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ערד -כרטיס ביקור כלכלי עסקי

פרמטר/מדד
אוכלוסייה
שטחי מסחר מ"ר

מ"ר מסחר לתושב

כמות
24,713

מדד חברתי כלכלי 4

כ 50,000 -אומדן
מ"ר

2.04

כולל
שטחי "תעסוקה "
המסחר
מ"ר -מסחר ,משרדים,
 76,760מ"ר
שירותים לא כולל
מלאכה ותעשייה
מלאכה ותעשייה

הערות

גבוה מהממוצע
הארצי
חסר כ100,000 -
מ"ר "תעסוקה"...

139,600

מ"ר תעסוקה לתושב

2.97

כמות עסקים

450

יחס עסקים לתושב

1:55

פרמטר השוואתי

חוסר  /עודף

לפי  1.2מ"ר לתושב
צ"ל  30,000מ"ר

1.2

צים סנטר ,11,000
קניון ,12,500
מרכז העיר ,30,000
שוק ישן  ,2,500שכונות
עודף שטחי מסחר
במרכז העיר  20אלף מ"ר
מתוך  30אלף ב  -5עסקים

ממוצע ארצי לפי  7מ"ר חסרים בערד שטחי
לתושב צ"ל "תעסוקה" "תעסוקה" ובמיוחד עסקים
של משרדים ושירותים
 171,000מ"ר
יחס רצוי 1:1
תעסוקה/תעשיה
צ "ל כ  7 -מ " ר

 - 60קניון82 ,
במרכז 40 ,צים
סנטר

לפי הממוצע ארצי צ"ל כ -קובץ ארנונה ממוין
 1500עסקים
ממוצע ארצי 1:15.7

לפי יחס  1:30צ"ל 823
עסקים...פי  2מהמצב הקיים

פירוט

פרמטר/מדד

הערות

שכירים

95.4 %

10,983

עצמאים

4.6 %

529

ממוצע ארצי 12.6 %

קיים מרכז מסחרי ראשי בהיקף
 30,000מ"ר וציר הליכה
שלאורכו מסחר ותעסוקה

בעיר מרכז מסחרי ראשי
וקניון ערד .בשולי העיר,
אזור תעשייה שוק ימי
שני ,צים סנטר ומבנה
שוק ותיק

קיומו של מרכז עירוני /מסחרי
ראשי

כוח קניה של התושבים במונחי
סל תצרוכת משפחתי ומדד סוציו
אקונומי
מדד שיעור ( )₪ ,%של צריכה
ביישוב (זליגת כסף מהכלכלה

כן

 96מיליון  ₪לחודש

23.5 %

 8,500 X 11,389בתי אב

 22.5מיליון ש"ח

לפי מודל השוואתי זהה
לכל הרשויות (י.ע).

המקומית)

 %תושבים מתחת לגיל 19

31 %

שיעור הכנסות ארנונה
מתעסוקה מתוך סה"כ הכנסות
הרשות מארנונה

18.7 %

אוכלוסייה לא כל כך
צעירה...
מתעשייה ומלאכה רק 10%
(למרות כמות שטחי התעשייה
הגדולים)

ממוצע ארצי 40 %

עסקים ושירותים באזור מרכז העיר

עסקים במרכז העיר
•
•
•
•
•
•
•

(קובץ ארנונה) רחובות יהודה-חן-אליעזר בן יאיר -קנאים

 255עסקים 57 % -מכלל העסקים בערד נמצאים במרכז העיר.
שטח ממוצע של עסק  60-80מ"ר
שטחים גדולים ( מתוך סה"כ  30,000מ"ר מסחרי במרכז העיר):
מלון עינבר  6,800מ"ר
שופרסל  3,250מ"ר
עתידות החברה לפיתוח ערד  7,917 -מ"ר
כללית  1,400מ"ר
סופרפארם  622מ"ר

• בעיר מתקיימת פעילות מסחרית ועסקית גם בבתי המגורים .מדובר
במרפאות ,קליניקות לטיפוח ויופי ,משרדי עו"ד ,טיפולי ספא
וכיוצ"ב.

נקודת
מדידה נפח
תנועת
אנשים
לשעה

8/7

8/7

9/7

9/7

מרכז המרכז
המסחרי

906
()19:00

504
()21:00

564
()08:00

)13:00 (720
)16:00( 618
)17:00( 804
) 18:00(756

558
מעבר
כבישים מרכז ()19:00
מסחרי לקניון
קניון – מרכז
הקניון

378
()13:00
372
()14:00

60
()21:00

צים סנטר
מאפיינים
למרכז של
המרכז
המסחרי

114
()15:00
בוקר:
חרדיות
וחרדים
הולכים

כל היום:
בני דודים,
חרדים
פנסיונרים

ערב (מ  :)17:00כספומטים:
צעירים יותר ובני עוגן
דודים

הערות

מכוניות  318לשעה
()13:00
ב  21:00פתוח שופרסל,
סופרפארם ובית קפה.
חנויות סוגרות ב 20:00

עיקר התובנות הראשוניות
•
•
•
•
•
•

•
•

שטחי מסחר גדולים במ"ר ומעל הממוצע הארצי לתושב.
במקביל -מספר עסקים קטן מדי המעיד בעיקר על חוסר במגוון וכמות
עסקים קטנים ...בעיקר עסקי שירותים ומשרדים.
שיעור העצמאים קטן יחסית ומעיד גם הוא על חוסר בתעסוקה עצמאית
ויזמות.
חסרים שטחי "תעסוקה" ...בעיקר משרדים וענפי שירותים אבל גם עסקי
מסחר בשטח קטן.
זליגת הכסף גדולה מהיישוב ( כ )... 75 % -מעידה גם היא על חוסר
בשירותים ובעסקים במגוון ובכמות רצויה לתושבים.
שטחי המסחר פוצלו צים סנטר ,שוק יום שני ,כ 2,500 -מ"ר ומבני שוק
קבועים נמצאים מעבר לכביש  31הראשי לים המלח ולא במע"ר "הטבעי".
המרכז המסחרי התיישן ,חזיתות לא אטרקטיביות ,עסקים לא התחדשו
פנימה ,הוצאת סחורה ללא "הגיון" ועוד...
נעשתה עבודה ב  – 2010הפעם צריך גם ליישם.

מגוון עסקים

להמחשה (מקור :דפי זהב)

מהות העסק

ערד
25,000

יהוד
29,000

פרדס חנה כרכור
39,000

בתי קפה

)1:6250 ( 4

)1:4142 ( 7

)1:3545 ( 11

מסעדות ובתי אוכל )1:1562 ( 16

)1:805 ( 36

)1:750 ( 52

מרפאות שיניים

)1:1923 ( 13

)1:460 ( 63

)1:848 ( 46

דפוס

 - 1אביב

20

4

חשמלאי רכב

 – 1אור טל

12

4

בנקים

4

5

4

חנויות אופניים

3

2

4

איטליז

0

6

3

בתי קולנוע

0

0

0

בתי מרקחת

5

3

9

מנהלי חשבונות

8

7

10

יחס לתושב

מזרחי ,לאומי,
פועלים ,אוצר
החייל (מחנה עדי)

...ועוד קצת
בטקס ב  2017השר ישראל כץ ציין כי:
• "כביש  31ישפר באופן משמעותי את רמת הבטיחות בכביש ויקצר את משך
הנסיעה מערד לבאר שבע".
• מהירות הנסיעה המקסימלית תעלה מ 80-קמ״ש ל 100-קמ״ש...
• שדרוגו המלא של כביש  ,31המהווה ציר חיבור עיקרי מדרום ים המלח ,דרך העיר
ערד ,למרכז הארץ.
כביש  31ספירות תנועה..למ"ס:
• להבים -שוקת
•  22,300 – 2014כלי רכב ליממה
• 19,400 – 2015
• 15,900 – 2016
• 15,600 – 2017
• לקייה -צומת ערד 14,800 – 2007

• ( 10,000כלי רכב בממוצע יוצאים/באים יום יום מערד )...
•

צומת ערד – חתרורים 3,000 – 2005

• רוב כלי הרכב הנוסעים בכביש  31מצומת שוקת לצומת ערד הם של תושבי
ערד והסביבה ורק כ 18 % -חולפים על פני העיר בדרכם אל ו מ -מלונות ים
המלח ו/או בדרך לאילת .ניתן לומר כי קיים פוטנציאל של כ 6,000 -איש
היורדים ו/או עולים מים המלח מדי יממה ללא עצירה בערד.

תיירות – בדיקה ראשונית ,פוטנציאל רעיוני
• ב 908,500 2017 -אורחים במלונות ים המלח...מהם כ-
 700,000ישראלים .ב 2.074 2017 -מיליון לינות מזה
 1.5מיליון ישראלים 70 %...תפוסה
• אומדן כללי :כ 1.5 -מיליון עוברים בשנה בצומת ערד
בדרכם אל ו מ -ים המלח...ולמקומות אחרים.
בערד:
• מלון עינבר
• צימרים
• מלון יהלים

יוצאים מערד
• זליגת כסף – כ 73 -מיליון  ₪בחודש 76 % .מכוח
הקניה/סל תצרוכת של התושבים...
• מכוניות ואנשים –  10,000כלי רכב יוצאים ובאים מדי
יום מערד (  10,000 = 2 X 5,000איש)  41 %כמעט מחצית מהתושבים יוצאים מדי
יום...

• עוברים בדרך
• קצב גידול אוכלוסייה  1.1 % -בשנה לסוף  2 % ... 2016ארצי.

 -כ 6,000 -איש עוברים בצומת ערד לים המלח וחזרה מדי יום.

נתוני הביטוח הלאומי ל 4/18
תושבים

24,700

מבוטחים

22,351

100

שכירים 49.7 %
עצמאים 2.4 %

מועסקים שכירים 11,841
ועצמאים

52.1 %

אחרים

10,706

47.9 %

קשישים

4570

18.5 %

ארצי 13.6 %

ילדים עד 18

7386

29.9 %

ארצי 33.1 %

P

P

צומת ערד

