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תושבים ואורחים יקרים,
חוברת זו מסכמת את התערוכה "ערד קו מרחב" ואת המשכה ביום העיון "ערד ,מתיקון
לאומי לתיקון מקומי" שהתקיימו במרכז לאמנות עכשווית בערד.
אירועים אלה מאפשרים לנו לבחון את התכנון הקפדני של ערד שנעשה בתחילת שנות
ה - '60-מרחבית ,אדריכלית ,כלכלית ודמוגרפית ,ולהשליך ממנו על התכנון העירוני
שנעשה כיום לעוד שנים רבות קדימה.
למדנו שלאורך השנים ערד הייתה עיר ידידותית להולכי רגל ,נעימה וקהילתית .שכונותיה
היו תחומות ,צירי התנועה המרכזיים היו מחוץ להן .המענה לצרכי התושבים והילדים היו
במרחק הליכה בטוחה למרכזון מסחרי קטן ,בית ספר ,גני ילדים ומגרשי שעשועים וספורט.
התערוכה ויום העיון מהוות אבן דרך בתכנית המתאר החדשה שנעשית בימים אלה.
כיום ,מדהימה בעיניי ההקפדה על הפיתוח העירוני בדיוק לפי התכנון העירוני הראשוני,
כיצד השכונות שהיו רק "על הנייר" לפני שישים שנה ,נבנות כיום בתנופת בנייה גדולה.
אני מאמין שעל ערד להתכנס לתוכה פנימה ,למלא את החללים הריקים שבמרכזה בבנייה
חדשה ,מדרחוב ,שדרות מקסימות ובתי קפה .בהתאם לעקרון המנחה מימי הקמתה  -עיר
קומפקטית ואורבנית המאפשרת חיי קהילה ושכנות טובה בין תושביה.
שנית ,אני מאמין כי עלינו להשקיע במרחב הציבורי ולעודד את הקהילה להיפגש ,לצאת,
לבלות וליהנות יחד ,תוך עידוד הכלכלה המקומית .מתן דגש לעסקים בכיכר העיר ובקניון,
יחד עם אולם המופעים המרכזי והמתנ"ס ייצרו תנועה וחיים שוקקים במרכז העיר.
התערוכה "ערד קו מרחב" הפנתה את תשומת הלב הציבורית ,בעיר ומחוצה לה ,לחשיבות
התכנון ומעלותיו .אני גאה בעיר שאליה מגיעים מתכננים ,אדריכלים ,ואנשי משרדי
הממשלה כדי להתרשם מחשיבות התכנון העירוני .שמחתי לראות תושבים רבים שביקרו
בתערוכה והשתתפו באירועים הרבים ,הרצאות ,מפגשי מחול ,מפגשי יוצרים ,שיח גלריה
ופעילויות בימי שבת.
ברצוני להודות לצוות המרכז לאמנות עכשווית בערד על החוויה העירונית האמנותית-
קהילתית המעשירה שהעניקו לכולנו.

עו"ד ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד
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אדריכלות פוגשת אנשים

מיכל תאומי סלע
עיר באמצע המדבר .רחובות ,כבישים ,בתים ואנשים .עיר מיוחדת.
מה הופך מקבץ של בניינים וכבישים למשהו אחר?
בערד יש איכויות אדריכליות הבאות לידי ביטוי במהלך שוטטות בעיר .קבוצת
המתכננים ישבה במקום ,למדה ,חייתה וחלמה אותו .תהליך חשיבה מבפנים על תכנון
העיר התייחס לרוח המקום .genius loci ,אותה חווית תכנון ,שהובילו אריה לובה
אליאב ואדריכל אלכס שר וגובשה במחנה המתכננים בערד בתחילת שנות השישים,
הניחה את היסודות לעיר אותה אנו חווים כיום .בשנות השישים ,תכנון ערים חדשות
הושפע מערכים לאומיים כמו 'מיזוג גלויות' ו'הפרחת השממה' ,אשר הוגדרו על ידי
מוסדות השלטון ומיוצגים בערד במחשבה המחודשת על צפיפות ועל חוויה עירונית;
וכן מתקדימים בינלאומיים רבים ,שהביאו גישות חדשניות לתכנון עירוני ליניארי.
העיר הוק ( )Hookבאנגליה ,למרות שלא נבנתה מעולם ,השפיעה רבות על התכנון העירוני
אולם קיבלה פרשנות אינטימית יותר בערד.
התערוכה 'ערד_קו_מרחב' מציגה את עקרונות התכנון העירוני של ערד בשנות השישים.
מתכנני ערד ביקשו לייצר תחושה של קהילתיות והשתייכות תוך שמירה על פרטיות
התושבים ולהוביל תכנון של עירוניות חדשה ,שבאה לידי ביטוי במרכז עירוני מתוכנן בעל
שימושים מגוונים שיצר מפגשים בתוך הקהילה ,ובמערכת חללים ציבוריים ,שכונתיים
ועירוניים ,שהיו מקושרים אליו .ההגדרה הברורה של אותם חללים נועדה לייצר מפגש
חברתי וגיבוש קהילתי .הציר הליניארי של התערוכה מתייחס לסכמת התכנון הליניארית
של ערד ,ומוביל את המבקר תוך כדי שיטוט ,בעיר הנפרשת לרגליו על גבי מפת ענק
בשחור לבן מהכניסה לגלריה ועד לסופה .מתוך המפה צומחים שמונה עקרונות תכנוניים:
שלושת הראשונים מתייחסים לתכנית העיר לאורך השנים ,מחנה התכנון הקדמי ולסכמה
הליניארית .סכמת תכנון לינארית מתאימה להקמת העיר בשלבים :גודל המרכז העירוני
מתוכנן בהתאמה לכמות המגורים המתוכננת .בתחילה נבנה מרכז עירוני קטן המשרת
שתי שכונות משני צדדיו .בשלב השני ,עם הגידול באוכלוסייה והקמת שתי שכונות
נוספות ,נבנתה רצועת מרכז עירוני נוספת ,בהמשך למרכז הקיים .במקום מרכז נקודתי
יחיד ,השימושים הציבוריים פוזרו לאורך מדרחוב מרכזי והמשכי להולכי רגל ,שממשיך
פנימה לתוך השכונות עצמן.
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יולה קוריטני ,בתי הפטיו  -שכונת יעלים ,פטיו2019 ,
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עקרונות תכנון נוספים המייחדים את ערד בנוף העירוני של ישראל מתייחסים להפרדת
תנועה בין הולכי רגל ומכוניות .מערכת היררכית של תנועה ,המתחילה בדרך הראשית
במרכז העירוני ,עוברת לרחובות הראשיים להולכי הרגל בשכונות הליבה ומהן
לדרכים משניות שכונתיות ,כאשר בתוך השכונות לא תוכננה כלל תנועת כלי רכב.
עקרון נוסף מתייחס לאקלים המקומי תוך שמירה על צפיפות בינוי גבוהה ככל שמתקרבים
למרכז העיר .בניית מעברים שכונתיים ,רובם מקורים או מוצלים ,להולכי רגל בלבד עד
למרכז שגם בו ההליכה מקורה וצפופה ,נועדו לחזק את הקשרים החברתיים בין התושבים
מהשכונות השונות .בערד תוכנן טיפוס בית משותף ייחודי לערד ,בית הפטיו ,שפותח
במטרה לייצר צפיפות גבוהה של אוכלוסיה תוך שמירה על פרטיות מקסימלית לדיירים.
קומת הקרקע תוכננה כמעבר מקורה המשכי עם שתי כניסות ,המבנים הוצבו אחד בסמוך
לשני ויצרו מערכת תנועה שכונתית מוצלת .בפועל ,ריבוי המעברים גרם לחוסר פרטיות
לדיירים ,ואלה נסגרו למעבר עבור עוברי אורח.
הרובד השני בתערוכה בוחן את מערכת היחסים בין האדריכלות והאנשים שחיים בה,
דרך עבודות אמנות צבעוניות ומלאות חיים שעוטפות את המהלך האדריכלי .עיר איננה
עיר ללא האנשים הגרים בה .האנשים קובעים את מהות השימוש בה ,מלווים את קצב
החיים ,נעים בחללים שתוכננו עבורם .המרכז העירוני של ערד חי ופועם .מערכת התנועה
פעילה גם בצהרי היום ,ומאפשרת מפגש נוח בין התושבים .שכונת יעלים המתוכננת
עברה שינויים באוכלוסייה שהובילו לשינויים בשימושים ובנראות של השכונה ,ועדיין,
למרות כל אלה ,ניתן לזהות את רכיבי התכנון המקוריים ,החלומות והשאיפות העירוניות
והחברתיות שליוו את הקמתה.

דורון אורגיל ,אבן ערד ,ללא כותרת2019 ,

עבודות האמנות חוקרות את מערכת היחסים בין האדם לאדריכלות מנקודות מבט שונות,
מבעד לעיניהם של יוצרים מקומיים המאתגרים את המרחב המוכר ויוצרים המביטים
בעיר מבחוץ שמפרקים ומרכיבים מחדש את המרקם העירוני .אמנים אורחים בוחנת את
המושג הכללי של אדריכלות עירונית על הבטיה האנושיים והמבניים ,בערד ומחוצה לה,
ואמנים תושבי ערד החיים ויוצרים בעיר בתקופות שונות ,מגיבים לאוצרות אדריכליים
ייחודיים בעיר .פרשנותם האישית מלמדת אותנו על הדרך בה תושבי העיר חווים אותה
כעת ,ועל השינוי התמידי בעירוניות בעקבות השינויים שעוברת העיר .השילוב של אמנות
בתערוכה זו מאפשר מבט רב שכבתי על החיים בעיר .דרך הראיה המקומית והגלובלית
של האמנים מייצרת פרשנות על האדריכלות ועל האנשים שחיים בה.
כלל מרכיבי הבנייה יוצרים חוויה עירונית ייחודית .זיהוי נכון של החיבור בין האדריכלות
והאנשים מעניק רובד נוסף לחוויה העירונית ,ומהווה דוגמא לעירוניות מותאמת למקום.
קצב החיים בעיר ואופייה משתנים תדיר בעקבות תושביה .יחד ,הם יוצרים מקום ייחודי,
חד פעמי ,עירוני אנושי ומרתק.

יהושע שמש ,שכונת יעלים ,ללא כותרת2019 ,
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מרים לוין ,מגדל השעון  -שכונת יעלים ,הזמן העצור2019 ,

אולג ברגמן ,מרכז העיר ,קפה בחורף2017 ,
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מעוף
תמר רודד שבתאי
נקודת המוצא של סדרת העבודות ’מעוף‘ היא בשכונת מעוף בערד שבה התגוררתי עם
משפחתי בשלוש השנים האחרונות .כאשר חזרתי לערד ,הופתעתי מהאסתטיקה יוצאת
הדופן של השכונה שכמעט ולא הכרתי בילדותי :מבנים יבילים זהים ,מוצבים על גבי רכס
מדברי ,בהם ניכר שעם השנים ,קיבל כל בית זהות ייחודית משלו.
ה'מוזרות' האסתטית של השכונה הביאה אותי לחקור את סיפורה :השכונה הוקמה כדי
למצוא פתרון דיור מהיר לגל העלייה הגדול מברית המועצות בשנות ה .90יובאו מגורונים -
מבנים יבילים ומוכנים להרכבה שיוצרו במפעל בארה“ב ,שאותם הציבו בערד במהירות
ובתכנון מינימלי.
כיום ,כ 30-שנה לאחר הקמת השכונה ,אני בוחנת את היטמעות המבנים הזרים בסביבה
המדברית שבה הונחתו ,בסממנים התרבותיים שצמחו עם הזמן  -מעבר של משפחות
צעירות לשכונה ,גינות עם שטיחים ופסלים שיובאו מהתרבות הרוסית המשולבים בקקטוסים
מקומיים ודגלי ישראל .מיקס אנד מטש של התרבות הישראלית שיש בה זרות ,התבדלות
והיטמעות במקביל.
סדרת העבודות מורכבת מציורים על גבי עץ שחלקים ממנו מחופים בגבס וטיח ,בדומה
לבתי השכונה .הדימויים המצוירים לקוחים מתוך צילומים שצילמתי במהלך שיטוטי
בשכונה ,בחלקם משולב קולאז' של הדפסים שלהם .הציורים עוברים תהליך שבו החומריות
שאתה אני עובדת לוקחת אותם לכיוון האובייקט ,והם נעים על ציר שבין דו לתלת ממד.
תהליכים גלובליים יוצרים שינויים גיאוגרפיים ,חברתיים ואסתטיים על ידי פעולות
אגרסיביות ומהירות של ’קאט ופייסט‘ -ייצור בתים במפעל בארה“ב והדבקתם על רקע
המדבר הזר ,הגעת עולים מברית המועצות והנחתתם לתוך התרבות ,הנוף והבתים הזרים.
אני יוצרת קולאז‘ של פירוק והרכבה מחדש ,עוקבת אחר רגעים בנוף בהם יש היטמעות
או מפגש של חלקים זרים ולא צפויים ,ומשקפת את רגעי ההיקסמות שאספתי בשיטוטי.
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תמר רודד שבתאי ,שכונת מעוף ,מעוף2019 ,
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אדר‘ הדס שדר ,הפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניון ,והמחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו חיפה

ערד :תכנון פורץ דרך
אדריכלית ד"ר הדס שדר
הערים היהודיות בישראל נחלקות לשניים :ערים שהוקמו לפני קום המדינה וערים שהוקמו
אחרי קום המדינה ,ועל ידיה .הערים שהוקמו לפני קום המדינה לא הוקמו כערים .למעשה,
מלבד עיר אחת ,עפולה ,שנוסדה בשנים  ,1925-6הוקמו יישובים כפריים כמושבים וכקיבוצים,
שכונות עירונית ומושבות .אלו האחרונות – התפתחו לערים שאנו מכירים כיום .כך למשל
השכונה העירונית אחוזת בית שהוקמה לצד יפו ,גדלה להיות העיר תל אביב .המושבות
פתח תקווה וחדרה התפתחו לערים הגדולות שאנו מכירים כיום.
לאחר קום המדינה ,התגבש צוות תכנון ברשות האדריכל אריה שרון ,שתכנן את המדינה
כולה .בין היתר תכנן הצוות את פריסת האוכלוסייה ואת ההתיישבות .צוות זה הבין שאין
די בערים הקיימות ,ושיש להקים ערים נוספות .ערים אלו כונו בתחילה "ערים חדשות"
ובהמשך זכו לשם "עיירות פיתוח"  -שם שמקורו בתכנון ההולנדי.
באדיבות אילנה אלרוד
אדר‘שר),
אלכס
שר),עמד
המתכננים
ה60-
שנות
תחילת
של ערד
תוכנית
אילנה אלרוד
באדיבות
(בראשעמד אלכס
המתכננים
(בראש
ה־60
תחילת שנות
ראשונית ערד
ראשונית של
תכנית

רוב הערים החדשות הוקמו בתשע השנים הראשונות לקום המדינה .תחת הגדרה זו נוכל
לראות ערים ערביות לשעבר ,כמו באר שבע; ערים יהודיות שהבנייה החדשה פיתחה
לאין ערוך יחסית לבסיס המבני שלהם ,כמו נהרייה; וערים שהוקמו על שטח ריק לחלוטין,
כמו בית שמש .הערים היו אמורות להתבסס על הסביבה החקלאית סביבן :לספק לתושבי
המושבים וקיבוצים שירותים מחד גיסא ,ומאידך גיסא לעבד את תוצרתם החקלאית.
הערים החדשות אוכלסו בעולים חדשים ,ששילשו את אוכלוסיית מדינת ישראל הצעירה
תוך עשור .תכנונן היה אחיד יחסית ,ללא התחשבות בתנאים האקלימיים השונים ,בשוני
הטופוגרפי ובהיסטוריה השונה של כל אתר .תכנונן התבסס על מרכז עירוני במרכזן
הגיאוגרפי ועל שכונות מסביב .לכל שכונה נבנה מרכז שכונתי במרכזה הגיאוגרפי .הבנייה
של השכונות היתה בנייה דלילה ,שהלכה והתעבתה ככל שחלפו אותן תשע שנים.
הביקורת על הערים החדשות לא איחרה להגיע .ראשית ,ההתבססות על עולים חדשים,
כלומר על אוכלוסייה מוחלשת שעסוקה בהישרדות יומיומית – קיבע את מצבן של הערים
החדשות כנזקקות וכנתמכות ולא כמרכזים לאזורן ,כפי שביקשו המתכננים .שנית,
העורף החקלאי סביב הערים האלו היה פעמים רבות חלש ונזקק כמו הערים עצמן ולכן
לא יכול היה להוות משאב כלכלי ,כפי שביקשו המתכננים .שלישית ,התכנון הדליל גרם
לערים שלא להיראות כמו ערים ,אלא ככפרים מוגדלים .ברי היה אפוא כי יש לשנות את
קונספציית התכנון והאכלוס.
שינוי זה אירע בשנת  ,1960עם התחלת תכנון ערד ,ויושם בשנת  1962עם התחלת בניית
העיר .ערד פתחה פרק חדש בתכנון הערים הישראלי כעיר שמתקנת את כשלי הדור
הראשון של הערים החדשות .ראשית ,היא התבססה על אוכלוסייה של ישראלים ותיקים,
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אידיאליסטיים ועוצמתיים ,ולא על עולים חדשים .שנית ,היא התבססה על תעשייה ולא
על חקלאות .שלישית ,היא תוכננה אחרת .במקום בינוי דליל – גרעינה העירוני נבנה
בצפיפות יחסית (הכוונה היא למרכז העירוני ולשכונות יעלים ,אבישור ,לבאות וטללים).
כדי לייצר עיר קומפקטית ,נקבעו מרחקי הליכה סבירים בין המרכז לבין אחרון הבתים
בגרעין העירוני והותוו צירי הליכה – אלו הרחובות המרכזיים של השכונות לעיל :רחובות
חן ושמעון .כדי לענות לתנאים המדבריים – תוכננו הרחובות הללו כרחובות מוצלים על
ידי מבני המגורים .על פי עקרונות אלו תוכנן גם הציר המרכזי של המרכז העירוני.
מבט לכיוון חדרי המדרגות הפתוחים ,בתי הפטיו בשכונת יעלים

חבה
האקלים
שור
דקל.
היה נהוג.

מבט לכיוון המעבר הראשי המקורה ,בתי הפטיו בשכונת יעלים

המרכז העירוני של הוק1961 ,The Planning of A New Town ,

מעבר מקורה וחצר מוגדרת בערד

חצר מוגדרת ,תצלום אווירי ,מתוך אוסף התצלומים הלאומי  ,1964צילום :כהן פריץ
חצר מוגדרת ,תצלום אווירי ,מתוך אוסף התצלומים הלאומי  ,1964צילום :כהן פריץ
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שילוב כל המשתנים :אוכלוסייה ותיקה ומלאת און ,שעברה ועדת קבלה כדי להתקבל
להתיישבות בערד (אכן ,הביקוש עלה על ההיצע וועדת הקבלה העירונית יכלה לבחור את
המתאימים ביותר!); התעשייה שבבסיס כלכלת העיר והתכנון החדשני לזמנו הפך את ערד
ל"יהלום בכתר הנגב" .ערד הזדהרה יחסית לערים החדשות שקדמו לה ,יחסית להתיישבות
העירונית בנגב ויחסית לערים בישראל בכלל .כיוון שהיא ביטאה את האידיאולוגיה הציונית
הקלאסית של הפרחת השממה ,ערד נהנתה מתמיכה ממשלתית נרחבת .אולם לא לעולם
חוסן :הפניית המשאבים הממלכתיים לנגב הלכה והתמעטה החל משנות השמונים ,המשק
הופרט וכך גם מפעלי ים המלח .הגלובליזציה גרמה להעדפת הייצור בחו"ל ופגמה בתעשיות
המסורתיות ,כולל במפעלים בערד .ערכי החברה ,שהעדיפה את הכלל על הפרט וראתה
ערך בהתיישבות בספר – השתנו גם הם .הגשמה אישית והחצנה של הצלחה כלכלית
אינדיבידואליסטית החליפו את האידיאולוגיות הקודמות של צניעות והגשמה לאומית.
התכנון הראשוני של ערד לא הושלם לפי התוכנית .המרכז העירוני לא התמשך כפי
שתכננו המתכננים ,אל מעבר לפלח המכיל כיום את המתנ"ס ואת קניון ערד .יתרה מזאת,
בכניסה לעיר פותח מרכז מסחרי של חנויות גדולות סביב משטחי חנייה גדולים ,המושך
אליו את כוח הקנייה העירוני והאזורי ,ומדלדל את כוחו של המרכז העירוני הוותיק.
שכונת חלמיש ,שבגרעין ערד – לא המשיכה את מתכונת הרחובות המוצלים המקשרים
בינה לבין המרכז העירוני ,שכאמור – לא המשיך להיבנות כלל .השכונה השישית בגרעין
ערד – שכונת יהושפט לא הושלמה עד היום .דומה היה שייחודה של ערד הולך ונמוג.
הבא מן החוץ לא מודע בהכרח לייחודיות האנושית והתכנונית של העיר ולהיסטוריה
שלה כפורצת דרך בתכנון הערים הישראלי.
יחד עם זאת ,דווקא השטחים הריקים שנותרו במרכז העירוני המתוכנן ,דווקא הכבישים
הרחבים בין השכונות ודווקא שכונת יהושפט בגרעין העיר שטרם נבנתה – יכולים להיות
המקור להתחדשות עירונית ולפיתוח החדש של ערד ,בהתאם לצרכים של שנות האלפיים.
שטחים ריקים אלו – אם יתוכננו נכון ובהתאם לצרכים של עיר מדברית על שפת "נוף
ירח" נדיר – יכולים לעצב את ערד כמרכז תרבותי ותיירותי ייחודי לסביבתה וכן :גם
כעיר קומפקטית המושתתת על הליכה רגלית בנתיבים מוצלים ,כפי שביקשו המתכננים
מלכתחילה .לכך יש להוסיף אוכלוסייה פעילה ומעורבת הקיימת בערד כל השנים – והרי
מתכון למינוף הייחודיות האזורית ,האקלימית ,הנופית ,האנושית והתכנונית לעבר עתיד
חדש .ככלות הכל ,הבסיס לכל אלה קיים בערד זה מכבר.
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מתוך על שובל העירוניות בתכנון של ערד ,עיר הבשור וכרמיאל ,בתחילת שנות השישים,
אדר‘ הדס שדר ,הפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניון ,והמחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו חיפה

מעברים שכונתיים מקורים –
התייחסות לאקלים
תכנון המעברים מתייחס לאקלים המקומי ובוצע עוד בזמן הקמת המחנה הקדמי.
הצריפים מוקמו סביב חצרות פנימיות שחוברו על ידי מעברים מקורים כך שגם
המעברים וגם החצרות הוצללו .האוויר הקריר בחצר הפנימית (פטיו) קירר גם את
המגורים שסבבו אותה.
בערד עצמה ,בשכונות יעלים ואבישור ,תוכננו מעברים שכונתיים מרכזיים להולכי
רגל שמקורים ע“י הקומות העליונות של בתי המגורים .בשכונות טללים ולבאות,
מעברי הולכי הרגל נתחמו בבתי המגורים אשר מצלילים אותם לאורך רוב שעות
היום בגלל גובהם של הבניינים ביחס למרחק בין המבנים.
מתוך The evolution of the inner courtyard in Israel: A reflection of the relationship between
 ,the Western modernist hegemony and the Mediterranean enviormentאדר‘ הדס שדר

צילום :סער יעקב
הלאומי ,1980
התצלומים
אוסף
המסחרי ,מתוך
המרכז
הלאומי
התצלומים
אוסף
מתוך
המסחרי,
המרכז

 ,1980צילום :סער יעקב

מעברים מקורים במחנה הקדמי בערד,
באדיבות אדר' אילנה אלרוד

מעברים מקורים במחנה הקדמי בערד ,באדיבות אדר‘ אילנה אלרוד

2

3

מעברים ציבוריים ,מתוך אוסף התצלומים הלאומי  ,1967צילום :ברונר אילן
התצלומים הלאומי ,1967
מעברים ציבוריים ,מתוך אוסף
צילום :ברונר אילן

רחוב ראשי בערד ,מתוך אוסף התצלומים הלאומי  ,1973צילום :מילנר משה

רים

רים שכונתיים ועירוניים מוגדרים שהיוו הרחבה
יבוריות בתוך השכונה תוכננו במחשבה על האקלים
י לחזק את ערך מיזוג הגלויות .בשכונת אבישור
ם מוגדרים מבטון על ידי אדריכל הנוף צבי דקל.
את חצר משותפת למספר מבנים כפי שהיה נהוג.
ריחהולא
צר

רצף מתוך:
מניםהשיכון.
משרד

שנותGolani, Y.
and von
השישים,
לת
אלא יש
בוץ,
במרכז האקדמי ויצו חיפה
קטורה
תמידית
מה

שתייכות תוך
מושים מגוונים
ושרים אליו.

המרכז העירוני של הוק1961 ,The Planning of A New Town ,

מילנר משה
אוסףהלאומי  ,1973צילום:
אוסף התצלומים
מתוך
הלאומי  ,1973צילום :מילנר משה
התצלומים
מתוך

16

בערד
מקורהמוגדרת
מקורה וחצר
מעבר
מוגדרת בערד
וחצר
מעבר

מתוך אוסף התצלומים הלאומי  ,1973צילום :מילנר משה

17

19

18

ערד ,עוצמתה של עיר קטנה בנגב
ד"ר בתיה רודד
"להיות ערדניק זה בעיקר האנשים"" .זה להיות גאה במקום בו אתה חי ולדאוג שלגאווה
הזו יהיה כיסוי"" .זו הבריזה הקיצית והנעימה שמרגישים כשיושבים על החומה במצפור,
ובתחושת התרחבות הלב אל מול עוצמתו של המדבר במלוא יופיו".
כך מבטאים תושבי ערד את תחושותיהם ביחס לעיר .זוהי תמציתה של הזהות המקומית
הנבנית מזיכרון ,מתחושת המקום ותחושת הקהילה – התחושה של גורל משותף ועצמאי
ברחוק והמנוכר מהמרכז .בצד לא מעט 'קיטורים' ,נשמעות בכל הזדמנות הצהרות אהבה
יוצאות דופן לעיר הזו .נשאלת השאלה – כיצד התגבשה זהות שיש לה כוח מגייס בעל
עוצמה כזו? שכן ,דבר מופלא הוא שתושבי העיר שעברה תהפוכות גורל וטלטלות קשות
בכל זאת שרדו כאן והם מסורים לה בכל ליבם ונלחמים עליה בכל כוחם.

ש'לקחו להם את המקום' והם נטשו את העיר .אסון הפסטיבל ב 1995-היה 'הקש ששבר
את גב הגמל' .ממקור לגאווה ושמחה הפך הפסטיבל באחת לכישלון צורב.
אבל ותחושת החמצה ירדו על העיר והיא נכלאה בתהליך של שקיעה ,כשמנהיגיה עמדו
חסרי אונים אל מול תהליך המחיקה הדורסני ולא מצאו תשובה .במשך שנים לא נבנו
בתים חדשים .השכונות הוותיקות ,שהיו חדשניות לשעתן ,התיישנו .הדירות עמדו ריקות
ומחירן הזול משך אל העיר את קהילת חסידי גור המתבדלת והוליד מתחים חברתיים
קשים .המפעלים עליהם הייתה גאוותה של העיר – מוטורולה ומגבות ערד – נסגרו ונוספים
הלכו בדרכם .אווירת נכאים והשפלה טלטלה את האנשים שהיו כה גאים במפעל חייהם.
בשלהי שנת  2014זעקו התושבים" :קוברים לנו את העיר" והציבו ארון קבורה בפינת
הכיכר על כביש .31

ראשיתה של ערד הייתה מפונקת .העיר תוכננה והתבססה כבבת עינה של מפלגת השלטון.
אך כבר אז היא גילתה גילויי עצמאות ,כשראשוניה לחמו למען קיום של בחירות דמוקרטיות
לראשות העיר ואף השיגו את מבוקשם .למנהיג הראשון ,אברהם (בייגה) שוחט הייתה
חשיבה עצמאית ונועזת ,לא פעם ,על מה שדרוש לעיר והוא ידע להשיג את האמצעים כדי
להגשים זאת .תושביה היו דעתנים והם נהגו להביע את דעותיהם 'אצל בייגה על הדשא',
במעין דמוקרטיה ישירה.
לימים ,הם למדו שקולם חשוב ולא היססו להרימו בעת הצורך גם ברמה הלאומית ,גם
כשמעמדה של ערד לא שרד .זו הייתה הצידה לדרך הקשה שיצאו אליה בעל כורחם.
הרוחות שנשבו כרוח גבית לעיר הקטנה שהכל ניתן לה ,הפכו לסופה נגדית מאיימת.
המתכננים סברו ,ברוב תמימותם ,שיש מרשם בדוק להמראתה של עיר באמצעות הנדסת
אדם ומרחב ברוח המודרניזם .הם חישבו ושרטטו ,מיקמו ואכלסו ,פילסו לה דרך ודאגו
למקורות פרנסה כדי לברוא עולם חדש ומצליח .ואכן ,ערד בת ה 20-התגאתה בהווייה
גאה ומתנשאת משהו ביחס למרחב הנגב שתוכנן בחיפזון והוזנח .אלא שאז החל תהליך
שהשווה את מצבה לזה של שכנותיה המכונות 'ערי פיתוח'.
המהפך הפוליטי ושינוי סדר היום האידיאולוגי מראשית שנות השמונים ,הפנה את משאבי
המדינה ליישובו של ספָ ר חדש ,השטחים שנכבשו במלחמת  ;1967הממשלה אימצה
מדיניות של שוק חופשי  -שקיבלה ביטוי בנגב עם הפרטת מפעלי המחצבים שפרנסו את
יושביו .פרברים חדשים ,מיתר ולהבים ,משכו אליהם אוכלוסייה מערי הנגב וערד בכללם.
כך הצטמצמו מקורות התעסוקה ,ירדו אפשרויות הקידום והתקציבים קוצצו .בואם של
יוצאי חבר העמים החיה את העיר לזמן מה ,אך במקביל ,קליטת היתר גרם לרבים תחושה
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סשה פליט ,מרכז העיר ,פוזיציה2010-2014 ,
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האמנם 'רצח-עיר'?
בעוד העיר לובשת את מאפייניה של עיר מתכווצת ,נוסף עוד סבב קשה במאבק המתמשך
נגד הקמתו של 'שדה בריר' ,מכרה פוספט בבקעת ערד הסמוכה .הדיון בשאלה – האם
העיר תשרוד את כל זה? לאיזה עתיד היא הולכת? הפך לשגור ,חרד ודואג .המנהיגות
העירונית נותרה חסרת מענה ,הממשלה נותרה אדישה ואטומה.
ואז ,כעוף החול ,קמו האנשים ונלחמו .היו שיזמו הקמה של עמותת תיירות ,הן כדי לפתח
מקורות תעסוקה מקומית מקיימת והן כתריס בפני עתיד של 'עיר מכרות' המזומן לה ,והיו
שנלחמו בעוצמה נגד הקמתו של המכרה בנתיבים אחרים .מאבק התעורר סביב טיילת
מואב ,שמשיקולי נדל"ן עמדה להפוך לשכונת מגורים ,וסביב המרחב הציבורי שהחרדים
ניסו לכבוש.
הזהות ,שקפאה על שמריה וביכתה בתדהמה את מר גורלה ,החלה להיחלץ אל עבר
דרך מאתגרת .על אף שהוזנחה ברמה הלאומית ,פילסה את דרכה מתוך יוזמה מקומית
וחזרה להשמיע את הקול המקומי הייחודי ,שהיה שם תמיד .ייתכן שזו נקודת הזמן בה
החל המפנה :הישג אזרחי נוסף במאבק בריר והצלחה בהקמה של עמותת התיירות .חזרה
למקום ,שמשמעותה ,תחושת מקום וקהילה מכיוון חדש תוך פריחה תרבותית ואמנותית.

רבקה קובלסקי ,שכונת יעלים ומרכז העיר ,אנשים2019 ,

כאן המקום להקדיש מספר מילים לחלקה של קבוצת "הקש"ת (קהילה לשיתוף בין-תרבותי)
בערד" בתהליך השיקום ,כדוגמה לפעולה אזרחית בונה ,בה לקחתי חלק.
כשלושים תושבי ערד התכנסו ערב חורפי אחד בשלהי שנת  2010והחליטו להקים קבוצה
שתחבר את התושבים חזרה למקום ולקהילתיות הטובה שהייתה להם בדרך של רב-
תרבותיות .הקש"ת פעלה להקמת קבוצה משותפת עם התושבים בשכונת יעלים .השכונה
היוותה מטונימיה לעיר כולה וסברנו כי בשינוי תדמיתה טמון הכוח לשנות גם את התדמית
העירונית כולה לתושבי ערד; בנוסף ,נוסדו "הליכות ג'יין" ששילבו זיכרון ,חידושים ויופי
בפינות בעיר ,בהשתתפות התושבים; וערבי ' '8X8בהם המספרים חלקו מחוויות חייהם
בערד עם חבריהם.
ההשקעה אכן נשאה פרי והחלה לחדור ההבנה שערד הישנה והטובה איננה עוד ,אך
ערד יכולה לצמוח ולפרוח על בסיס הזיכרון והאהבה ,להסתגל ולהתמודד עם השינויים
בעולמנו בדרך אחרת .אל תוך כך צמחה מנהיגות חדשה ורעננה ,שהמשיכה באותו כיוון
תוך עשייה נמרצת ודחוסה לקראת עיר חכמה וטובה ,משתפת ומקיימת.

גלעד בר שלו ,שכונת אבישור ומרכז העיר2019 ,
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נסיים בתקווה זהירה להמשך ההתפתחות ונזכור ,כי הזיכרון המקומי היה כלי במאבק
החברתי של העיר הזו ,במקום הבכי על העבר שהסתיר אפשרויות ושיתק .ככזה ,הוא
שימש לחשיבה על המקום בדרכים חדשניות כדי להרבות חוסן .סיפורה של ערד יימשך,
ישתנה ויחווה תפניות .אך בנקודת הזמן הזו ,ניתן להגדיר את תושביה ומנהיגיה כמי
שאוהבים את העיר שלהם ומוכנים להילחם עליה ,ככאלה שידעו לקחת את אתוס ההקמה
של העיר למקומות חדשים כדי להפיח בה חיים של איכות ,שמחה ועתיד.

23

גלעד בר שלו ,שכונת אבישור2019 ,
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גלעד בר שלו ,שכונת אבישור2019 ,
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מימין :ציבי גבע ,סבכה2002 ,
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משמאל :חיימי פניכל ,בבל2019 ,
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מחשבות בעקבות דיויד בסט:
מה שנבנה ומה שלא
האדריכל דייויד בסט תכנן את שכונות יעלים ואבישור בערד .בנו ,אדריכל אהוד
בסט ,מצא בארכיון אביו חומרים אותם אנו מביאים לראשונה לעיני הציבור.

אדר' אהוד בסט
שכונת יעלים היתה שכונת הקבע הראשונה שנבנתה ,ובמסגרת קבוצת הבתים הראשונים
ניבנה גם מגדל השעון .ככל שאני חושב על כך יותר ,אני מבין את התעוזה המחשבתית
לתכנן מגדל שעון באמצע המדבר כדבר כמעט ראשון .אבל זה הוא בדיוק תפקידו של
האדריכל :לדעת שמה שיתכנן ויבנה יעמוד ,אולי ,לעד ,ולכן לקחת את הזמן ולחשוב מהו
הדבר הנכון ביותר למרחב .וכך ,במחיר של חדר מדרגות שהיה צריך לבנות לבניין ,נבנה
גם מגדל שעון שמילא תפקיד חשוב של נקודת ציון אורבנית בשכונה ,מקום שאנשים
יכולים להתייחס ולהזדהות איתו" :ניפגש ליד השעון".
האם מילא את תפקידו? האם עמד בשינויי הזמן? הבניינים סביב ניבנו גבוהים יותר ,והשעון
עצמו כבר לא עבד ,ומי בכלל צריך שעון בכיכר כשכל אחד יש בטלפון .ועדיין ,אני חושב
שיש לו תפקיד כנקודת ציון אורבנית .עד היום הוא היחידי בכל העיר.

שכונת יעלים .הצילומים באדיבות ארכיון דיויד בסט אדריכלים
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מגדל השעון
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בשכונת אבישור תוכנן השלב האחרון כשכונה
של בתי פטיו /קוטג'ים .מעין שכונת 'שטיח' -
בניינים של שתי קומות המנצלים גם את
הטופוגרפיה ,ביניהם בנייני ציבור ומסחר לאורך
ציר הולכי רגל מרכזי.
בקצה הציר הוצב בניין גבוה בן  12קומות ,כמו
מגדל השעון ,כנקודת ציון אורבנית .אך כל זה לא
נבנה .המדרחוב נשאר ,אך לא שכונת הקוטג'ים,
שתכנונה הושלם עד לפרט תאי הדואר של
כל בית.
במקומם ,ברגע האחרון היה צריך לספק עבודה
למפעל שייצר בניינים טרומיים ,וכך בהחלטה
קטנה אחת ,נמחקה כל העשיה התכנונית ושינתה
את פני השכונה לעד.
בימים אלה אני מוביל את ההתחדשות
העירונית  -ומקווה שאצליח לתקן במשהו.
שכונת אבישור ,תהליכי עבודה
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התערבויות אמנותיות בסלון בטון אבישור
אורן עמית
תכנית שהות האמן "אמנות אדריכלות ערד" שייסדה הדס קידר באוקטובר ( 2014והיוותה
הבסיס התוכני לפתיחת המרכז לאמנות עכשווית בערד) אירחה לאורך השנים אמנים
רבים מהארץ ומהעולם .אלה הגיעו לתקופות קצרות של מחקר ,שיטוט סקרני ויצירה.
דרך הנושאים שעניינו אותם ,הבנו גם אנחנו את ערכיו של המקום ומעלותיו .עניין מיוחד
עוררו הגינות האקלימיות בשכונת אבישור ,שתכנן בשנות ה 60-אדריכל הנוף צבי דקל,
ועליהן זכה בפרס קרוואן.
עשר גינות אלה הינן רצועות בטון משתנות ,לרוב בגובה של כמטר וחצי ,שלדברי דקל היוו
מקום למשחק לילדי השכונה ,תוך יצירת הגנה מרוחות השרקייה של המדבר .שילובם
של אלמנטים צורניים בסיסיים  -עיגולים ,משולשים וקווים ,לצד השימוש בבטון חשוף
ברוטליסטי ,הוסיפו איכויות פיסוליות נדירות לחצרות אלה.

"מסיבת הריסה" לגינת הבטון בהשתתפות נעמה בר אור וטל שטדלר מתוך התערוכה "סטודיו ג'ים"2017 ,

בשנות השבעים השתנה החוק במדינת ישראל והאחריות על הגינות הועברה לאחזקת
התושבים .השילוב בין אוכלוסייה חלשה המתגוררת בשכונה ושטחים גדולים לתחזוקה
הביאו להידרדרות במצב הגינות.
האירוע "סלון בטון" שהתקיים בנובמבר  2015ואצרה קידר ,משך אמנים ואדריכלים
רבים ,וגם את צבי דקל עצמו ,שסיפר על תכנון הנוף בשכונה .אמני פארקור קפצו על
מבני הבטון ,חדר האשפה של השכונה הפך לגלריית פופ-אפ בה הוצגה יצירה של מרב
קמל ששילבה וידאו וקולאז' בשילוב בני נוער (שהוצגה בשנית בתערוכה הנוכחית); וגם
תלמידי הקונסרבטוריון ואנסמבל תיאטרון פריזמה המקומי שולבו במסלול ההליכה .אלה
הובילו לתערוכה חד פעמית של צילומים על קירות ביה"ס אבישור .אירוע זה הפנה את
תשומת הלב הציבורית לערכן האדריכלי הייחודי של גינות הבטון ,ומאוחר יותר היווה
בסיס להגשת קול קורא לשיפוץ השפ"פים שהובילו המשרד להגנת הסביבה וקק"ל  -בו
זכתה עיריית ערד.
בהמשך ,יצרה בתכנית הרזידנסי האמנית אורית ישי את עבודת הווידאו "עוז "21ששילב
רקדניות מקומיות בפעולה בגינה מס'  1באבישור ,ובאתר בקצה העיר .לאורך הסרטון,
הקריאו הרקדניות קטעים מתוך הספר "את לי לילה" מאת עמוס עוז למעין טקס של מורשת
עירונית .היצירה הוצגה בספטמבר  2016בתערוכה הראשונה של המרכז" ,משאבות אנוש".

מתוך וידאו ארט המתעד ניקוי מדיטטיבי של גינת הבטון ,מתוך התערוכה "סטודיו ג'ים"2017 ,

גינה מס'  4שימשה השראה לתערוכה "סטודיו  "gymשל קבוצת  - gymנעמה בר אור,
אורי כרמלי ,רות לאונוב ,לו מוריה וטל שטדלר .הקבוצה שהתה בעיר ביולי  ,2017ולאורך
חודש ספטמבר  2017הפכה הגלריה "מרחב פעולה ומחקר ציבורי ובינתחומי המבקש לבחון
את פוטנציאל השימושים של גינות הבטון הברוטליסטיות" כדבריהם .במרכז התערוכה
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הוצבה תלולית חול שהובאה מהגינה ,והקהל הוזמן לברור ,לסנן ,לחקור ולמצוא "אוצרות"
שהוצגו כממצאים ארכיאולוגיים .מבוגרים הגיעו למתחם לשיעורי ציור; התקיימה "מסיבת
הריסה" בה נבנתה הגינה מעוגות קרם ונאכלה ע"י המשתתפים; התקיימו קבוצות דיון
בעתידה של הגינה; וילדים הוזמנו לבנות מבני קלקר מחלקים שהוצבו באחת הפינות.
במקביל ,התקיימה ברחבי העיר תערוכת החוצות "קופסה שחורה"  -בה הציבו האמנים
אלמנטים מתוך הגינות במקומות שונים בעיר ,לצד השראה מגינות בטון אחרות בעולם.
כיום נמצאת שכונת אבישור בעיצומו של שיפוץ מקיף בביצוע עיריית ערד ,תוך רתימה
של תושבי השכונה למהלך במגוון דרכים .האמן הקהילתי מאיר טאטי קיים בגינה מס' 1
פעולה של הפנינג יצירתי לנוער מקומי ,במהלכו הוזמנו הנערים לצייר ,לקשקש ולירות
כדורי צבע על קירות הבטון  -כאקט של פורקן שלפני השיפוץ .התפרצות יצירתית זו
הובילה להתעוררות של תושבי השכונה ,לחיזוק תחושת השייכות ולמעורבות התושבים.
במסגרת פרויקט "אמץ אתר" בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,הוזמנו
התושבים לחפש תמונות ישנות באלבומים הפרטיים שלהם .התמונות שנבחרו הפכו לציורי
קיר שציירה האמנית יולה קוריטני על קירות השכונה.
מתוך סיור שהתקיים בעקבות תערוכת החוצות "קופסה שחורה" ,במסגרת "סטודיו ג'ים"2017 ,

שיעור ציור ותיעוד תלולית החול מגינת הבטון לגמלאי מתנ"ס ערד ,מתוך התערוכה "סטודיו ג'ים"2017 ,
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מפת שכונת אבישור כציור קיר ,יולה קוריטני ,במסגרת פרויקט "אמץ אתר" בשיתוף המועצה לשימור אתרים
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פרט מתוך הווידאו "עוז ,"21אורית ישי2017 ,

מתוך פרומו למופע הפארקור במסגרת אירוע סלון בטון2015 ,

מתוך "חושבים מחדש על גינות הבטון" ,מאיר טאטי2019 ,

פרט מתוך הווידאו "חדר אשפה" ,מרב קמל2015 ,
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מתוך ערב המחול ""young girls wanna dance their spirit
שהתקיים בתאריך  ,1.3.2020כוריאוגרפית :לילך פנינה לבנה .צילום :דורון אורגיל
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מתוך על שובל העירוניות בתכנון של ערד ,עיר הבשור וכרמיאל ,בתחילת שנות הש
אדר‘ הדס שדר ,הפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניון ,והמחלקה לארכיטקטורה במר

צריפי המגורים של המתכננים בערד ,באדיבות אדר‘ ד“ר יהויכין גור

חצר פנימית

