מאפיינים

אחראיות/אזורים לפי רמות ערכיות/מקטעיםניהול •

ושימוראיזון בין צרכי פיתוח •

מאכיפה ועד קהילה: משרעת פעולות•

.בניית תכנית עבודה מבוססת מסד נתונים•

שילוב היבטי תיירות•

של בעלי עניין  וכלים שילוב סמכויות –סינרגיה •
משותפתשונים לטובת מטרה 

רשות מקומית עומדת בראש המנהלת•

מודל תקציבי•

הנעה

ניהול אגן היקוות שלם•

תכנית סטטוטורית/לנחלתכנית אב •

(מורד–מעלה )סוגיות הקשורות בניהול נגר •

'טריגר'מפגע סביבתי מהווה •

ריבוי בעלי עניין וסמכות•

הענייןסמכות מפוזרות בין בעלי /אחראיות•

מנהלת נחל שקמה: דוגמא

http://www.mshikma.co.il/index_cat/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A9%D7%A7%D7%9E%D7%94/


מנהלת נחל שקמה מופקדת על יישום ובקרת  
ביצוע תכנית האב לשימור השטחים במרחב נחל  

שקיבלה תוקף סטטוטורי  , שקמה והנחיותיה
(.  תכנית מתאר מחוזית חלקית)2012בשנת 

,  חברים נציגים ממשרדי הגנת הסביבהבמנהלת 
רשות הטבע  ; התיירות, החקלאות, הפנים
רשות הניקוז שקמה  , רשות העתיקות, והגנים

הקרן הקיימת  ; רשות מקרקעי ישראל, בשור
עמותת התיירות  , החברה להגנת הטבע, לישראל

;  חברת מקורות, "שדות שקמה הבשור"
,  חוף אשקלון, שער הנגב: הרשויות המקומיות

.  בני שמעון ושדרות, מרחבים, שפיר, לכיש

הגופים החברים במנהלת מטרה משותפת  לכל 
פיתוח מקיים  , לפתח ולקדם תהליכי שימור

,  וחינוך במרחב שקמה ובקהילות הסמוכות
תוך התחשבות בנכסי נחלת  , בשיתוף הציבור

.הכלל



מתוך תכנית האב לנחלי ערד

אחר הטמעת תכנית האב לנחלי  מעקב ובקרה •

.  ערד עקרונותיה והמלצותיה

בין הגופים הפועלים במרחב  התיאוםשיפור •

.  פיתוח ותחזוקה, שימור, בהיבטי אכיפה

.  מנגנון ליצירת הסכמות•

ותכלול ידע  לאיגום משאבים הזדמנויות זיהוי •

גיאוגרפי מכלל הגופים העוסקים בשטחים  

.הפתוחים•

.ידעלשיתוף והפצת יעיל מנגנון •

מטרות מנהלת נחלי ערד



גופים אזוריים משרדי ממשלהגופים מקומיים

רשות ניקוז ים המלח•

רשות הטבע והגנים•

ל"קק•

תאגיד מעיינות הדרום•

הרשות להסדרת התיישבות הבדואים•

רשות העתיקות•

החברה להגנת הטבע•

(יידוע)בשור –רשות ניקוז שקמה •

המשרד להגנת הסביבה•

משרד השיכון והבינוי•

משרד התיירות•

רשות מקרקעי ישראל•

עיריית ערד•

נגב מזרחיס"יח•

ל ערד"חכ•

עמותת תיירות•

צ"יחל•

ש דרום הר חברון"גד•

ל"נחח"בא•

נציג ציבור•

אכיפהניהולביצועתכנון

שותפי מנהלת נחלי ערד



מסגרת עבודת המנהלת

,  ראש עיריית ערד–ר "יו•

ד ניסן בן חמו"עו

וולנטריתמנהלת •

ערדגבולות העיר •

פעמיים בשנה והתכנסות  •

.לפי צורך

הקמת צוותי  •

וועדות משנה לפי  /עבודה

.צורך



סדר יום

ברכות10:00

רקע10:15

(למציג' דק5) י נציגי גופים "הצגת מצב קיים ע10:30
התייחסויות והחלטות לאישור11:30



שאלות מנחות לנציגי גופים–סקירת מצב קיים  

?על מה אני אחראי, מי אני•

?איך הוא בהשוואה לעבר, מה המצב בנחלים כיום•

?מה הם האתגרים איתם אני מתמודד•

?מה המגמות הצפויות בעתיד•

?הקיימים או העתידיםפרויקט התשתית מה הם •

?המתבצעותפעולות האכיפה מהן •

?אילו ממשקים יש לי עם גופים אחרים•

עיריית ערד

רשות ניקוז ים המלח

נגב מזרחיס"יח

תאגיד מעיינות הדרום

ג"רט

תיירות-חברה כלכלית 

נציג הציבור



אגף הנדסה



מגמות  
פיתוח על פי  

תכנית מתאר  
לא מאושרת



מגמות  
פיתוח כיום

(תיירות)גבעות מזרחיות 

יהושפט

חלמיש

גבים

אזור תעשיה

מעוף

רננים

רותם
שקד

הרדוף

חצבים

6רובע 
ד מאושרות"יח1,723

א5רובע 
ד מאושרות"יח1,901

12רובע 
ד מאושרות"יח1,315 שער העיר

(מגורים)גבעות מזרחיות 
ד מאושרות"יח242

ב5רובע 

לבאות

טלליםיעלים

אבישור

ראשונים

מתכנס  עירוניפיתוח 
פנימה לחיזוק השכונות  

ומרכז העיר



תכנוניחזון
קידום תכנית מתאר כוללנית

oקידום תכנית מתאר חדשה התואמת את הגישות התכנוניות  ,

החברתיות והכלכליות העדכניות

הפסקת תכנון שכונות בפאתי העיר הפוגעות בסביבה הטבעית

o שכונות בצפון מערב העיר3הופסק תכנונן של

o עיבוי ואיחוי של הבינוי בשכונות קיימות(INFILL)

o העירונישל תכניות המהוות רצף לבינוי העירוניקידום הפיתוח
שכונת  , 6רובע , ב5רובע , א5רובע , 12רובע -דוגמאות. הקיים

יהושפט  

השכונות הוותיקות והמרכז המסחרי, חיזוק מרכז העיר

oהוחל בתכנון תכנית להתחדשות עירונית במרכז העיר

o שדרוג ושיפוץ מבני תרבות במרכז העיר

o אבישורשטחים פרטיים פתוחים בשכונת ושידרוגשיקום





רשות ניקוז ים המלח

עצמאי הפועל סטאטוטורירשות ניקוז ים המלח היא תאגיד 

. 1957ח"התשישטפונותמתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני 

הרשות היא להגן על חיי אדם ותשתיות לאומיות  מטרת 

.  בתחומי אגן ניקוז ים המלח, מפני נזקי שיטפונות

קיבלה הרשות סמכויות כרשות נחל מאת השר , לכךבנוסף 

ומתוקף סמכויות אלו היא אחראית גם על  , להגנת הסביבה

וכן פיתוח סביבתי לרווחת  , שמירת הנוף ומתנות הטבע

הציבור





פעולות בשנים האחרונות-רשות ניקוז 

מימון נוסףסטטוסשם הפרויקט

הסתייםתכנית אב נחלי ערד1

הסתייםאישור הנחיות מרחביות לנחלי ערד2

פ"קשהסתייםמבואת נחל חסד3

ל"קק, פ"קשהסתייםטביהמבואת נחל 4

ס"הגנהסתייםבניין ומעורבת בנחליםניקיון פסולת5

הסתייםשיקום מאגורת חסד6

ס"יח; ג"רט; ס"הגנבביצועבתכניות חינוכיותשיתופי פעולה7

בביצועמנהלת נחלי ערד8

פ"קשתכנון מוקדםפרויקט סף המדבר9

ש"משהב; עיריית ערד;JNFביצוענחל חסד–פארק יהושפט 10

פ"קשבביצוע/תכנון כללישיקום ראש נחל יעלים11

בוצענחליםהנגשתסקר12

בוצע(2017)צילום נחלי ערד 13
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שבילי טיול מסומנים

(קיימים ומתוכננים)שבילי אופניים 

(תוואי מוצע)שביל ישראל 

שביל ישראל לאופניים

טיילת מואב

מ"ק20' |סובב ערד'רצף טיול 

*שבילים קיימים | מאקרו | סף המדבר 

:להמשך בדיקה ותיאום* 

שביל ישראל, תוואי סופי

שביל ישראל באופניים, תוואי מעודכן

'שביל מדבר יהודה'ממשק עם 



ד 
ער

ת 
ריי

עי
 |

ח 
מל

 ה
ים

ז 
קו

ני
ת 

שו
ר

 |
ה 

יד
ח
הי

יכ
א
ל

"
ס

י 
ח
זר

מ
ב 

נג
 |

ם 
רו

הד
ת 

נו
עיי

מ
ד 

גי
א
ת

|
ר 

דב
מ
 ה

סף

שבילי טיול מסומנים

(קיימים ומתוכננים)שבילי אופניים 

(תוואי מוצע)שביל ישראל 

שביל ישראל לאופניים

טיילת מואב

מ"ק20|רצף טיול סובב ערד 

מ"ק1.5|מואב | רצף מונגש 

מ"ק3.2| טביה| רצף מונגש 

(אופניים, רגל)מ "ק14' | סף מדבר'

מחבר עירוני ראשי

מחבר עירוני משני

שביל ואדי

דרך רכב למטיילים

'ראש נחל יעלים'חניון לילה 

רצפים מתוכננים| מאקרו | סף המדבר 
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מערכת| סף המדבר 
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תפיסה| מערכת| סף המדבר 

מובהקת ומזמינה, סף המדבר כמערכת

 לסף המדבר, מן העיר אל הקצהמשיכה

 מחברים עירוניים  –חיבור חזק לעיר

וחיבור תודעתי ' מיתוג, 'ושכונתיים

מגוון משתמשים ושימושיםמתן מענה ל

מבחינת האופי  , פיתוח במקטעים שונים

ואינטנסיביות הפיתוח

'אופי מדברי מקומי וקנה  -' הסף של ערד

מידה נכון לעיר  

 אקלים ותחזוקהפיתוח מותאם לאתגרי
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מקטעים| מערכת | סף המדבר 

סף המדבר בשכונות חדשות| מקטע עתידי 

מוקדי שהייה+ ' אקסטנסיבי| 'מקטע צפוני 

רצף הליכה+ מרחבים אינטנסיביים | מקטע דרומי 
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מקטע דרומי| סף המדבר 

ס דמוקרטי"בי

אורט

ראשי–ציר הליכה מונגש 

חיבור לעיר-ציר הליכה מונגש

דרך שירות/ ציר משני 

חיבור לעיר/ ציר משני

דרך רכב

מחבר עירוני ראשי

מחבר עירוני משני

אזור שהייה

לימן

תצפית

אזור התכנסות

חניה P
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מוקד התכנסות דרומי, רצף הליכה מונגש'אקסטנסיבי'רצף הליכה 

מקטע צפוני, לשהייה' לימנים'(מבצע לוט)גן מדברי 



שיקום ראש נחל יעלים

תכנון רעיוני: סטטוס•

סקר ארכיאולוגי: בוצע•

סימון שביל: בוצע•

פעולות חינוך: בביצוע•

פעולות שיקום: מתוכנן•

:פרוגרמה כללית

שיקום נופי-

מבואת נחל-

חניון-

ממשק לאזור תעשייה-

ב"קו470,000
עודפי עפר 
ופסולת בניין

ים המלח



שיקום ראש נחל יעלים

תכנון רעיוני: סטטוס•

סקר ארכיאולוגי: בוצע•

סימון שביל: בוצע•

פעולות חינוך: בביצוע•

פעולות שיקום: מתוכנן•

:פרוגרמה כללית

שיקום נופי-

מבואת נחל-

חניון-

ממשק לאזור תעשייה-





חזון 

הקיימות העירוני  

של ערד 



הנחיות מרחביות

אבן דרך ומסמך פורץ  דרך ברמה הארצית בכל הקשור בממשק •

המרחב הפתוח הטבעי והמרחב ה עירוני, בין נחלים מדבריים

המסמך  נותן הנחיות תכנון אדריכליות ותשתיתיות בהתאם •

למיקום הנחל והגדרתו בתוכנית אב לנחלים



חינוך מבוסס מקום

תכנית חינוכית ייחודית  לעיר שמטרתה חיזוק תחושת השייכות למקום המגורים תוך הכרות עם הסביבה הקרובה והנחלים

. הסובבים אותה

לחיזוק הביטחון וגיבוש חברתי בין תלמידים במוסדות , התוכנית  תורמת להעצמה אישית

.החינוך השונים

. 'יבהתוכנית  מתקיימת בכל מוסדות החינוך בעיר מגן ועד 

: זו תכנית הכוללת תוכניות ייחודיות סביבתיות  כגון

חוג אופניים המתקיים זו השנה שנייה שבה יוצאים תלמידי –" ערד בכל אופן"•

.ט לרכב  אחת לשבוע במסגרת שעות בית הספר בשבילי העיר והסביבה–כיתות ו 

ב יוצאים לסיורים בנחלי ערד מספר פעמים בשנה"תלמידי חט•

גני הילדים יוצאים לסיורים בנחלים הסמוכים לגן•



מגבונים

שימוש במגבונים זוהה כגורם משמעותי בגרימה לגלישות ביוב 

: משוחות ותחנות שאיבה לערוצי הנחל

תכנית לימודים להפחתת השימוש במגבונים במגזר החרדי•

ה עירוני הועלתה הצגה " שוק-פסדר"הבאירוע •

.לקהל הרחב" מרק מגבונים"

בימים אלו  אנו מקדמים חינוכית לכל מערכת  •

י "החינוך המבוססת על תוכנית שנכתבה ע

ט"החלה

עבור תאגיד מי שבע



הנחל כאתר טבע עירוני

בוצע סקר טבע עירוני אשר הצביע בצורה מובהקת על החשיבות האקולוגית של הנחלים

:לשם כך נקבעו צעדים ליישום  כגון. כמסדרונות אקולוגים וכאתרי טבע עירוניים הנדרשים לשימור

  מבוצע במסגרת סיורים בנחלים ואירוע הביובליץ-יישום תכניות חינוכיות

 פ עם מכון מחקר מצדה להכנת סקר אשר יכלול מיפוי של תופעת צמחי הנוי  "מקודם שת–הכנת תוכנית גינון עירונית

הסקר יוגש למסלול סקרים של הקרן לשטחים . הפולשים בערד ובסופו של דבר ימליץ על גינון עיירוני מותאם לאזור

.2019פתוחים 

 פרוייקטים עירוניים מתואמים  –קביעת מדיניות תכנונית

עם היחידה הסביבתית לבחינת השלכות בסביבתיות של  

מידע הסקר ועדכוניו מופיעים באתר  , פעולות הפיתוח

בוצעה ישיבת התנעה עם כל , הרשות המקומית

.  גורמי העירייה  וניתן אור ירוק לקידום מדיניות תכנונית

.נדרש לאיגום תקציב להכנתה

  הגברת פיקוח ואכיפה





"קום והתהלך בארץ"

מצדה יצא לדרך לביצוע-מקטע ערד–שביל ישראל לאופניים •

משנה כיוון מנחל יעלים ומישור רותם לכיוון מצדה–שביל ישראל ברגל •

פיילוט ארצי במסגרת החלטת ממשלה לשבילים תיירותיים הכוללים  –שביל ערד ים המלח •

ורז ארבל מחברת שבילים  יגלמבוסס על תכנון של שי . ג"רטי "ניהול שביל אשר יבוצע ע

לצאת  צפוי . מ מיועד לשלושה ימים ויותר"ק60שביל באורך . קהילתיים עבור העיר ערד

.  לביצוע לאחר הפסח



מפגעי פסולת בנחלים ושטחים פתוחים

שולחן עגול בבאר שבע וערד•

כל נושא ניהול הפסולת יהיה תחת גורם אחד, עם אישור הנוהל–ערד קימה מכרז לניהול פסולת •

וכאשר ניתן מקדמים אכיפה, דיווח, מעקב, תיעוד, סיורים אחת לשבוע בנחלים ובשטחים הפתוחים•

י שיטור עירוני משולב"מענה אכיפתי ע•

אשר כלל  , מבצע אכיפה ארצי של משטרת ישראל ומשטרה ירוקה–" ביצותייבוש "מבצע -ההתמדה משתלמת •

עוכבו . וגורמי אכיפה שונים נגד חשודים שהשליכו פסולת באופן שיטתי בדרום הארץ, מפקחים, שוטרים150

משאיות אשר נסעו לאתרי הטמנה פירטיים15ו שופל, נתפסו טרקטור, חשודים3נעצרו , חשודים12לחקירה 

תוספת מצלמות מעקב בכבישים•





תאגיד מעיינות הדרום
:משרת את•

.ומצפה רמון, ירוחם, דימונה, הישובים ערד•

.תושבים80,000-כ כ"סה•

מ"ק120-המרחק מהקצה הצפוני של התאגיד לדומי כ•

:מטפל ב•

ק מים בשנה"מיליון מ7.5-כ•

מיליון שפכים5.5-כ•

:אחראי על•

בריכות מים6•

בוסטרים3•

שים"מט4•

מכוני שאיבה לביוב9•

מ"ק300-כ אורך צנרת מים כ"סה•

מ"ק300-כ אורך קווי ביוב כ"סה•



מערכת הביוב בערד

:נתוני מערכת הביוב בערד

מ"ק110-אורך כ•

מ בוואדיות"ק20-מתוכם כ•

תחנות שאיבה לביוב4•

:אתגרים המאפיינים את מערכת הביוב בערד

קווי ביוב רחוקים וישנים•

דרכי גישה לקווי הביוב בוואדיות•

חבלות•

35%-רוב השפכים נסנקים כ•

מגבונים•

מכון יהושפט

ק ליממה"מ700-כ

מכון רננים

ק ליממה"מ250-כ

מכון נעורים

ק ליממה"מ450-כ

מכון בתי מלון

ק ליממה"מ50-כ



מערכת הביוב בערד תכניות לעתיד

:תכניות לעתיד

.לאזור בתי המלון( מ"ק2,5-כ8"קוטר )הנחת קו ביוב חדש 1.

שדרוג תחנת השאיבה בתי מלון לספיקות העתידיות  2.

.וסטנדרטים הנדרשים היום

.מאסף מזרחי(מ"ק3.5-כ8"קוטר )שדרוג קו הביוב 3.

.הוספת תא חרום לתחנת נעורים4.

.משפכי שכונת נעורים לתחת רננים40-50%-העברת כ5.

,  גבעות מזרחיות)הוספת קווי ביוב בהתאם לתכניות הפיתוח 6.

.שכונה צפונית, שכונת ראשונים





גן לאומי  

מצדה

שמורת נחל  

אבוב

גן לאומי  

תל ערד

שמורת תל קריות

אל נחל צאלים 

וברכת צפירה



החברה הכלכלית ערד



תיירות-ערד 



טיולים בדרום מדבר יהודהבירת–ערד 



מספר
במפה

מספר במפת
סימון שבילים

אורךכינוי השביל
מ"בק

הערות

השביל ממחיש למטייל  . בכניסה המערבית לערד, מול רובע האמניםשביל מעגלי שתחילתומ"ק6.5נחל צאלים ליד ערד111270
.בחלקו חופף עם שביל ישראל, את הערוצים הרדודים של בקעת ערד

קטעים במסלול  . וסיומו במאגורת רחמים בנחל דומיהתחילת המסלול בפארק הצפונימ"ק3.5הבורות4ערוץ 211267
.בורות מים עתיקים בנויים4לאורך המסלול . מרמזים על דרך עתיקה

בהמשך מסלול  , נדרשת זהירות בירידה . צפונה ממרכז ערד בתוך נקבת צור מרשימהיורדמ"ק5.5נחל חסד311265
.סיום במאגורת רחמים, קל

מייד עם תחילת המסלול  . תחילתו בקצה שכונת רותם . הדג בין שבילי מזרח ערדמסלולמ"ק5נחל כידוד411260
. מאגורות ותעלות להובלת מים, בהמשך בורות מים. שדה בולבוסים ואתר מערות מרשים

המסלול עולה מהנחל בשביל גמלים אל תצפית מואב

.  בשביל מתגלה הנוף המזרחי של מדבר יהודה במיטבולהולכיםמ"ק3.5עוקף פראים511250

סמוך לראש . יש בו כמה מדרגות מפל קלות למעבר, "יפה נוף"יורד מבית מלון הנחלמ"ק2.5נחל פראים611255
. המפלים מערת מגורים ובור מים חצוב בסלע

ממצפור גורני עד מאגורת  711246
כידוד

נקודת תצפית מרשימה אל אזור . ל"גורני הוקם סמוך לבתי המלון לזכר עופר גרני זמצפורמ"ק3.5
אגר מ–שביל מסומן ירוק יורד ומסתיים בנחל יעלים בקרבת מאגורת כידוד . החתרורים

.מים עתיק חצוב בסלע

נוף השביל יורד דרך סולם א שלוחה יפה המכוסה צור  ' של המסלול בקצה הרחתחילתומ"ק2.5מעלה נוף811248
.טביהומשם לערוץ נחל 

.  31תחילתו בערד וסיומו בכביש , ערוץ נחל קניוני אך קל למערבמ  "ק5טביהנחל 911247



מספר  
במפה

מספר במפת
סימון שבילים

אורךכינוי השביל
מ"בק

הערות

השביל עובר ליד מאגורת  . היורד לים המלח31המסלול בערד סיומו בכביש תחילתמ"ק5נחל יעלים1011240
שביל ישראל עובר . יעלים שסיפקה בימי קדם מים למבצר הרומי מעל תוואי השביל

.במסלול זה

. השביל יורד במתינות אל ערוצו של נחל רחף, מצדה מערב-המסלול כביש ערדתחילתמ"ק2.5מצפה בקעת קנאים1111242
.ממנו נשקפת תצפית מדהימה לבקעת קנאים וקצהו הדרומי של ים המלח

1211251
11255

.  השביל יורד על גבי שלוחה מתונה לנחל כידוד". משעולי רחף"תחילת המסלול באתר מ"ק6גבעת שיני הכרישים
מרבית השביל הינו עתיק והיה בשימוש  ". גבעת שיני הכרישים"באמצע הדרך נמצאת 

.  לדרום לרגלי קמר כידודכציר תנועה מצפון

תחילתו סמוך להר  . שחותך את הרמה דרומית של ערד ממזרח למערבערוץ מתון ויפהמ"ק4.5נחל כיסן1311359
.קינה ומסתיים בנחל קינה עצמו

. חימרממש לפני המפגש עם נחל , השביל יורד מהר קינה דרומה ומתחבר אל נחל קינהמ"ק6.5נחל כנפן1411355
.  ישראל עובר לאורכושביל

. המרכזי הוא גב קינה מלא מיםמשופע במוקדי עניין, שביל מרשים וחוויתימ  "ק5.5נחל קינה טבעתי וגב קינה1511362

למבקרים נועד לאפשר. שביל מסומן בתוך ערוץ הנחל לאחר השביל הטבעתי יוצא ממנומ"ק2נחל קינה1611363
. בגב קינה להמשיך ולרדת בנחל קינה לכל אורכו עד המפגש עם דרך אדום

עוזה דרומה אל עבר קצה הדרומי של ים מחירבתהנתיב הראשי בו נעו בימי קדם מ"ק14דרך אדום המקראית1711361
"(מסע שלושת המלכים. )"המלח

תחילתו במצפה זהר. מעניין ומלא אירועים, ערוץ קצרמ"ק3נחל אבוב1811353

לפני ברכת  המלולסיום . מ צפונית מערד"ק4תחילת השביל על כביש מצדה מערב מ"ק13נחל צאלים עליון-שלוחת סימן1911143
צםירה



דרכים לרכב ואופניים

מספר במפת 
סימון שבילים

אורך תחילה וסוף
מ  "בק

מ"ק9כפר הנוקדים<משעולי רחף 11241

מ"ק1בור עטין<כפר הנוקדים 11144

מ"ק4.5ברכת צפירה<כפר הנוקדים 11042

מ"ק0.8עוקף הר קנאים11146

מ"ק15חימרנחל <מנחת ערד 11354

מ"ק315כביש <ראש זהר <הר קינה 11351

מ "ק13ראש מעלה יאיר<נחל מורג<31כביש 11327

מ"ק5(עד חניון מוסא)חירבת עוזה <מנחת ערד 11360



מקומות לינה  

מגוון האפשרויות לינה בערד:

אחד מהם כשר למהדרין, שני בתי המלון  ,

בקרוב ייפתח מלון נוסף, מלון בוטיק

 אכסניית נוער

הוסטלים לתרמילאים

חדרי אירוח הפזורים בעיר .

אירוח מדברי ועוד



נציג ציבור



ויקטור ויינר–נציג הציבור 

"זבל במדבר"פרויקט התנדבותי ודף פייסבוק בשם 

2018יוני -תחילת פעילות  

ומדבר סביב ערד , ואדיות, גיוס מתנדבים למבצעי ניקיון בשטחים פתוחים–תחום פעילות 



דוגמאות מימי ניקיון 

נחל דומיה 

נחל חסד

בית עלמין



נחל 
טביה

מלון מצדה

שכונת רננים



:אתגרים
שטח לא נגיש לרכבים וקשה למעבר בן אדם 



מרחק רב עד לנקודה נגישה



חלקם בעלי משקל רב, סוגי פסולת שונים



:עזרה קיימת
. מתנדבים

.106י "פינוי של הפסולת מנקודה נגישה למשאית או טנדר ע
.מיחידה לאיכות הסביבה/ ציוד בסיסי כמו כפפות או שקיות מעירייה



סוגי פסולת וקצת מספרים 

אלפים-ליטר 1.5בעיקר בקבוקים של –פסולת פלסטיק . 1

200מעל –צמיגים בגדלים שונים עד לקוטר של מטר וחצי . 2

30מתקרב ל –חביות ברזל . 3

י עירייה"ערימות לפינוי ע40כ –זבל מתכתי וזבל ביתי אחר כולל רהיטים . 4

מלאים בזבל שונה, 40אספנו מעל . בכללי הפסקתי להשתמש בשקים לזבל ועברתי לבאלות



תוצאות בשטח
חודשים3ואדי בין שכונת שקד ורותם אחרי 

חביות 20באלות של זבל  ו15, צמיגים100כאשר אין בו מעל 



סדר יום

ברכות10:00

רקע10:15

י נציגי גופים"הצגת מצב קיים ע10:30

דיון והחלטות לאישור11:30



התייחסויות משתתפים



של המנהלת2' החלטות ותכנית עבודה לקראת ישיבה מס

אחראיותמדדיעד 

מנהלת נוספת בחודש קיום ישיבתשוטפת של מנהלת נחלי ערדפעולה1

ספטמבר

ניקוז  רשות

ים המלח

הצגת תכנית עבודה וסטטוס ביצוע לישיבת הקמת צוות משותף לנושא המגבונים2

מנהלת הבאה

נגב  ס"יח

מזרחי

תוצרים של הקמת הפורום עד הצגתGIS–הקמת פורום רפרנטים למידע מרחבי 3

לישיבת מנהלת הבאה

עיריית ערד

תוצרי סיור פקחים שנתי משותף עד הצגתהקמת פורום פקחים באזור ערד4

לישיבת מנהלת הבאה

נגב  ס"יח

מזרחי

עיריית ערדבפרויקטים מוצעיםתמיכהגיבוש פרויקטים לקרן לשטחים פתוחים5

נגב  ס"יחאישור חלופה מוצעת לתוואי שביל ישראלמקטע שביל ישראלתוואי6

מזרחי

לדרך הביוב בנחל  ביצוע חסימה בכניסהטיפול במפגעים והפרות7

טביה

עיריית ערד



חלוקה לחברי המנהלת–אונקיתכולת דיסק 

1' מצגת ישיבת מנהלת מס•

ערדתכנית האב לנחלי •

הנחיות מרחביות לנחלי ערד•

סקר תשתיות טבע עירוני בערד•

2018ערד אורטופוטו•

מפות נחלי ערד•

2017ערד נחלי סרטון •



תודה

ישיבת מנהלת נחלי  

2-9/2019' ערד מס





גבולות  

אגני משנה  

עקרוניים




