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תכנון תקציב אנשים שטח



:שלבים בתכנון והקמת העיר3

1962נובמבר -1960פברואר -אוטופיה-שלב ראשון1.

.1964סוף -1962נובמבר -שלב המעבר–שלב שני 2.

.1965-1972ינואר -אוטופיה מתגשמת-שלב שלישי3.

תכנון  
פיזי

תכנון  
חברתי

תכנון  
כלכלי



:ערדהעירלהקמתהמניעים

."יהודיםאלפיי"ע,מאדםהריקה,ערדרמתאכלוס"1.

כלעלהכיכרגאולתוהתחלתהמלחיםלכיכרהתיישבותיוקשרגשרהקמת"2.

."ארכיאולוגיים-וההסטורייםהתייריים,הרפואיים,התעשייתיים:אוצרותיה

הטבעאוצרותעל,היתרבין,שתתבססנההחדשהבעיריסודתעשיותהקמת"3.

".בסביבההמצוייםהגלםוחומרי

וקרבתהאקלימה,נופהעליתבססואשרהחדשהבעירתיירותמרכזיהקמת"4.

."המלחיםלחופיהרבה

אל,ערדחבלמנהל,מאליאבמכתב.21.12.1960,"ערדחבללהקמתראשונההצעה":מתוך

.נפש10,000בתעירולהקמתהחבללפיתוחמטרותהכולל,האוצרשר
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על תפיסת שטחיםהבימשרדיתבועדהדיון 

:וחשיבותםהמניעיםעלברורבאופןכותבפונדק

לפיזורלגרוםאלאהמדינהשלכלכליותבעיותלפתורבאהלאבנגבמיושבחבללהקיםההחלטה"

,ולסכןאליהםלהסתנןעלוליםעויניםגורמיםאשר,מיושביםבלתישטחיםעללהשתלטובכך,האוכלוסייה

לאותהשהוקמווירוחםדימונה,שבעבארלעריםתצטרףהחדשהערד.המדינהביטחוןאת,הימיםמןביום

.המטרה

מרוחקתהחדשהוערדמאחר:אחרתומטרה

היא,המלחמיםנסיעהדקות30-כרק

ביםלעובדיםטבעימגוריםלביתתהפוך

באקליםמפרךעבודהיוםלאחר.המלח

,יבשאווירבערדבביתםימצאולוהטטרופי

.(65-66'עמ,2005,פונדק)"ומרענןקריר
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ראיון עם לובה אליאב?מי יהיו המתיישבים
10:15-15:00 ,11:18

?' מי יהיו המתיישבים הראשונים': עמדנו בפני השאלה"

:  אנחנו הלכנו לפי כמה עקרונות

הדבר הכי טוב יהיה שהאנשים שתכננו את העיר ועוסקים בהקמתה הם יהיו המתיישבים  -ראשית

אלה אנשים שזה כמו .... אנשים שחלמו את המקום מההתחלה... אנשים שעבדו במקום... הראשונים
".זה היה הגרעין הראשון. הם הרו אותו, הם הגו אותו, הם חלמו אותו-הילד שלהם

לא היה עלינו  . לא היו גלים של עליה, לא גדולההעליה, 62, 61, 60-היות ובאותן השנים, נוסף לזה"

אז היות ולא היה עלינו לחץ של עליה  . לחץ של עליה כמו בשנות החמישים או חלק משנות השישים

לקחת עולים סתם באוטובוסים ולזרוק אותם  . ?'במה אנחנו יכולים למשוך אנשים למקום כזה': אמרנו
נוכל למשוך רק סוג כזה של  , ותיקה, ישראליתאוכלוסיה. לא היו עולים–על האדמה כמו שעשו פעם 

,  אמנם שיצטרכו לעבוד בו שנים ראשונות קשה מאוד, ויראו שהמקום, שיראו במקום אתגראוכלוסיה
".יש לו עתיד–אבל 

.ארכיון המוזיאון ההיסטורי בערד, ללא תאריך, ראיון מוקלט עם לובה אליאב
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–הםבאשרהאדריכליםכלשלנפשםמשאתשהיאמשימהבפניהועמדוערדהעירמתכנני"

היוואדריכליההעירמתכנני[...].בתולהקרקעעללחלוטיןחדשה,חדשהעירובניתתכנון

העירקביעתועםהשלמתםעם.ביותרהראשונייםמהצעדיםהחלאלהלשלביםשותפים

האדריכל,שראלכס)."גופההעירלתכנוןהפרוגרמהבהכנתהוחלהכללייםבקוויהוגבולותיה

(החבלשלהראשי

:כישלוהאינטרנטבאתרכותב,החבלשלהראשיכאדריכלשראתשהחליף,פייטלסוןיונה

,שלותפיסתופיעל,המדברבלבמאיןישליצורהאפשרותאת,זונדירהבהזדמנותראה"

עיירותמביןביותרהגדולההצלחהלסיפורהפךהמדבריהיישוב[...].בלבד23בןכשהוא

ניסוייםמעבדתהיוותהערד.ישראלמדינתשלבדרומההשניםבאותןנבנואשרהפיתוח

לסטודנטיםלרגלעליהכמקוםהיוםעדומשמשת,במדברעירוניתלהתיישבותמתוכננת

."מהארץואדריכלים

הזכות לתכנן וחשיבות התוכנית



, אב לעירתוכנית•

,  דגש על סדר מרחבי•

,  איזור•

, שימושי קרקעהפרדת •

,  תנועה מוטורית ורגליתהפרדת •

,  על תנאים תברואתיים והגיינייםדגש •

של שטחים ירוקים כחלק  שילוב •

,  אינטגראלי מהעיר

פירוק העיר ליחידות משנה •

. המתפקדות זו לצד זו

:  עקרונות יסוד בתכנון הערים המודרני

האספקטיםאחד,חברתיתמבטמנקודת"

ליצורהניסיוןהואהתיכנוןשלהחשובים

שהתושביםכדי,ויחודיתאורבניתסביבה

כדי.בפרברולאבעירחייםהםכי,יחושו

רבהלבתשומתהוקדשה,זאתלהשיג

אתהיוצריםהבניןגופילפרופורציות

וכן-הבנייניםביןהסגוריםהחללים

בסגירת.'וכדומתאימיםבניןלחומרי

אלהשביןוביחסבניניםשביןהחללים
"אורבניתלאוירההמפתח–לאלה

.(29'עמ,1967,ובסטאיל)



רבעים הבנויים סביב מרכז פונקציונלי-'הביצה'מודל -תכנון פיזי



רובע טללים



בניה מוארכת על עמודים כדי ליצור נתיבי  , יצירת ארובות אוויר, חלונותהצללת 

הצבת בתים בכיוון צפון מערב עם מערב כדי לקלוט שמש בחורף , הליכה מוצלים

. בקיץולהגנה מהחום 

ליצירת חצר מוצלת ומוגנת מרוח ואבק למשחק  -'הצבת בניינים בצורה ריבוע או ר

.  ובילוי

:תכנון אקלימי מותאם למדבר-הפטיו



תכנון דמוגרפי וחברתי
הפרוגרמה1.

המלצות המחקר הסוציולוגי2.

עקרונות שקבעה מנהלת החבל3.



הפרוגרמה למרכז חבל ערד

היא המסמך הראשוני והכולל ביותר שנכתב במהלך התכנון של  למרכז חבל ערדהפרוגרמה •

, וספיר מאגף התכנון שבמשרד הפניםאריון, ברוצקוסהפרוגרמה נכתבה על ידי האדריכלים . ערד

.  1961והוגשה לה באפריל , בעקבות בקשת מנהלת החבל

:  ומפרטת שניים מתוכם, תלת שלבית לפיתוח העירתוכניתלמרכז חבל ערד מציעה הפרוגרמה •

בשלב הסופי אמורים להתגורר בעיר . נפש30,000הכולל ' ושלב ב, נפש10,000הכולל ' שלב א

.  נפש50,000

הקצאת  , תעסוקה וכלכלה, דמוגרפיה, פיסיוגרפיה: מרכזייםעוסקת במספר תחומים הפרוגרמה •

.ועודרקע היסטורי , דרכים, תשתיות מים ואנרגיה, גיאולוגיים, אקלימייםוכן בנושאים . שטחים

.ברמת פירוט גבוהה ביותר, מדעית' אוטופית'הפרוגרמה כתובה כתכנית •

:  היסוד האחרונה בפרוגרמה קובעת כי צריך להתקיים קשר ישיר והדדי בין התכנון והביצועהנחת •

. לתכנון בפועל–המספרים והאומדן שבפרוגרמה מבוססים על ההנחות ומהווים רק נקודות מוצא "

"יגרור אחריו בהכרח שינוי מתאים בפרטי הפרוגרמה–כל שינוי בהנחות הבסיסיות 



פרוגרמה-תכנון דמוגרפי וחברתי
מחייב גם –מוותיקי הארץ ומעולי אירופה –הצורך במשיכת חומר אנושי מעולה "

במיוחד יש לפתח את שרותי  . רמת שירותים גבוהה וארגונם במקביל לבניית העיר

שיעור  , של הנוער המתבגר2/3-כ, במסגרת החינוך העל יסודי, החינוך עד שיקיפו

".הגבוה בהרבה מהמקובל כיום בארץ

שניתן להשיגה רק עם כוח עבודה רב והרכב גילאים  , רמת ההכנסה הגבוהה יחסית"
צעירמשוער הרכב גילים , ואכן. נקבעה לפי הנחיות הנהלת חבל ערד–צעיר למדי 

".ומספר רווקים ניכר בעיר

בגילאי  מהאוכלוסיה64%–התפלגות הגילאים תהיה צעירה יחסית לארץ ' בשלב א

.30-ורובם צעירים מ, 20-40







המחקר הסוציולוגי  -תכנון חברתי
החברתיהתכנון.החברתיהתכנוןהואערדשלתכנונהשלהאספקטיםמןאחד"

המתייחסותשונותלמטרותבהתאםהאוכלוסיההרכבאתלקבועניסיוןמהווה

ומבחינת,וחברתיתתרבותית,תעסוקתית-כלכליתמבחינההעירשללאופיה

.שוכנתהיאשבתוכובאיזורהעירשלמקומה

כאשרוזאת,עצמובפניהעומדפעולהשדההחברתיהתכנוןמהווהאחדמצד

שלוהתרבותייםהחברתייםחייהלעיצובהנוגעותמטרותהמתכנניםבפניעומדות

.העיר

לגיוסהעקרונותאתשמתווה,הכלכליהתכנוןאתהחברתיהתכנוןמשליםשנימצד

הפונקציותלמילויהדרושותהמקצועיותהקבוצותאתבתוכהשתכלולאוכלוסיה

."לעירשנועדוהכלכליות
.  1' עמ. 95.5/8/172: ל"מ, 6148/21-ג: פ"מ, ארכיון המדינה. 30.9.63, "30.9.63ליום 4' ח מס"דו-מחקר ערד"



עקרונות מנהלת החבל-תכנון חברתי

בתחילה[...].ראשוןמתיישביםגרעיןלהוותהארץתושביעידודשלחדשנסיון,קליטהלחץבהעדר,בערדלבצעאפשר"

.לתורםהמחכיםמועמדים900-מלמעלהערדשעריעלמידפקיםכיום.משפחות50-60שלישראליגרעיןעל'חלמנו'

."בעתידכלכליותואפשרויותחלוציותהמגלמותלתוכניותלהיענותנכונותעלומצביעהמוכיחההישראליםהיענות
.בערדההיסטוריהמוזיאוןארכיון.פונדק.י,(משוער)1963מרץ,"בבניינהערד"

:האוכלוסיהעקרונות שקבעה מנהלת החבל לתכנון 
'ותיקים'על גרעין של האוכלוסיהביסוס 1.
לגור בערד  יחוייבכל המתפרנס בערד 2.
בערד לא יהיו מקרי סעד3.

הוחלט,ממנהמתפרנסתרקאלא,העירתושביעלנמניתאינה'האינטלגנציה'ששיכבתהתופעההישנותבערדלמנועכדי"

הצוותכלבערדכיוםגרים,ואומנם.הראשוןהאיכלוסבשלבכבר,משפחתועםבהלגורבערדמתפרנסכללחייב

הלכה,זוהחלטהביצוע.המלחיםובמפעליהעירבבנייןוהעובדיםוהוראהמנהלאנשי,ואדריכליםמהנדסים,הממשלתי
."בעתידהעירשלצביונהעלבמעטלאישפיעזהשהישגאנומאמינים.בריאיםותרבותחברהחיילעירהביא,למעשה

.ארכיון המוזיאון ההיסטורי בערד. פונדק. י, (משוער)1963מרץ , "ערד בבניינה"

כי לא יתקבלו לערד נתמכי סעד ואף לא נזקקים לעבודה  , עלינו להבהיר לכל מועמד טרם בואו לישוב"

כי בערד אין  ; כי רמת ההכנסה החודשית תהיה גבוהה כאן יותר מאשר בכל עיר פיתוח אחרת; יזומה

ביוזמה ובמאמצים לפיתוח  , וכי הסיכוי להתקדמותה של העיר מותנה בעבודה קשה'; מציאות'למצוא 

".  והיא התקבלה כקו פעולה בערד, האמנו כי גישה זו היא המתכון להצלחה. שנתיים-במשך שנה

(.70' עמ, 2005, פונדק)

.1963שנכתב בערך במרץ , מאת פונדק', ערד בבניינה'ששמו לפירסוםקטע זה הוא עיבוד 



נוספותמשפחות500בקליטתהקשורותבסוגיותנרחבבאופןעסקמשתתפיםרבנוסףדיון

הכלליותהמגמותהוצגו,והתעשיההפיתוח,הבניההתקדמותעלכלליתסקירהלאחר.בערד

:הןואלו,בקליטה

עבודהתיצורלא,הקיימותהמשפחות170עםיחד,החדשותהמשפחות500שקליטתכדיהכלעושים".1

."זאתתאפשרהמתוכננתהמקומיתשתעסוקהמקווים.יזומה

סעדכרטסתלפתוחמבליביתיתבצורה,במקוםיפתרוסעדבעיותכל.סעדמשרדמפתיחתלהימנעיש".2

."ממש

ושיצורשלושאינועבודהלשטחלהדביקוואיןבמקצועויועסקמקצועבעלכל.בעבודההאנשיםלקדםיש".3

."התמרמרותאצלו

1:3שליחסעללשמורנשתדלאנו.עולים.ב,ותיקים.א:ממורכבותיהיובערדשיקלטוהמשפחות500".4

."סדירהקליטהעללשמורכדיבקליטה

.2'עמ.1961-1964,פרוטוקוליםתיק-ערדחבל:תיק,ערדעירייתארכיון.14.5.1964,"בערדנוספותמשפחות500בקליטתמדיוןכל-פרטי"



לזוגותעדיפותמתן.טכנייםרצוי,מקצועבעליבעיקר.בערדהמיידיתהתעסוקהפוטנציאל.תעסוקה.א

.וגננתטרקטוריסטלמשל-בעבודהלהשתלבהזוגבנישנייכלושבהם

ספרוביתגןלפתוחהיתההכוונה.נשואיםזוגותאומשפחות.הילדיםוגילאיגודלה,המשפחה.ב

.'ג-'אכיתותעם

עלהראשוניהאוכלוסיהגרעיןאתלבססבמטרה,ותיקיםעוליםאוהארץילידירקראשוןבשלב.מוצא.ג

.כן'בארץותק'אך,כמרכיבצוינהלאהמוצאשאלתעוליםלגבי.עוליםעלולאותיקים

רמה"ונדרשה,משמעותיהיההראשוניהרושם,שהתקבלההאוכלוסיהסוגמבחינה.ראשונירושם.ד

הקולטיםכי,עדיפותקיבלוקיבוצירקעעםמועמדים.בראיוןממנהלהתרשםהיהשאפשר"מסויימתתרבותית

מקומיות–קולקטיביותלמשימותשכםלתתנטיהלהםישוכי,הקשיםבתנאיםבקלותשיסתדרוחשבו

.ולאומיות

:קריטריונים לקליטה-קליטת התושבים



נבררומתוכםואשר,להתקבלשביקשוהמשפחותשמילאומקדימיםשאלונים.א

.לראיוןשיוזמנוהמועמדים

.אביבבתלהקריהבמשרדיהקליטהועדתעםהמועמדשלראיון.ב

.התאמתועלואישורהמיועדהעבודהבמקוםהמועמדשלעבודהראיון.ג

המיועדתהמשפחהכללהגיעהתבקשהאליו,בערדהקליטהועדתאנשיעםנוסףראיון.ד

ילדיםעםומתישהארוכהבנסיעה,השניהראיוןבשביללערדההגעה.(וילדיםנשיםכולל)

(עצמןהמשפחותועבור)הקליטהועדתעבורושימשה,קשהאתגרהיתה,קטנים

.בעירלהיקלטהמשפחהשלוליכולתלנכונותנוספתאינדיקציה
המוזיאוןארכיון.תאריךללא,גינדלזוהרעםמוקלטראיון.17.2.2011,שוחטתמהעםאישיראיון;23.12.2010,גינדלזוהלעםאישיראיון

.בערדההיסטורי

:תהליך הקליטה-קליטת התושבים



שאתה  , מסויימתקודם כל רמה , בעצם, שלנו היוהקריטריונים "

.  עדיפות על פי המקצועות הנדרשים, שנית. מתרשם מהמשפחה

,  היה לו מקום עבודה מסודר, כל אדם שבא לערד בתקופה שלי

אז מקום עבודה זה היה  . בלי זה לא היינו מאשרים את זה

ההתרשמות הכללית מהמשפחה והאישה . הקריטריון השני

שום דבר ממה שאת אומרת לא  . וזהו]...[ , המקצוע. והילדים

".  לא עניין אותנו עדות המזרח או זה. היה
בתשובה לשאלה האם התייחסו לקריטריונים שהוגדרו בפרוגרמה לגבי . 23.12.2010, גינדלזוהלאישי עם ראיון 

.ואחוז יוצאי עדות המזרח המתוכנןהאוכלוסיהמוצאה של 

קליטת התושבים

גינדלראיון עם זוהר 

47:19-49:04
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תכנון כלכלי ותעסוקתי

הפרוגרמה1.

1963-"ערדלאיכלוסתיעוש תוכנית"2.

המלצות המחקר הסוציולוגי לבחירת בעלי המקצוע  3.

.ומרקם העסקים והתעסוקה



תכנון כלכלי ותעסוקתי
תעסוקתי כחלק מתכנון העיר הוא  -עצם התכנון הכלכלי•

.ייחודי וחדש

התכנון התמקד בקביעת עקרונות יסוד בתעסוקה ובכלכלת •

.העיר
לא פרצו –מאשר תכנון כלכלי " תכנון תעסוקתי"יותר •

.  גבולות

שילוב של יזמות -במסגרת כלכלה בעלת מבנה סקטוריאלי•

'  לתת פקודה'לא ניתן -ממשלתית והסתדרותית, פרטית

ללא שיתוף פעולה מצד תוכניותקושי ליישם . להקמת מפעל

.  היזמים



:פרוגרמה-תכנון כלכלי ותעסוקתי

אך מחבריה כותבים כי , העדר נתונים על עתידה הכלכלי של העיר הכביד על עריכת התוכנית•

.  ספק עם נתונים נוספים עשויים לשנות את אופי העיר ותכנונה

גז ומחצבי ים  , פוספטים–הכימית שתעבד את חומרי הגלם שכבר נמצאו התעשיהתשלובת •

.  תהווה יסוד כלכלי מרכזי לקיום העיר–המלח 

בנוסף לתשלובת הכימית והפקת )ועליו יש לבסס , היסוד התעשייתי חייב להיות רחב ורב גוני•

לביצור יציבותה  'היסוד הזה חשוב להתפתחותה ו. את כלכלת העיר( אוצרות טבע בים המלח

תנועת התיירות  . של העיר והוא יאפשר למצוא מקורות תעסוקה גם לנשים' התעסוקתית

.  אך אין להגזים בחשיבותה, מסויימיםטומנת בחובה סיכויים 

מרכז העצבים של  'יסודות תעסוקה שלישוניים הם בעלי סיכויים מוקטנים בשל הריחוק מ•

המוסדות הארציים והמיוחדים או  "קשיים אלה גם מכבידים על שיכון . ובשל הבידוד' הארץ

.מגורי האמידים והעצמאיים



מופיעה רשימה הכוללת את כל סוגי השירותים  ' שירותים ומלאכה בשלב א, בלוח המתייחס למסחר•

חנויות  5, מספרות10, חנויות כלי מטבח5: לפי הערכה מספרית דרושה–שהכירו באותה תקופה 

.בנקים ועוד2, בתי קולנוע2, חנות פרחים, חנות ספרים, חנויות ממתקים3, סדקית וגלנטריה

,  מ מרובע לעובד בכל תחום"לפי חישוב של מספר מ' הפרוגרמה קובעת את הקצאת השטחים לשלב ב•

.ולפי הערכת מספר העובדים בכל תחום

יש ' בתחום השירותים האישיים בשלב א. הפרוגרמה קובעת מספר עובדים בכל אחד מהתחומים•

.נפש70-בחישוב של עוזרת בית אחת ל–עוזרות בית 145-הקצאה ל

לפי גיל ומין האוכלוסיהבהם יש פירוט של מספרי ' ב+ ' לשלבים אאוכלוסיההפרוגרמה מציגה לוחות •

-35נקבות בגילאי 1015אמורות להיות כעשרים שנה מאוחר יותר , בעיר שעדיין לא נולדה, כלומר–

39.

.נפש למשפחה3.5הוא של ' גודל המשפחה הממוצע המתוכנן בשלב א•

:דוגמאות מתוך הפרוגרמה



יסודות התכנון הכלכלי
.בשאיפה תעסוקה מלאה-תכנון לאחוז תעסוקה גבוה מאוד•

.תכנון תעסוקת נשים•

.  מקורות תעסוקה מגוונים•

.מסתמכת על תעשיהכלכלתהעיר שעיקר •

.הכריהמחצבים בסמוך לאזורי תעשית•

.  בקרבת העירנייטרליתתעשיה •

.  פיתוח תיירות כמקור הכנסה•

.  כל העובדים יגורו בעיר. שירותים ציבוריים ומסחריים מעולים•

,  שירותים ומסחר28%, חרושת ובניה60%: חלוקת התעסוקה•

.מקורות תעסוקה מגוונים נוספים12%



הביצוע

את כל זה הוא שהביקוש עלה על ההיצעשאיפשרמה 



סקירת העשור-עשור לערד
הגענו לעיר של כרבבת . לסיכום יש לומר כי אחרי עשר שנים של קיום ערד צעדנו בדרך עליה חשבנו"

אין לנו ספק כי לאור העבר יש לנו  . תושבים אשר בסיסה תושבים אשר בסיסה הכללי והחברתי מוצק

אשר משמשת מקור , יציבה, מסודרת, נפש25,000בסיס איתן להגיע בעוד עשר שנים לעיר של 
".לתושביה ולכלל ישראללגאוה

-בגדול. בשנת העשור לערד הוציאה המועצה המקומית סקירה ובה נתונים שונים על העיר

.100%-הנתונים תואמים את הפרוגרמה כמעט ב



ודיוראיכלוס–? איך עבדו התהליכים

10,000-של הפרוגרמה' וב' להוביל את ערד אל יעדי שלב א-מטרת המועצה•
דיור הולם  , על היעד של תעסוקה מלאהשמירה , נפש30,000נפש ובהמשך 

.  האוכלוסיהלכל התושבים והבטחת איכות השירותים ואיכות החיים של 

בין  ' לשדך, 'שתפקידה היה לסייע בקליטת משפחות' איכלוסרכזת 'בעיר פעלה •
.ולסייע בהקצאת הדירות, מקומות עבודה לעובדים מחוץ לעיר המעוניינים להגר

והועברו לחברות  , הבתים נבנו בבנייה ציבורית על ידי חברות כמו סולל בונה•
.  'שכירות אופציה'שכירות או , המשכנות לצורך מכירה

.משרד השיכון קבע את ההקצאות לדירות לפי מדיניות השיכון של המשרד•

אחראית לחלוקת הקצאות הדירות  שהיתה' איכלוסועדת 'בעיר פעלה •
.למשפחות ולקביעת התנאים

תהליך הקצאת הדירות הבטיח כי בידי המועצה היה כלי משמעותי לפיתוח  •
.בהתאם לצרכי המפעלים או השירותים הנדרשיםאוכלוסיההעיר ומשיכת 



:ממשרד השיכון לפונדקטנהמר כותב 

מתקציב  100מהן , ד"יח300ויתחיל לבנות עוד השנה , בתי אסבסט176משרד השיכון בונה מתקציב שיכון עולים "

עלי להדגיש כי אין בסמכותה של . ]...[ ד מתקציב שיכון עולים"יח200-ו, שיכון ותיקים וזוגות צעירים באזורי פיתוח

ועדת ערד ואפילו של משרד השיכון לשנות יעוד הבניה למטרות שונות בלי לשנות התקציב וקבלת אישור מתאים של 

".צריך להיות בהתאם לתוכנית הבניההאיכלוס. הכספים של הכנסתבועדתהממונה על התקציבים 

המכתב חשוב משום שהוא מלמד על כך  . 1961-1964–תיק פרוטוקולים -חבל ערד , ארכיון עיריית ערד. 4.11.1962, (ללא כותרת)סיכום תכנית הבניה של משרד השיכון 

.הללו על ידי ותיקים ולא על ידי עוליםהאסבסטוניםידוע לנו שבפועל אוכלסו . שלא תמיד בוצעו ההנחיות כלשונן



תהליכים וקשיים בתחום הדיור

מעבר לתפיסת דיור ציבורי של כלכלת שוק ותמיכה בנזקקים במקום כמשאב רווחה  

:ציבורי

מכלל הבניה בשנות במהלך  40%-ל60%-מ)צמצום הבניה הציבורית בישראל •

.שנות השישים
70-שנות ה–מעבר ממדיניות של בניה ציבורית למדיניות של הטבות למשתכן •

.  בעיקר מעוטי יכולת-נוקשים בזכאות לדירותקריטריונים •

.'שכירות אופציה'אפשרות לשכירות בבניה ציבורית או לחוסר •

.חוסר גמישות בהקצאת דירות•

חוסר אפשרות  . קביעת מחירי קרקע לקבלנים באופן שלא השתלם להם לבנות•

.של המועצה להשפיע על מחירי הקרקע

,  הצטמצמות מאגר הדירות הציבוריות שהיו בידי המועצה להקצאת למפעלים•

.  'וכומורים 



מדיניות משרד השיכון לא תואמת את צרכי העיר
תוך חוסר , הקריטריונים להם נעתר משרדכם. לאחרונה נקבעה הרשמה לאכלוס דירות מתפנות על פי קריטריונים נוקשים למדי"

,  עמדתנו. יאפשרו פתרון למגזר צר ביותר של הנזקקים לדיור, ותוך חוסר התחשבות בגורמים ובאופי הבעיות במקום, גמישות מוחלט

למרות הסכמה הדדית כי לאחר –בפועל . נפלה על אוזן אטומה, הנובעת מהכרת הבעיות בשטח להרחבת המועמדים להרשמה זו

לא , על מנת לעשות צדק ולאפשר פתרונות סבירים לנזקקי הדיור, ההרשמה נתייחס למקרים גבוליים מבחינת הקריטריון שפורסם

מאפשרת חלוקה צודקת יותר גם במצב של  , תוך התייחסות לנתוני המקום הספציפיים, גמישות-לדעתנו. ]...[ מצאנו שיתוף פעולה לכך

".מחסור

ארצית צריכה להתבסס על איכלוסמדיניות האכלוס של משרדכם איננה מקובלת עלינו וגם אם מוסכם כי מדיניות –בכל הנוגע לערד "

בעיקרם תואמים את מדיניות  , אשר, לא יתכן שלא לתת את הדעת לצרכים ספציפיים של ישוב זה או אחר, אחידיםונוהליםעקרונות 

".   מדיניות זו אין לה לעיתים כיסוי בשטח כתוצאה מנוהלים והחלטות נוקשות בנושא האכלוס. הממשלה לאזורי פיתוח

נוכחתי כי קיימת חוליה חלשה בכל הקשור למתן  , ומתוך מגע עם צבור האנשים הפונה לקבלת אינפורמציה בנושא זה, מניסיוני"

דבר זה עומד  . או שאינם נקלטים באמצעות מפעל אשר הוקצו לו דירות, פתרונות מעשיים לאנשים שאינם זכאים במסגרת זוגות צעירים

וכן בניגוד מאכזב לציפיותיהם של אנשים אשר מתאימים לכל הדעות  , והכוונה לערי פיתוחעדודבניגוד מוחלט למדיניות המוצהרת של 

עומדת  הלואהנראה כי קביעת תמריץ כללי כמו . לקריטריון של היחידה להכוונה ואין לגביהם כל היצע שוטף ומוגדר של יחידות דיור

".שכן אין בינה לבין פתרון דיור מעשי ולא כלום, למשתקע בעיר פיתוח איננה עונה על הבעיה

.מזכרים מאת מזכיר המועצה דני מעין למשרד השיכון



:תביעותמספרהעריםראשיתובעיםהכנסבהחלטות

"בבניתהפיתוחעריחלקכי,מבקשיםאנו1971/72לשנתהשיכוןמשרדתכניתהגשתלקראת

דירות,דיורתנאילשיפורדירות,ותיקיםהעברתבמסגרתדירות:כמוהפתרונותסוגילכלדיוריחידות

הפתרונותמכלל60%לפחותחלקנויהיה,צעיריםלזוגותודירותילדיםמרובותלמשפחות

."הממשלתיים

"בנייההגבלתשלקריטריוןאותועליהןיחולכי,יתכןלאהפיתוחערישלהמיוחדותהבעיותבגלל

ועדזהצורךשיבטאבחוקשינוי,לכן,קובעיםואנו,הארץבמרכזיהמפוזרותהעריםלגביהחלציבורית

."הרישויבועדותמקסימליתהתחשבותהשינוי

"לגורלמשותפתדאגהמתוךמאוכלסותהבלתיהדירותיעודבקביעתשותפיםלהיותתובעותהרשויות

דירותהמצאותשלמקריםלאורוזאת,בישובהאוכלוסיהלהגדלתדאגהומתוךוהמבניםהדירות

."לדיורדרישהבהםשישבישוביםומוזנחות'מוקפאות'
.95.0/63/66:ל"מ,50917/7-גל:פ"מ,המדינהארכיון.20.8.1970,"20.8.1970ביוםבערדשהתקייםהפיתוחעריראשימכנספרוטוקול"

כנס ראשי עיירות הפיתוח



תעסוקה–? איך עבדו התהליכים
.מאודחלשההיאבפריפריהלעובדיםיחסית,אומרתזאת.מפותחתלאהיאבערדהמקומיתהתעשיה"

מפעלילעומת,יחסיתטובשמשלמיםלמפעליםהכוונה.חזקהמאודשהפריפריהמהעובדהנובעהזההדבר

יצרה,ג"וקמערדתשלובת,המלחים,פריקלאס,בפריפריההתעשיהמפעלישלקיומם[...].רגיליםתעשיה

,עובדים30-40שהעסיקובמפעליםקשיםמאודימיםלנוהיו.תעשיהפהלהקיםקשהדישלמעשהמצב

אתלהעבירלדיוניםשהגיע,כזהמשברהיה[...]הפקקיםבמפעללמשל.המפעלשלהעברהשקלושאפילו

בייגה)."הזהמהסוגתעשיהמפעלישלהשכרברמתאדםכוחלגייסמצליחלאהואכי,מערדהמפעל

(נאום,1975,שוחט

התברר שישנה  , 1978ערד איכלוסבמבצע האיכלוסמשיחות שניהלו עובדי לשכת העבודה וצוות "

רמת השכר  . תופעה של פער ברמת ההשתכרות בין אזורי הארץ השונים לבין אזור ערד סדום

קשה . 30-40%הממוצעת של סוג האנשים שערד מייחלת להם גבוהה במרכז הארץ בהפרש של 

א "יתכן ואפשר לראות את הגורם המשפיע על שכר נמוך בכ. לעמוד במדויק על הסיבות לתופעה זו
".בדווים ובכושים, המתמקד בערביי השטחים, הזול שחדר לאזור



תעסוקה–? איך עבדו התהליכים

השכר בערד ממוצע 1972משנת ס"הלמעל פי נתוני -רמת השתכרות גבוהה מאוד•

אחרי , והיא מדורגת במקום הרביעי בדירוג השכר בארץ, י"אלפי ל9.1בשנה זו הוא 
.  רמת השרון וגבעתיים, אילת

.הארץבמרכזהתעשיהלביןבערדהתעשיהבין30-40%שלשכרהפרשי•

לבין,הנייטרליתהתעשיהמפעלישמציעיםהנמוכההשכררמתביןשוחטשהציגהפער•

.המחצביםתעשייתמפעלישמציעיםהגבוהההשכררמת

הירידהעלמפצהלאהדיורבתנאיהשיפורשגםמשום,לערדלהגיעאנשיםלמשוךקושי•

.התעסוקהבתנאי

.תעסוקתיכגורםיפההתפתחלהומחוצהבערדהתיירותענף•

בתוךהניטרליותהתעשיותתחוםאך,התפתחאכןלערדמחוץהכימיתהתעשיהתחום•

.ומסחר,שירותים,במלאכהתעסוקהמקומותהרבההתפתחובמקומו.התפתחלאערד

ארנונהממנהומנעוהעירשלהכלכליהבסיסאתמשמעותיבאופןהצרואלהתנאים•
.כלכליתאותהלבססאמורהשהיתהמתעשייה



אובדן השליטה  



אוטופיה
יחסהמקיימיםמיקומיםאלה.ממשימקוםלהםשאיןמיקומיםהןאוטופיות"

זו.החברהשלהממשיהמרחבעםמהופכתאוישירהאנלוגיהשלכללי

,אופןבכלאבל,החברהשלההיפוךשזהאוהמושלמתבצורתהעצמההחברה

(פוקו)"ממשייםלאהםובעיקרםשבמהותםמרחביםהןאלהאוטופיות

בכלהתקפים,זמנייםעלאוניברסלייםערכיםקיימיםכי,האמונהעלמושתתותהאוטופיות"

החברותמאופיינותלרוב[...].עקרוניתמבחינהלהגשמהניתניםאלווערכים,זמןובכלמקום

[...].פנימיותוסתירותמקונפליקטיםחופשיות,והרמוניותרציונאליותכחברותהאוטופיות

שלהודאותוחוסרהיציבותחוסרעללהתגברניסיוןהאוטופיבדגםלראותניתןזומבחינה

ויציבותהיגיון,סדר,ביטחוןלהשליטהאנושילמאמץביטוימשמשותוהן,החברתייםהחיים

(דרור-אלבוים)"פשרוחסרכשרירותילרביםהנראה,משתנהבעולם



הטרוטופיה
המותוויםמקומות,אפקטיבייםמקומות,ממשייםמקומותגם,ציווליזציהבכל,תרבותבכלישנם"

ואשר,למעשההלכהשמומשואוטופיותשלסוג,נגדמיקומישלסוגוהם,עצמההחברהבכינון

,מיוצגים–התרבותבלבלפגוששניתןהממשייםהמיקומיםיתרכל–הממשייםהמיקומיםבתוכן

לכלמחוץשהםמקומותשלבסוגמדובר.ומהופכיםבמחלוקתשנוייםגםאחתובעונהובעת

מכללחלוטיןאחריםשהםמשוםדווקא.אפשריתשלהםהמקוםקביעתשלמעשהאף,מקום

האלההמקומותאתאכנה,מדבריםהםושעליהםמשקפיםהםשאותם,האחריםהמיקומים

.(1984,פוקו")לאוטופיהההנגדהדרךעל,הטרוטופיות

מוקפד , שיהיה מושלם, מרחב ממשי אחר, הוא ליצור מרחב אחר[ ההטרוטופיותשל ]תפקידן "...

זו  הטרוטופיה. בנוי בצורה גרועה ומבולגן, ומאורגן באותה מידה שהמרחב שלנו הוא חסר סדר

ואני שואל את עצמי האם כמה מן המושבות שלנו אינן  , לא תהיה של אשליה כי אם של פיצוי

(.   1984, פוקו" )מתפקדות באופן הזה


