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:עקרונות תכנון
מבנה ליניארי המאפשר שלביות פיתוח  •
הדגשת הבינוי במרכז המסחרי ורובעי המרכז המתפקדים כיחידות עצמאיות•
תחבורה, נופש ומלונאות, תעסוקה, הפרדה בין שימושי מגורים•

העיר המתוכננת הראשונה: ערד
(פייטלסון. י-מתכנן)1964שאושרה בשנת 404/תכנית דג



1967א שאושרה בשנת /404/תכנית ד

:מטרות התכנית
הוספת אתר אשפה  , הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות, הגדלת גבולות התכנית

.פירוט נוסף של ייעודי שטחים, הוספת בית קברות, עירוני



חלוקה לאזורים וקביעת תכליות

,  תיעוד מצב קיים', ח שלב א"השקף לקוח מתוך דו
משרד מנעד, תכנית מתאר כוללנית

(פרלשטין. י-מתכנן)1982-שאושרה ב101/ 02/ 24תכנית 

:שלבי פיתוח

הנמצאים  ,  1,2,7,8מתחמים –' שלב א•
אוכלוסיית יעד  . בחלקה הדרומי של העיר

.תושבים15,000-של כ

3,4,9,10,11,12מתחמים  –' שלב ב•
הנמצאים הן במרכז העיר כחלק  

במימוש בפועל  . והן בשוליים' פרפר'מה
.  'משטחי שלב א65%של לפחות 

.תושבים35,000אוכלוסיית יעד של 

מותנה 5,6,13,14מתחמים -' שלב ג•
משטחי  65%במימוש בפועל של לפחות 

55,000אוכלוסיית יעד של . 'שלב ב
.תושבים



,  נעורים: 70-שנות ה
חצבים, הרדוף

,  שקד: 80-שנות ה
רותם

,  מעוף:90-שנות ה
(חלקי)רננים ,גבים
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חלוקה לאזורים וקביעת תכליות
(ארנס אדריכלים-רוזנפלד-מתכנן)לא אושרה –2001-2012שתוכננה בין 44/101/02/24תכנית 



ר"המערצועת 

ארנס אדריכלים-רוזנפלד, מתארח תכנית "לקוח מתוך דו



מטרות תכנוניות 
... אז מה אנחנו רוצים

:  דיור
היפוך המגמה

. התכנסות פנימה

תוך מניעת , חיזוק רובעי המרכז
התפרסות הפיתוח לכיוון הסביבה  

.המדברית וראשי הוודיות

יצירת סביבה עירונית תוססת ואיכותית  
אשר בה שימושים מעורבים ומגוון  

.אוכלוסיות

הפיכת רובעי המרכז הוותיק למוקד  
.משיכה של אוכלוסייה חדשה

חזרה לעיר הקומפקטית
המוכרת בעולם כמופת אדריכלי

תעסוקה
בינונים במרכז העיר  -עסקים קטנים

ומפעלים עתירי שטח באזור  
.התעשייה

תחבורה
, שיפור נגישות ותחבורה ציבורית

.רכבת למרכז העיר

אנרגיה מתחדשת
,  הקמת שדה של אנרגיה סולרית

, שדרוג והרחבת אתר אשפה זוהר
.מתקן להשבת אנרגיה מפסולת
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לבאות

יעלים

אבישור
טללים

ים המלח
באר שבע

עיקרי העשייה לקידום
המטרות התכנוניות

תכנית מתאר חדשה
תכנית כוללנית ובמימון וליווי מנהל 

התכנון

תכנית להתחדשות עירונית
השכונות הוותיקות  4-במרכז המסחרי וב

במימון וליווי משרד הבינוי והשיכון

שבע-רכבת לבאר
שבע  -קידום תכנון מפורט לרכבת באר

הרכבת תגיע למרכז  . ערד דרך נבטים
העיר

המרחב הציבורי תחילה
מוצל ומעודד  , מרחב ציבורי מונגש

הליכה ורכיבה

חידוש מבני הציבור העירוניים  
במרכז העיר

, ס עירוני"מתנ, היכל תרבות אורון
חידוש כיכר העיר, קונסרבטוריון

Infillקידום תהליכי תכנון 
ברמה העירונית

מבוא שקד, שקד-מעוף, ב5רובע 



תודה רבה


