
 דינאמיקה של תכנון ואדריכלות בערד 
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  ם, בדף הפייסבוק העירוני כתב מישהו: "להיות ערדניק זה..." והתושבים השלימו בשלל ביטויי

על החומה   והנעימה שמרגישים כשיושבים  הקיציתבריזה  הזו  "זה בעיקר אנשים", "   ביניהם:

   ".עוצמתו של המדבר במלוא יופיובמצפור, ובתחושת התרחבות הלב אל מול 

. זוהי  מרחבי המדבר  לאכקהילה החיה בנוף הפתוח    לעיר תושבי ערד    של  ליחסםזוהי דוגמה  

התחושה   – הזהות המקומית הנבנית מזיכרון, מתחושת המקום ותחושת הקהילה  תמציתה של  

בכל  בצד לא מעט 'קיטורים', נשמעות  .  הארץ  רכזממק והמנוכר  חו  ועצמאי בר    של גורל משותף

שכן,    .חוסן מפתיעבעלת    זהות  , מהם נוצקהלעיר הזו  דופן   ותאהבה יוצא  הצהרותהזדמנות  

ב מסירות  של  כזו  קשות  ש  עירתופעה  וטלטלות  תהפוכות  זאת  ועברה  והחלה בכל  שרדה 

   .ללבלב, היא יוצאת דופן

תוכננה והתבססה כבבת עינה של מפלגת השלטון. שעיר    ,1962בשלהי    ראשיתה של ערד

ז והלקוי של ערי הפיתוח שקדמו לה. לתכנון החפו  'תיקון'ההחלטה להקמתה בשלה כרעיון של  

מרשם  כי קיים  סברו    והאדריכלים שאתו בשטח,  םמתכנניהרעיון, לובה אליאב,  הזם  וחוזה וי 

. הם חישבו ושרטטו,  ברוח המודרניזם  מרחבו  נושא  הנדסתבאמצעות    בדוק להמראתה של עיר 

ומצליח חדש  עולם  לברוא  כדי  פרנסה  למקורות  ודאגו  דרך  לה  פילסו  ואכלסו,  עיר  מיקמו   :

של   מתחם  בה  מסחרי    המקיפותשכונות    6לינארית,  לצמיחתה שמרכז  ישר  ביחס  צומח 

בעלי    ץעיר שתתאכלס בעיקר בילידי האר  . הדמוגרפית של העיר וקצב בניית שכונות המגורים

המקצועות הנדרשים, ללא מחלקת סעד ותעסוקתה תושתת על מפעלי המחצבים שבאזור, 

 תעשייה מקומית ותיירות. 

ה בת  ערד  ב  20-ואכן,  גאה  התנאתה  משהו  הווייה  שתוכנן ומתנשאת  הנגב  למרחב  ביחס 

ניתן לה, הפכו לסופה    הרוחות שנשבו כרוח גבית לעיר הקטנה שהכלש  בחיפזון והוזנח. אלא

החל תהליך שהשווה את מצבה לזה של    80-בשלהי שנות ה  .ברבות השנים  נגדית מאיימת

מראשית שנות   ,המהפך הפוליטי ושינוי סדר היום האידיאולוגי .'ערי פיתוח'שכנותיה המכונות 

  ; 1967ר חדש, השטחים שנכבשו במלחמת  יישובו של ספ  משאבים לההשמונים, הפנה את  

קיבלה ביטוי  מדיניות זו  ;  מדינהה  זנחה את שוליו,  'שוק חופשי'הדיניות  הממשלה אימצה את מ

ירדו  מקורות התעסוקה,  כך הצטמצמו  .  ו מפעלי המחצבים שפרנסו את יושבי  תהפרטעם    בנגב

הקידום   קוצצו.  אפשרויות  נוספוהתקציבים  כך  הקמתעל  חדשים   ה  מיתר  עומר,    :פרוורים 

החיה    בואם של יוצאי חבר העמיםם אוכלוסייה מערי הנגב וערד בכללם.  משכו אליהשולהבים,  

  מהגר  הקיים,  ביחס למספר התושבים שלהם  יתר  -קליטת  ,אך במקביל,  את העיר לזמן מה

היה    1995-באסון הפסטיבל  .  ו את העירעזברבים תחושה ש'לקחו להם את המקום' והם  ל

   .(2015)רודד,  לכישלון צורב גאווה ושמחה ממקור והפך באחת 'הקש ששבר את גב הגמל' 

חסרי אונים אל  עמדו  מנהיגיה  כש  ,העיקשב  נכלאהאבל ותחושת החמצה ירדו על העיר והיא  

ולא מצאו תשובה. במשך שנים לא נבנו בתים חדשים, השכונות   המחיקה הדורסנימול תהליך  

אל העיר  הוותיקות, שהיו חדשניות לשעתן, התיישנו. הדירות עמדו ריקות ומחירן הזול משך  

המפעלים עליהם הייתה . ופוליטיים והוליד מתחים חברתיים את קהילת חסידי גור המתבדלת

העיר של  ערד    –   גאוותה  ומגבות  בדרכם   גרונס  – מוטורולה  הלכו  נכאים  .  ונוספים  אווירת 

 גאים במפעל חייהם.  שהיו כה והשפלה טלטלה את האנשים 

לבשה מתכווצת  העיר  עיר  של  מאפייניה  ל   כלכלי-חברתיהדרוג  וה  את  מאזן 4  אשכולירד   ,

להגירה  ה מקורות  הפך  כו  הצטמצמו  תעסוקההשלילי,  מאוד'הוגדרה  )למ"ס,  '  פריפריאלית 

סבב קשה במאבק המתמשך נגד הקמתו של 'שדה בריר', מכרה  בנוסף לכל זאת איים    .(2018



זעקו התושבים: "קוברים לנו את העיר"    2014בשלהי שנת  עיר.  בסמוך לפוספט בבקעת ערד,  

קבורה   ארון  כביש  יציאה  כיכר הבוהציבו  זה? השאלות:    .31על  כל  האם העיר תשרוד את 

 הפך לשגור, חרד ודואג.  לאיזה עתיד היא הולכת? 

ערד  .  שהתגייסה למשימה  הנהגת עיר חדשה  בהמשך נבחרהולא ויתרו    התושבים  עם זאת,

מאתגר. על אף שהוזנחה ברמה הלאומית, היא פלסה את דרכה   בנתיב  נחלצת לאט ובזהירות

להשמיע וחזרה  מקומית  יוזמה  ה  מתוך  תמיד.  ,ייחודיהמקומי  הקול  את  שם    הוקמה  שהיה 

'עיר  כ  תיוג העמותת תיירות, הן כדי לפתח מקורות תעסוקה מקומית מקיימת והן כתריס בפני  

וטרם הוכרעממשיך במאבק נגד מכרה הפוספט  המכרות' המזומן לה,   המנהיגות .  עיקשות 

, התחדשות של איגום אנרגטי   יםה בנתיבים של עיר מקיימת ופתחה בפרויקטבחרהחדשה  

 תכנית מתאר חדשה. של ותכנון  עירונית של הגלעין הוותיק של העיר

בהמשך יתמקד המאמר באדריכלות ובחלקה בעיצוב הפיסי והאנושי של העיר, בפרט בשכונת 

 . וגניה אבישור

 

 העיר הלינארית 

עיר הבריטית הוק שלא  כשה,  60-ראשית שנות השל  לינאריות  הלערים    בדומהערד תוכננה  

ך  כנית הלינארית אפשרה לבנות את העיר בשלבים, כו. הת(1)איור  משמשת לה דגם ,נבנתה

התנאים  . המבנה הצפוף הועדף בשל  (Shadar, 2011)  בניית השכונותלהמע"ר  יש תואם בין  ש

המעברים להולכי הרגל, כפי שהמתכננים אדם   לשה  להצפיפות של המבנים הצל  :האקלימיים

 נקודתמ "(:2012בוכלצב,  -פיסטרובצוטט ב,  29, עמ'  1967סט,  אייל ודוד בסט כותבים )אייל וב

 אורבנית  סביבה ליצור הניסיון הוא התכנון של החשובים האספקטים אחד חברתית מבט

 לב תשומת הוקדשה, לשם כך .בפרבר ולא בעיר חיים הם כי יחושו שהתושבים כדי  חודיתייו

 בנין לחומרי וכן,  הבניינים בין הסגורים החללים את היוצרים יןיהבנ גופי לפרופורציות רבה

  ." מתאימים

 : מפת תכנית האב של ערד1איור 

 



 מקור: ארכיון ערד 

 שישה הכולל 'ביצה' של בדגם  עיר לגרעין מתייחס (1)איור    האב בתוכנית המרכזי  הרעיון

 כבישים  ישנם וסביבם הרבעים  בין .העיר של הראשי העסקים מרכז ובמרכזם  צפופים רבעים

 ממזרח  .רכבים לתנועת רגל הולכי תנועת בין מוחלטת  הפרדה ישנה הרבעים ובתוך ,טבעתיים

בחלק  שנקבעוובילוי     מלונות אזור וכן ,נמוכה בצפיפות שכונות ישנן העיר לגרעין ומצפון

 )שנער העיר של התעשייה אזור נמצא מדרום  .המלח לעבר יםשנופיו פונים   העיר של המזרחי

 (. 197עמ'  ; 1979 ,ומר

השכונות פורצות הדרך והניסיונות התכנוניים והאדריכליים הייחודיים, אלה שהיוו את התשתית 

, אך ההזנחה  נשמרערכן האדריכלי  העירונית והקנו לה צביון חדשני לשעתו, התיישנו. אמנם  

. מרכז העסקים של העיר ננטש במידה יןוהאפרוריות של המבנים והסובב שהשמים כיסו על יופי 

בתורו לטובת מתחם מסחרי מרוחק. ההרכב הדמוגרפי ההומוגני    עזבהקניון שנ  רבה לטובת

הארץ   ילידי  רבתשל  עיר  של  מאפיינים  תעשייתית, -לבש  שהייתה  העיר  ומגוונת.  תרבויות 

ומקצועות תעשייתי  לתמהיל  כיום  עוברת   ואמנות  תיירות, תרבות  קיימות,  ודגשים של  מגוון 

 חדשניים.  

רצון   הצמיחו  באותה  השינויים  שימוש  עשיית  תוך  הזה  לזמן  העיר  את  ולחבר  רוח לשפר 

 (:  82-3, עמ' 1983)  שהולידה את האתוס שלה, המקופל בתיאורו הנרגש של לובה אליאב

...בנוף פראי זה התאהבנו בזה אחר זה וברשתו נפלו מתכנני הערים, האדריכלים, המהנדסים ושאר  

היינו שיכורים מהנוף, מהאוויר  ..ם לעיר החדשה. אנשי קבוצת המסיירים שהתגבשה כדי לאתר מקו

היבש והצלול ומהרגשת הבראשיתיות והראשוניות של הסביבה. בעיני רוחנו ראינו את העיר ממש  

מורגנה ועל בריכות המים הכחולות    כבפאטה  והמוצלים  רחובותיה המוריקים  ומגדליה,  על בתיה 

 בתוכה. 

ייתכן שישיבתם של המתכננים אל מול הנוף הזה נטעה בהם תעוזה והיוותה השראה לחדשנות  

 : (2017במסגרת המודרניסטית של אותם ימים, כפי שמתאר מיכאל יעקובסון )

הנראה  ככל  היא  ביות  ערד  המתקדמת  בישראל:  העיר  שהוקמה  התכנון  גישת  מבחינת  ר 

שמשתלב בערכי הטבע המקיפים אותו וחודרים אליו, מערך תנועה היוצר הפרדה מסוימת     יישוב

בין הולכי רגל וכלי רכב, הפרדה לשכונות מגורים כשלכל שכונה מערכת שלימה וייחודית לה, סביבות  

האדריכלים ואדריכלי הנוף לא התמודדו כאן  מגורים ופיתוח נוף ייחודי המותאמים לאקלים המקומי. 

עם בירוקרטיה וצוותים מורכבים מידי, ולכן יכלו לפשט ולממש את החזון במהירות ובקלות יחסית,  

 לעומת תהליכים דומים המתרחשים כיום.  

פילוס דרך  אפשרות של    לכד את זהותה ומנעשבעשור האחרון נחלצת ערד מהזיכרון החוסם  

.  חברתי ותכנוני שלהן-וצמח מינוף תרבותי בערכן של שכונות הליבה התפתחה הכרה  חדשה.

 .שכונת אבישורמקרה של ב המאמר תמקדלהלן י

 

  אבישור בשכונת ותתחדש ה

אייל שיצרו תכנית מאד אחידה ומגובשת, והודות  -רובע אבישר נימסר כולו לשני האדריכלים בסט 

השלישיה מתחת ידה יצירה מרחבית חלוצית בתחום  הוציאה    – לעבודתו היצירתית של צבי דקל  

התכנון העירוני בישראל ואף בעולם בכלל. ההיבט המרכזי שמקנה ליצירה זו את חשיבותה הוא  

נוחים   שימושיים,  פתרונות  להעניק  ובחר  רבה  ברצינות  הצוות  התייחס  אליו  האקלימי  ההיבט 

 . (2011יעקובסון, )  ואסתטיים תוך יצירה של חברה חדשה במקום

ה בתוכ  בנותל שכונה כדי כל שלפרטני   בתכנון  מחשבה הושקעה העיר של הכולל לתכנון מעבר

 בשכונת אבישורגם    .ברחוב ומפגש תנועה ,חיים שיצרו השימושיםשל   ושילוב  חברתי מרקם



רשת דרכים רחבה במיוחד שחיברה לחניונים  ב  הופרדה תנועת הולכי הרגל מתנועת כלי הרכב

חומרים המתאימים הצללה מרבית,    עםרשת של שבילי הליכה    יש  כההשכונות. בתובשולי  

 ,משניים הליכה צירי מספר  תוכננוהמבנים.  לאקלים ולנוף המקומי ובאמצעות הצבה נכונה של  

 לקומת מתחת אלה עוברים צירים .לרוחבו הרובע את חוצים אשר ,ומוצלים רחבים אף הם

 . )שם( (2)איור  כך לשם שתוכננו מקורים מיוחדים במעברים ,הבניינים של העמודים

. הן  נוףביצירות משחקיות המפוסלות מבטון   -אדריכל הגנים והנוף, יצר עשרה גנים  ,דקל צבי

של הבניינים   העמודים  לקומות מתחתכשהמרחב ש , החצרות אל גולשש המרכזי  בצירשולבו  

 אמנות יצירות של שרשרת כך ויצר ייחודי תכנוןב חצר  כל ייחדהוא  כהמשך לשבילים. ןמתוכנ

 שפה  יוצרים השבילים שאר.  הראשי לציר כולן המקושרות ,בבטון מפוסלות ,מזו  זו שונות

 על חוזרתה  שפה ,באלכסון וקיטומים אורתוגונאליים קווים על המבוססת ומאחדת משותפת

 הן משיג זה  שילוב .ובבטון (צור אבן)" ערד אבן"ב מעוצבים פרטים ושל אלמנטים של עצמה

 .(26, עמ'  2014)דרורי,  חצר לכל ייחודי  מראה הןוע לרוב אחידה שפה

  והשופטים  פרס קרוון היוקרתי לתכנון נוףב  1973צבי דקל בשנת    גני הבטון הביאו לזכייתו של

ם ואסתטיים לחללים  יגן וסביבה בשכונת מגורים, המציעים פתרונות פונקציונאלי  ... כי: "   ציינו

הפנימיים, תורמים לחיי השכונה עצמה ולשכונה כחוליה משולבת בעיר, גן ומשטחים, אשר 

להסתכלות,   או  למעבר  רק  לא  האוכלוסיישמשו  חלקי  כל  של  לשהייה  יעקובסון, )  " היאלא 

2011). 

 

 עם עשרת הגינות  השכונ: תכנית ה 2איור 

 2011מקור: יעקובסון, 

  השכונה החדשה אוכלסה במשפחות צעירות שהקשר שיצרו עם המבנה שלה היה הדוק וטבעי 

פשטה  א(4איור  ) והגנים  הפתוחים  ובשטחים  האוכלוסייה  הרכב  השתנה  השנים,  בחלוף   .

הציבורי.   למרחב  הניכור  את  המעמיקה  ו  התרוקנוהגינות  הזנחה  לעצממתקנים    ים, פרט 

http://michaelarch.files.wordpress.com/2011/01/aradekel02.jpg


היה  ב(4)איור    ונעלמהה כמעט  יהצמחי יצרו שקשה מאד  דברים שהאדריכלים  ישנם  . אבל 

 .(2011)יעקובסון,   לשנות ולהחריב

יפה למקרה של השכונות הראשונות בערד.   זה  דומה היה שהמעט   2014-במשפט אחרון 

מתוך .  כעיר שההווה שלה מבייש את עברהערד סב סביב עליבותה  על  התקשורת    שאומרת

ל בשינוי  הרצון  הלאומיתהתחיל  ברמה  פעילותבחר,  השיח  קבוצת  את   עוגןכ  ה  לשינוי 

אימצה הקבוצה את פרויקט    ,בהמשך  .סיור של עמותת האדריכליםב  החל  של העיר  ותהאדריכל

. כיום הפך המסלול האדריכלי (2018)רודד,    תובשכונלתושבים  "הליכות ג'יין" וערכה סיורים  

  שכונות הראשונות לסיור קבוע לאורחים הבאים לנפוש בערד ולקבוצות מטיילים וסטודנטים. ב

ידי    רעיון  על  גם  אומץ  אירועים  ה  ימנהלזה  רבו  האחרונות  ובשנים  בעיר  והאמנות  תרבות 

סלון  )  (3)איור   המקשרים בין גני הבטון לבין פעולות מחול, תיאטרון, מוסיקה ואמנות פלסטית 

 .( 2015; ריבה,  2016בטון, 

 

 אבישורבבגינת הבטון מתוך "סלון בטון": מופע 3איור 

 

 . 2015מקור: ברוך הנגבי,  

 

 עם תושבים  המרחב הציבורי באבישור תכנון 

אלה   חברה  פעולות  ואליהן  תיקונו  את  הדורש  לטוב  הציבורית  המודעות  את  הנהגה  חיזקו 

ב העירייה  2017-העירונית.  הסביבה    במענק  זכתה  להגנת  המשרד  פרויקט  מטעם  להכנת 

פעילות משותפת   וכך החלה  וולטאים-משולב של גינות שיפעילו תושבים והצבת פנלים פוטו

הרציונל  עם אנשי מקצוע מתחום השירותים החברתיים והתכנון.    בשכונת אבישור  של התושבים

של התכנית התבסס על הרצון לשמר את גני הבטון ברוח יצירתו של צבי דקל תוך התאמה 

רוצים   היו  נשאלו מה  לכלל תהליך שיעצב את המרחב הציבורי. התושבים  לרצון התושבים 

 גובש   דף המסרים  .מסרים  דף  העל  ,מהשיחות והסקר שערכו בשכונה  לראות במקום הזה?

ידי צוות שכלל את מהנדסת העיר, -על  ברוח יצירתו של צבי דקל  הגנים  מחדש שללכדי תכנון  

, נציגת היחידה הסביבתית, נגב מזרחי ועובדת סוציאלית שעבדה עם נ"סמנהל התרבות במת

 (. 2020,  מרים אלחדד ואורן עמית)ראיונות עם   .התושבים

 

 ך זמן : הגנים לאור4איור 



 60-70-שנות ה .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011מקור: יעקובסון, 

 

 הנטיש ה לבש  . ב

 

 2020מקור: תמר רודד, 

הצבע על קירות הבטון   ובוטל ,כחלק מהשימור ,הוחלט להשאיר את האלמנטים מהבטון בגנים 

משמר  שצופו ושימוש    מעטרתהצבעוניות    .בחומר  ועמודים  גדרות  צביעת  באמצעות  אותם 

)איור לפעילות  ד'-ג'4  יםבצמחייה  ואלמנטים  חדשים  חיים  לייצר  הוחלט  הגינות  בתוך   .)

המותאמת לצרכי התושבים. אחת הגינות, 'סיפור באבישור' היא חלק מרעיון שיתחיל בתחילת 

  וההשתקפות של הגנים בחיי התושבים הציר המרכזי החוצה את השכונה והגינות השזורות בו 

 . )שם(

http://michaelarch.files.wordpress.com/2011/01/aradekel01.jpg


 

 : שימור הבטון בציפוי2020 ההתחדשות .ג

 2020מקור, בתיה רודד, 

 

 שילוב גן הבטון בצבעוניות סביבתית  :2020 ההתחדשותשלב  .ד

 

 . 2020קור: בתיה רודד, מ

 



בהמשך התהליך יערך ווידוא שרצונות התושבים אכן מתממשים. למשל, שוקמה גינת תיאטרון  

ד'( אבל הרעיון לא התקבל אצל התושבים בגלל הספסלים, שלטענתם 4ומוסיקה מקורה )איור 

מזמינים פעילות לא רצויה. צוות התכנון רצה להנגיש תוכן שונה, אך זה תובע עבודה קהילתית. 

הלתפיסתם,   את  כל  פעילות שתמשוך  לייצר  יש  כך  לשם  שינבעו מהתושבים.  צריך  רעיונות 

השם של כל גינה על    ה בפסיפס שלכתיב  כגון  ,התושבים ותקשור אותם למקום בצעדים קטנים

ידי התושבים וגם צביעה של אלמנטים. זו שכבה נוספת של יצירת השינוי בקשר של התושבים 

 . )שם( לגינות

 

 עירונית התחדשות  

של התחדשות עירונית    לתכנון  יוזמה משותפת עם משרד השיכוןערד ב  עיריית  יצאה  2018-ב

, עמותת )השאררטתכנון משותף  של  . בתום הובלת תהליך  מרכז וארבע השכונות הוותיקותה

רעיוני  . הרעיונות שהתגבשו בתהליך השאררט("מרחב"  אדריכלים   צוותשהזין    הפכו לגלעין 

כדי    המטר הציבו  שואנשי מקצוע   ולחזק את העירוניות  וכלכלי להחיות  דמוגרפי  שינוי  לחולל 

ותיירות. איכותיים  למגורים  משיכה  למוקד  ולהפכה  ערד  של  תדמיתה  את  הרציונל    לשנות 

ציפוף הבניה על ידי תוספת ועיבוי    :(5)ראו איור    עקרונותהמנחה את התכנון שעון על מספר  

תפקוד הן בסוג ה; ערוב שימושים  קומות למבנים קיימים ועיבוי הבינוי במוסדות ציבור,  מבנים

היממה לאורך  הרגל  הן  הולכי  שבילי  מערכת  וחיזוק  הקיים  האורבני  המרקם  על  שמירה   ;

ציר האורך המרכזי  ה  באמצעות של מגורים מסחר, תעסוקה     תוספת מבנים לאורכו  -חיזוק 

ופיתוח המרחב הציבורי הפתוח הגינות,   שבילי רוחב; שידרוגשל  תוספת    .(6)איור    ומבני ציבור

הריצוף, ריהוט רחוב, הצללה, תאורה, הנגשה; יצירת מנגנון כלכלי שיאפשר תקציב להתחדשות  

ייצור אפקט  מהמרחב הציבורי כדי שהצבע    הביצוע החל  . הקיימים את שיפוץ הבניינים ושיכלול

 . (8.8.2020אהוד בסט, האדריכל )ראיון עם  ה המרכזישפיע על ציר ההליכמ

 

 ההתחדשות ברובע אבישור תכנית : 5 איור

 



 2020בסט,  מקור:

 

 ובית הספר  : הציר המרכזי המשתנה: הקונסרבטוריון6איור 

 

 

 

 2020מקור: בתיה רודד, 

 

  לסיום

הצח, הקרבה למצדה ולים  האוויר    -אין עוררין על מעלותיה של ערד והפוטנציאל הטמון בה  " 

כך כותבת   ",המלח או הייחוד האדריכלי, ולא פחות מכך התופעה של האקטיביזם החברתי

האדריכלות   )כתבת  זנדברג  אך 2014אסתר  ערד,  של  השפל  בשנות  פורסמה  הכתבה   .)

והאזרחי  האקטיביזם     נהגה העירונית,הה בהמשך  ו  והאמנות  אנשי התרבות  ,הפעיליםתסס 

 . הםוץ בהן את הקיפאון ולשנותלפרחדשות  דרכים  הציעו  העיר ונכסי  האיכות של    את  הבינו

האדריכלי   בעוגן  להיאחז  העירבחרו  בחיי  התפנית  יצירת  של  הפינה  לאבן  הפך  הוא  .  וכך 

הצמיחה  .  עוצמהיש  בשילוב עם חוסן חברתי  שלאדריכלות איכותית    מוכיחים תהליכים אלה  



למייסדיה ומתכנניה הוקרה  תקווה ורגשי    יש בהם, אך  םוההתפתחות העכשוויים עדין שבירי

 ברוכי הכישרון שבכוח יצירתם ההולכת ונמשכת תאיר העיר את פניה. 

 

 מקורות: 

,  ערד קו מרחב(. התחדשות עירונית במרכז העיר ערד. מצגת שהוצגה בכנס:  2020בסט, א. )

 . 2020במרץ  3

דמויות מפתח באדריכלות הנוף בישראל: אדריכל  אדריכלות נוף בישראל,  .  (2014דרורי, י. )

בהנחיית פרופסור טל אלון    -עבודה מסכמת בקורס: אדריכלות נוף בישראל  .  הנוף צבי דקל

   .הטכניון  , לתואר שני באדריכלות נוף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים לימודימוזס, 

( לסטטיסטיקה  המרכזית  בישר(.  2018הלשכה  המקומיות  מס'   2018אל  הרשויות  ,פרסום 

1797 . 

( א.  ערד?  2014זנדברג,  את  יציל  האקטיביזם  האם  :  30.4.2014,  הארץ(. 

1.2308988-https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/.premium . 

. בלוג החלון האחורי,  בערד סיבוב בגינות האקלימיות ברובע אבישור(. 2011יעקובסון, מ. )

:  2011בינואר   13

https://michaelarch.wordpress.com/2011/01/13/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9

-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-1

-d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa%

-d7%91%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2%

%d7%91/-99%d7%a9%d7%95%d7%a8d7%90%d7%91%d7%% . 

)יעקובסון מ.  שיצר   (.2017,  אמנות  וקיר  ישר  ויצחק  איתן  דן  שתכננו  בערד  בבלוק  סיבוב 

האחורי,  שאלתיאל יוסף החלון  בלוג  :  2017בינואר    25. 

https://michaelarch.wordpress.com/2017/01/25/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9

-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-1

-%d7%93%d7%9f-d7%a9%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%95%

%d7%99/-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f% . 

 . https://www.acacarad.org/salon1: המרכז לאמנות עכשווית בערד(. 2015בטון )סלון 

)-פיסטרוב ס'  שבע  להטרוטופיה אוטופיה בין  ערד  (.2012בוכלצב,  באר  מ"א(.   :)עבודת 

 של. וממ  לפוליטיקה בנגב, המחלקה גוריון-בן אוניברסיטת

( ב'  ערד.  2015רודד,  דמותה של  על  "מלמטה"  מאבקים  לנופי המקום:  הזכות  סוציולוגיה  (. 

 . 139-119(, 2, טז)ישראלית

( ב.  בערד(.  2018רודד,  ג'יין  adc0-4ba2-e56f-https://fb6a1adc-:  הליכות 

9025452939e6.filesusr.com/ugd/7071b1_1db8a4a5b9f94165a71218fc154eb7fa.pdf. 

( נ.  ערד?  2015ריבה,  את  להציל  תצליח  האמנות  האם  :  2015בנובמבר,    25  הארץ(. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.2784794 

 אליעזר  .ארץ הנגב, אדם ומדבר"ערד: חזון ומציאות", בתוך:   (.1979)ומר, ד.  .שנער, א
, באר שבע, שדה בוקר: ההוצאה אוניברסיטת תל אביב .גרדוס )עורכים( הודהשמואלי וי

 . 572-587 , עמ'לאור של משרד הביטחון

Shadar, H. (2011): The linear city: linearity without a city, The Journal of 
Architecture, 16(5): 727-764. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/.premium-1.2308988
https://michaelarch.wordpress.com/2011/01/13/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%91/
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 ראיונות: 

 ( 27.7.2020במתנ"ס ערד ) וקהילהתרבות מחלקת אורן עמית, מנהל 

 ( 1.8.2020) נגב מזרחייחידה הסביבתית מתכננת סביבתית ב דנה רודד,

 (. 10.8.2020מהנדסת העיר ערד )אדריכלית, מרים אלחדד, 

 . (8.8.2020שותף בפרויקט ההתחדשות העירונית בערד )האהוד בסט, משרד האדריכלים 


