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דבר ראש המועצה
תושבי מועצה יקרים,

תכנית  את  במועצה,  המחלקות  ומנהלי  הישובים  מזכירי  המועצה,  מליאת  כתבנו,  האחרונים  בחודשים 

היעדים  את  המועצה  חזון  למול  להציב  היא  החומש  תכנית  תכלית   .2018-2023 לשנים  למועצה  החומש 

המרכזיים לשנים אלו ומהם לגזור את תכנית העבודה, תקציב המועצה ותעדוף האתגרים והמשימות. עבודה 

לפי תכנית ארוכת טווח מאפשרת הנעת תהליכים משמעותיים כמו גם הקצאת המשאבים האנושיים והכלכליים 

של המועצה באופן מיטבי המשרת את המטרות כפי שנוסחו על ידי חברי המליאה, המזכירים וצוות המועצה, 

זאת מתוך מטרה לספק לתושבים איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר. 

4



מציאות החיים הנוכחית, בה לצד צמיחה ושינויים דמוגרפים מואצים אנו מתמודדים עם מציאות כלכלית חדשה, מחייבת הסתכלות ארוכת טווח ובנייה מואצת של 

תשתיות חברתיות, חינוכיות, רגולטוריות, הנדסיות וכלכליות. המציאות מורכבת והאתגרים לא פשוטים, אך יש בהם כדי לחייב אותנו להיות יצירתיים, מדויקים 

וממוקדים על מנת להצעיד את המועצה קדימה בבטחה. 

שמה של תכנית החומש "רמת הנגב- שהאישי והלאומי נפגשים" מבטא את הקשר בין הנעשה אצלנו ברמה האזורית לנעשה ברמה הלאומית. בשנת 2048, שנת 

המאה לישראל, צפויים לחיות במדינת ישראל 15 מיליון איש. בהינתן המצב הנוכחי בו מרכז הארץ מאוכלס ביותר, דבר זה לא יתאפשר ללא פיתוח בנגב- בניית 

יחידות דיור, פיתוח המסחר והכלכלה, יצירת מקומות עבודה ופיתוח תשתית חינוך איכותית בסדר גודל חדש. חובתנו לוודא שהפיתוח הזה יעשה בצורה מושכלת 

שמאפשרת את הפיתוח מחד ושומרת על ערכי הסביבה  והמדבר היקר שלנו. 

בחוברת מידע זו תוכלו ללמוד על תכנית החומש- מהו חזון המועצה, מהם עשרת יעדי החומש, על יעדיו המרכזיים של המועצה לתקופת החומש ועל הפרויקטים 

אשר מתוכננים, מבוצעים ועל אלו שהושלמו בתקופה האחרונה.

בימים אלו אנו חוגגים  את חג העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. אל לנו לקחת את קיומה של המדינה כמובן מאליה.  תקומת עם ישראל בארצו היא בגדר הבלתי 

יאומן וכך גם מה שנעשה ברמת הנגב. בשבילי יום העצמאות הוא הזדמנות לדמיין את רמת הנגב ערב הקמת המדינה- מה גדול היה חלקם של החלוצים שהגיעו 

לכאן לתקומתה של ישראל ועד כמה מופלאים הדברים שנעשים כאן. החקלאות, התעשייה, המחקר, החינוך, האנרגיה, הביטחון, כולם בחזית העשייה הישראלית, 

לצד חיי קהילה איכותיים המושכים לכאן עוד ועוד משפחות ועוד היד נטויה. 

מאחל לכם ולבני משפחתכם להמשיך ולשגשג ולפרוח בקהילתכם.

 

ערן דורון,

ראש המועצה
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הידעת?!

רמת הנגב 
מהווה למעלה 

מ- 22% משטח 
מדינת ישראל והיא 
המועצה האזורית 

הגדולה ביותר

מספר התושבים 
 הוא כ-

7,400

המועצה משתרעת על 
פני 4.2 מיליון דונם 

שברובם שטחי אש
ושמורות טבע  המועצה

במספרים

כ-60% מעגבניות השרי 
המשווקות בארץ מגיעות מפתחת 

ניצנה

מושביםקיבוצים

שיכון משפחות של 
חיל האוויר

חוות בודדים

ישובים 
קהילתיים 

דתיים
ישוב 

קהילתי 
מעורב

ישובים 
קהילתיים 

חילוניים
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הידעת?!

נשים מהוות 53% 
מסגל  ההנהלה במועצה

למעלה מ 70% מתלמידי 
א'-ח' משתתפים בחוגי המועצה

במועצה 
כ-2,400 ילדים 

והיד עוד נטויה

הסעות התלמידים ברמת הנגב נוסעות 
1,500,000  ק"מ בשנה

לכל משק חקלאי ברמת הנגב מגיעים 
2 צינורות מים:

 וכל חלקאי יכול ליצור את תמהיל המים 
בהתאם לגידול ולעונה

 מליחים            ומותפלים

במועצה 77,600 
דונמים של אדמות 
חקלאיות מעובדות

שלוש תחנות הכוח הסולארי באשלים מפיקות כ- 
2.5%-2% מהחשמל של מדינת ישראל

גובה המגדל 
בתחנת הכוח 

הסולארית באשלים 
הוא 250 מ' והינו 

המגדל הגבוה 
בישראל
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הידעת?!

חזונו חזון רמת הנגב ברוח  פועלת  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 

של  הלאומיות  המשימות  ומתוקף  גוריון  בן  דוד  של 

מתוך  הנגב,  ושימור  פיתוח  ליישוב,  ישראל  מדינת 

ותושבי  ישראל  עם  למען  הסביבתית  הציונות  ערכי 

המדינה.

קהילת רמת הנגב היא חברה פלורליסטית וסובלנית 

גווניה.  על  הישראלית  החברה  את  המשקפת 

מערכת  חיים,  איכות  לתושביה  תאפשר  המועצה 

שירותים  מערכת  וחדשנית,  מכילה  מקדמת,  חינוך 

ברמה גבוהה, חוסן קהילתי ותחושת שייכות. 

הפיזית  הסביבה  ולחיבור  לטיפוח  תפעל  המועצה 

רב-דוריים,  יישובים  של  והקמה  ולקידום  והאנושית 

בני קיימא, על גווניהם השונים, המקיימים חיי קהילה 

איכותיים.

כל זאת תוך ביסוס העצמאות הכלכלית של המועצה 

ההמשך  ודור  המקומית  המנהיגות  והישובים, 

בקהילות.
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הידעת?!

כלכלת  לחיזוק  ותפעל  כלכלית  עצמאות  על  תשמור  המועצה  כלכלית:  עצמאות 

הישובים, תוך פיתוח מקורות הכנסה עצמאיים. 

התיישבות וצמיחה דמוגרפית: המועצה תגדל ל 10,000 תושבים בתוך חמש שנים, 

עם עתודות תכנוניות ל 5,000 תושבים נוספים בחמש השנים שלאחר מכן. המועצה 

תוביל תהליכי צמיחה דמוגרפית בישובים, בהתאמה למאפיינים הדמוגרפים השונים 

הקיימים במועצה.

חינוך: המועצה תפעל למענה חינוכי איכותי לכלל ילדי המועצה בדגש על הקמת תיכון 

אזורי ומענה לגיל הרך.

ברחבי  הנראות  של  משמעותי  לשיפור  תפעל  המועצה  ובטיחות:  ביטחון  נראות, 

המועצה ולשדרוג רמת הבטיחות והביטחון בישובים.

פרט וקהילה: המועצה תגבש מענים תואמים לצרכים המשתנים של תושבי המועצה, 

תוך מתן דגש לגיל השלישי והקמת מרכז בריאות אזורי.

במרחב  תעשייתי  ואגן  התיישבות  אגני  שלושה  תאפיין  המועצה  ההתיישבות:  אגני 

ותפעל לחיזוקם בשימת דגש על הייחוד של כל אזור ומתן ביטוי ליתרון היחסי בפיתוח 

האגן וקידומו.

של  המשתנים  לצרכים  שלה  הארגוני  המבנה  את  תתאים  המועצה  לציבור:  שירות 

האוכלוסייה מקבלת השירות, תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית ותרבות ארגונית של 

שירותיות, שקיפות ושיתוף.

יחסי ישובים מועצה: המועצה תפעל להסדרת מערכת היחסים בשלטון הדו-רובדי, 

מועצה וישובים, בשירות לתושב, במישור המוניציפלי, התכנוני והקהילתי.

אוכלוסיית  עם  הגומלין  יחסי  מערכת  להסדרת  תפעל  המועצה  לאומיות:  משימות 

הבדואים של הר הנגב וביר הדאג'.

קליטת עלייה וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות: המועצה תפעל לקליטת עלייה 

יעדי  ומימוש  היהודי  העם  להמשכיות  התפוצות  יהדות  עם  הקשר  ולחיזוק  ביישוביה 

המועצה.

יעדי
 תכנית החומש

 2018-2023
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הידעת?!

עצמאות כלכלית
כלכלת  לחיזוק  ותפעל  כלכלית  עצמאות  על  תשמור  המועצה 

הישובים, תוך פיתוח מקורות הכנסה עצמאיים.

 תעשייה :
פיתוח פארקי-תעשייה באורון, אזור ניצנה, בהר שחר, הרחבת אזור 

תעשייה משאבים.

 תיירות :  
• יצירת זמינות תכנונית וקניינית להקמת 15 מיזמי לינה והסעדה בסך כולל 

 של 300 חדרים חדשים על פי תוכנית מתאר מחוזית דרכי הבשמים.
• קידום וחיזוק מרכיבי התיירות הנלווים )צפרות, שבילי אופנים, ציורי סלע, 

 שביל הר הנגב ועוד(.
• קידום מוקדי טיולים בשמורות טבע על ידי שרשרת שמורות טבע, שדרוג 
חניוני לילה, סימון שבילים, הוספת מוקדי מים לאורך שביל ישראל ופיתוח 

שירותים תיירותיים נספים כגון הסעדה ולינה.

 מסחר:
 • הקמת מרכז מסחרי במועצה. 

 • הקמת מרכז שירותי דרך בעיר הבה"דים.
• תכנון מרכזי מסחר בתוך היישובים במועצה.

1

2

3

4

5

 חקלאות: 
• הגברת תשתיות אספקת המים ליישובים חקלאיים בהיקף של 

 עוד 30 מיליון קוב לשנה.
• הגדלת כמות הנחלות החקלאיות על ידי שחרור שטחי אש נוספים ושמורות 

 טבע בהיקף של 30 אלף דונם לטובת קליטת משפחות שיעסקו בחקלאות. 
 • קידום הורדת מחירי המים לחקלאות על מנת להגדיל את הרווחיות בענפי החקלאות.

• מו"פ רמת הנגב יפעל להוספת גידולים חדשים, שיפור טכנולוגיות הייצור הקיימות וימשיך לעבוד 
בצמידות ובשיתוף חקלאי האזור על מנת להגדיל את הרווחיות בענפי החקלאות.

מיזמי תשתיות: הקמת אתר הטמנה וטיפול בפסולת ארציים בא.ת אורון.

הגדלת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים. 6
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הידעת?!
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רביבים הוקמה בשנת 1943, אך בשל מדיניות הספר 
הלבן האוסרת על הקמת יישובים יהודים חדשים, הוקם 

הקיבוץ במסווה של תחנת מחקר חקלאית. בזכות 
רביבים נכלל הנגב בתוכנית החלוקה.

צילום: גלעד קבלרצ'יק



הידעת?!

 מרחבאשלים
עם

 בארכמהיןשיזףרתמים
מילכה

 שדהרביביםטלליםעזוזניצנה
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 התיישבות
וצמיחה דמוגרפית

המועצה תגדל ל 10,000 תושבים בתוך 5 שנים, עם 
עתודות תכנוניות ל 5,000 תושבים נוספים בחמש 

השנים שלאחר מכן. המועצה תוביל תהליכי צמיחה 
דמוגרפית בישובים, בהתאמה למאפיינים הדמוגרפים 

השונים הקיימים בישובים.  

השלמת כל תב"עות הישובים  ותכנון מפורט להרחבת היישובים.

לווי הנהגות הישובים בתהליכים קהילתיים ותכנוניים של היישוביים 
כבסיס לצמיחה הדמוגרפית.

שיווק 700 מגרשים לבנייה.

אזורי  )אגנים-  'אגנים'  לפי  דמוגרפית  צמיחה  תכנית  ניסוח 
התיישבות( שתקבע סדרי עדיפויות לתכנון, פיתוח ושיווק בהתאם 

לאזור ולאופי הייחודי של כל אגן.

הפקדת תכניות מתאר לנווה תמרים וניצנית, שני יישובים חדשים 
שיוקמו בשטח המועצה. 

1
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17
4

3
21

28
21

58

אחוז
34%26%66%44%512%35%69%34%41%34%37%23%11%31%0%הגידול:

2018

3697631

2021

6759318

2022

4739791

-תוספת תושבים לשנה
-סה"כ תושבים במועצה

12
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 8%
אשלים

 22%
מדרשת
בין גוריון

אחוז הישוב
מאוכלוסיית

המועצה
 2017-2022

 1%
עזוז

 8%
מרחב עם

8%
רתמים

 4%
שיזף

 3%
3% כמהין

באר מילכה

 4%
קדש ברנע

3%
8%מחנה טלי

שדה בוקר

 10%
רביבים

7%
משאבי שדה

7%
טללים

 3%
ניצנה

ברתמים הילדים מהווים את האחוז הגבוה ביותר 
מאוכלוסיית היישוב במועצה. 

60% ליתר דיוק...

צילום: מירב דבש



הידעת?!

חינוך
ילדי המועצה  המועצה תפעל למענה חינוכי איכותי לכלל 

בדגש על הקמת תיכון אזורי ומענה לגיל הרך.

חדשנות  שילוב  הקיימת,  החינוך  מערכת  וטיפוח  שימור 
במערכת החינוך וקידום פדגוגיה מוטת עתיד כמקדמת צמיחה 

דמוגרפית על ידי רצף חינוכי איכותי לכלל ילדי המועצה.

סיום בניית ביה"ס התיכון אזורי עד ה-1 בספטמבר 2019. 

יצירת מענה למצוקת כוח אדם לגיל הרך.

פיתוח "שפת חינוך" ייחודית ברמת הנגב על כל גווניה והתאמת 
המבנה הארגוני של החינוך הפורמלי והלא פורמלי והתכנית 

האסטרטגית בהתאם.

טיפוח אנשי חינוך מובילים במועצה על ידי עידוד יזמות חינוכית 
מדעי,  חינוך  המטפחות  תכניות  בשילוב  אוטונומיה  ומתן 

טכנולוגי, מוזיקלי וערכי במערכות החינוך.

1

2
3
4

5

14
צילום: מ. שטרן באדיבות פינה מנהלת ארכיון קק"ל



הידעת?!
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חורשת עזוז נטעה במלחמת העולם הראשונה ע"י 
תלמידי קרל נטר, בוגרי בית ספר החקלאי "מקווה 

ישראל" שהתגייסו לשתול חורשות בגבולות המדבר 
וכך השתחררו מגיוס לצבא העות'מאני.



הידעת?!

 נראות,
בטיחות וביטחון

המועצה תפעל לשיפור משמעותי של הנראות ברחבי המועצה 
ולשדרוג רמת הבטיחות והביטחון בישובים.

הקמת אגף שפ"ה )שיפור פני המועצה( וסביבה לטיפול כולל 
בתחומי האשפה, הדברה, וטרינריה, סניטציה וטיפוח המרחב 

הציבורי.

בטיחות בכבישים- הוספת תאורה ומצלמות בכבישים, אכיפת 
בריונות בכבישים ושוטטות בע"ח. 

חקלאות  בשטחי  מועצתיים  עזר  חוקי  אכיפת  חקלאות- 
והסדרת חממות נטושות.

נראות היישובים- הקצאת משאבים לשיפור נראות היישובים, 
הסדרת  לגינון,  מליחים  מים  הסדרת  כתומים,  פחים  הוספת 

מתקני הספורט.

חברתיות  סביבתיות  יוזמות  ותקצוב  עידוד   - עושים"  "חושבים  פרויקט 
בשיתוף בשיתוף התושבים וכי"ל.

הפצת הנחיות בניה מועצתיות להענקת צביון שכונתי/יישובי. 

חידוש האגם ושיקום פארק גולדה בשיתוף קק"ל.

חיזוק החוסן היישובי- היערכות לחירום בכוחות מקומיים באמצעות חיזוק 
והקמה של צוותי חירום יישוביים )צח"י(.

הסדרת אתר פינוי אשפה מועצתי.

1
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הידעת?!
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טללים הוקם על ידי גרעין נח"ל של תנועת הצופים 
וישב תחילה ביישוב הזמני באזור ביר עסלוג'.



הידעת?!

פרט וקהילה
של  המשתנים  לצרכים  תואמים  מענים  תגבש  המועצה 
תושבי המועצה, תוך מתן דגש לאוכלוסיית הגיל השלישי 

והקמת מרכז בריאות אזורי.

תפקיד,  בעלי  הכשרות  באמצעות  הישובים  הנהגות  חיזוק 
וועדות ומערכות תומכות.

הקמת מרכז רפואי אזורי.

עבודה  ומרחב  יזמות  חממת  צעירים,  למרכז  מבנה  הקמת 
.)HUB( שיתופי

גיבוש מענה לאוכלוסיות הנשים והגיל השלישי.

טיפול וחיזוק מערך המתנדבים.

גיבוש מענים במסגרת המתנ"ס לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר.

פיתוח תחושת השייכות הקהילתית ו"גאוות היחידה" בקרב תושבי המועצה.

מתן שירות סוציאלי לתושבי המועצה ע"י פריסה גיאוגרפית של העו"סים.  

1
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שיזף הינו הישוב הכפרי החילוני-דתי המשותף היחיד 
מדרום לב"ש והיישוב האחרון שהוקם בנגב.

הדמיה מרכז צעירים במועצה



הידעת?!

אגני התיישבות
המועצה תאפיין שלושה אגני התיישבות ואגן תעשייתי במרחב 

ותפעל לחיזוקם בשימת דגש על הייחוד של כל אזור ומתן 
ביטוי ליתרון היחסי בפיתוח האגן וקידומו. התכנית מגדירה 

ארבעה אגני פיתוח בתחום המועצה: אגן פיתחת ניצנה – 
חקלאות ותיירות, אגן משאבים – מסחר, סולארי, שירותים 

ותעשייה, אגן שדה בוקר – תיירות ומחקר, אגן אזור התעשייה 
אורון – מרחב תעשייה ומתקני אשפה.

גיבוש תכנית לעתיד למועצה הכוללת את השטחים הפתוחים 
במועצה, שטחי מסחר, תיירות, חקלאות ותעשייה.

הפורמלי  החינוך  מערכות  של  התפעולי  המערך  התאמת 
והבלתי פורמלי בהתאם לאגני התיישבות.

ובוסתנים סביב עבדת  "טוסקנה של עבדת" - נטיעת כרמים 
במסגרת הסדרת ההתיישבות הבדואית בהר הנגב. 

פיתוח האגן הסולארי לתיירות.

פיתוח אגן ניצנה למקורות הכנסה נוספים. 

הקמת תחנת דלק בקציעות.

השלמת מלאי קרקעות ומקורות מים בפתחת ניצנה ל-450 נחלות. 

השלמת מערכי הביוב, מחזור והשבת המים לחקלאות. 

הפעלת מתקני ספורט ותרבות ברמה אגנית. 

1
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באר מילכה נמצאת בנקודת המפגש של נחל לבן 
עם נחל ניצנה. המושב נקרא על שם הבאר העתיקה 
הסמוכה לו, הנקראת בערבית "ביר-מלגה" או "ביר-

מלקה".

צילום: מגלים אנרגיה סולארית

צילום: ערן דורון



הידעת?!

שירות לציבור
המועצה תתאים את המבנה הארגוני שלה לצרכים 

המשתנים של האוכלוסייה מקבלת השירות, תוך שימוש 
בטכנולוגיה חדשנית ותרבות ארגונית של שירותיות, 

שקיפות ושיתוף.

מיפוי משימות וגיבוש מבנה ארגוני חדש למועצה. 

שיפור המענה לפניות הציבור ליחידות השונות.

גיבוש מדיניות מובנית של שיתוף ציבור בסוגיות מרכזיות.

הנגשת המידע לציבור בתחומי העשייה השונים באופן שוטף.

הטמעת טכנולוגיות חדשות.

פתיחת מוקד 106 לפניות הציבור.

1
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הידעת?!
מדרשת בן גוריון הוא היישוב הגדול ביותר במועצה ומונה 
מעל 1,700 תושבים. היישוב הוקם ב 1963 בחזונו של בן 

גוריון להקים את "אוקספורד ויבנה בנגב" והמוסד הראשון 
שהוקם היה בית ספר שדה – על ידי יוהשע כהן ז"ל )שומר 

ראשו של בן גוריון( ומיכאל גל ז"ל. 



הידעת?!

המועצה תפעל להסדרת מערכת היחסים בשלטון הדו-
רובדי, מועצה וישובים, בשירות לתושב, במישור המוניציפלי, 

התכנוני והקהילתי.

קליטה  לצרכי  מוסדית  בין  קבלה  ועדת  של  וניהול  הקמה 
בישובים.

הסדרת מערכת היחסים בין המועצה לישובים. 

ליווי ועדות יישוביות – תכנון, קליטה, חינוך, תרבות ועוד.

הגעה להסכמה עם הישובים על רמת ההתערבות במשברים 
ובאתגרים פנים יישוביים.

1

2
3
4

יחסי
ישובים – מועצה
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קדש ברנע- שם היישוב נתון במחלוקת. בעוד ועדת השמות 
הממשלתית החליטה לקרוא ליישוב ניצני סיני,  המתיישבים 

החליטו לשמור על השם ההיסטורי קדש ברנע. עד היום נושא 
היישוב את שני השמות )במפה מופיע היישוב כניצני סיני(, 

למרות שהכל מכירים אותו כקדש ברנע.



הידעת?!

משימות לאומיות
המועצה תפעל להסדרת מערכת יחסי הגומלין עם אוכלוסיית 

הבדואים של הר הנגב וביר הדאג'.

)אשפה,  לעניינים שוטפים  לענייני בדואים במועצה  רכז  מינוי 
תחבורה, חקלאות וכו'(.

השלמת תכנון של יישוב בדואי בהר הנגב.

ביסוס פעילות משותפת לילדים ונוער עם הבדואים.

הקמת אזור תעשייה ואזורי חקלאות עם ביר הדאג'.

חיזוק המוצר התיירותי של הבדואים.

שילוב בית הספר לילדי הבדואים בניצנה במערכת החינוך של 
המועצה.

1
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משאבי שדה- שמו הקודם של הקיבוץ היה משאבים 
ושונה למשאבי שדה על שמו של יצחק שדה לאחר מותו.



הידעת?!

ולחיזוק  ביישוביה  עלייה  לקליטת  תפעל  המועצה 
הקשר עם יהדות התפוצות להמשכיות העם היהודי 

ומימוש יעדי המועצה.

המועצה תפעל לתמהיל של לפחות 5% עולים חדשים ביישובי 
המועצה ושילובם באופן מיטבי בקהילות.

קיום חיבורים משמעותיים עם יהדות התפוצות בהקשרים של 
חינוך ערכים ובהקשרים כלכליים.

פורומים  ונוער,  צעירים  משלחות  קיימות:  תכניות  חיזוק 
משותפים, בית ראשון במולדת ועוד.

גיוס שותפים פרטיים ליעדי המועצה ומשימותיה.

1
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4

 קליטת עלייה 
וחיזוק הקשר עם 

יהדות התפוצות

28
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הישוב כמהין הוקם ב-1988 על ידי ארבעה גרעיני 
נח"ל כ"מושבוץ" — שילוב של מושב וקיבוץ. ב־1992 

הפך כמהין למושב עובדים. היישוב קרוי על שם 
פטריית הכמהין שנפוצה באזור חולות עגור. 



הידעת?!

הידעת?

בשנות ה-90 התגבשה תכנית "דרך היין" המתייחסת לדרך הבשמים מימי הנבטים. על פי 
התוכנית קמו 24 חוות הבודדים מאזור משאבי שדה למצפה רמון המתמחות בייצור יינות, 

זיתים, גבינות בוטיק ועוד. החוות יוצרות אפשרות נעימה של מפגש עם אנשים האוהבים 
את המדבר, ובחרו לחיות בתוכו מעמל כפיים, זאת לצד אירוח ותיירות. החוות הן הזדמנות 

מצוינת לטעום, להריח, ולמשש את החיים הקדומים במופע חדשני ועדכני. 

מרחב עם הינו היישוב הדתי הראשון במועצה. היישוב 
הוקם ב- 2001 ושמו המקורי היה חלוקים,

אך לאחר הירצחו של השר רחבעם זאבי ז"ל, שונה 
השם למרחבעם.

כל  הרחובות בישוב מחנה טלי 
קרויים על שם נחלים.

היישוב אשלים הוקם כמושב שיתופי 
אשר השתייך לתנועה הקיבוצית. 

לאחר מכן הפך
המושב השיתופי ליישוב קהילתי.

ב-1953 התפטר בן גוריון מתפקידיו 
כראש ממשלה ושר ביטחון והצטרף 

עם רעייתו לשדה בוקר.

־אריה לובה אליאב, מי שהקים את הכפר החינוכי בני
צנה ועמד בראשו במשך 24 שנה, קיבל  דוקטור של 
כבוד מכל האוניברסיטאות בישראל ואף זכה בפרס 

ישראל על תרומה לחברה.

30
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המקום הזה/חיים גורי

יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה,
צהוב להם מידי,

שקט שאפשר להשתגע.
יש אנשים שאלוהים גדול עליהם

במדבר הזה.
אנשים נבהלים כשהם

שומעים את הכוכבים בלילות.
אבל יש גם אנשים שנדבקים לשקט הזה,

ואינם יכולים לשוב ולהיפרד ממנו.
אלה, יישארו כאן.

31



יעדים לפי ישובים

אשלים
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3
4

קידום החינוך הבלתי פורמאלי.

פיתוח מערכת גיל רך יציבה.

שיפור הנראות בישוב.

פיתוח אמצעי הכנסה לישוב.

32
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הסדרת תב"ע.

פיתוח מקורות פרנסה וחקלאות.

שיפור פני הישוב.

קליטת משפחות.

33

יעדים לפי ישובים

עזוז
יעדים לשנים 2018-2023



יעדים לפי ישובים

באר מלכה
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3
4

סיום שיווק ואיכלוס שלב ב' - 54 מגרשים.

שינוי תב"ע- תקן נחלה.

העמדת אמצעי יצור לחברים - שטחים חקלאיים.

הקמת מבני ציבור ובראשם מבנה קהילתי רב 
תכליתי.
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יעדים לפי ישובים

חוות בודדים
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3

הסדרת כל  התב"עות.

שיווק 6 חוות חדשות.

השלמת תשתיות.
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יעדים לפי ישובים

קדש ברנע
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3
4

5

קליטת כ-30 משפחות חדשות.

השלמה ל-150 נחלות חקלאיות.

הקמת מבנה קהילה.

תשתיות דרך למבני משק, הקמת תחנת 
דלק והקמת מתקן גזיפיקציה.

שיפור פני היישוב ופיתוח שצ"פ.

36

צילום: ורד טייץ



יעדים לפי ישובים

כמהין
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3
4

סיום הגדלת המחנה הזמני.

פיתוח 30 יח"ד.

פיתוח אזור משקי ודרכים בטחוניות.

בניית בי"ס למשתלמים במסגרתו שתי 
כיתות נוער.
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יעדים לפי ישובים

משאבי שדה
יעדים לשנים 2018-2023

1

2

3
4

צמיחה דמוגרפית.
תב"ע ותשתיות ל-12 יח"ד, פיתוח 27 מגרשים, 

תכנון 54 מגרשים.

שיפוץ תשתיות.
כניסה לישוב, מרפאה, מדרכות.

מרכז יזמות לגיל השלישי.

החלפת גגות האסבסט.
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יעדים לפי ישובים

מדרשת בן גוריון
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3
4
5

שיווק, פיתוח ואכלוס 86 יח"ד.

שיפור הנראות והנקיון.

ביסוס נהלי עבודה עבור הועד הנבחר והמנהלה.

שיפור/ייעול השירות הניתן לתושבים.

השלמת תכנון ל-140 מגרשים נוספים.
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יעדים לפי ישובים

רביבים
יעדים לשנים 2018-2023

1

2

4

5

3

ביצוע תהליך חברתי.
להתאמת אורחות חיים לטובת הגדרת קהילה בת 

קיימא בשנים הקרובות.

צמיחה דמוגרפית.
אורחות  בסיס  על  ותושבים  חברים  של  קליטה 

החיים שהוגדרו.

פיתוח המשאב האנושי.
פיתוח  וקהילתית,  אישית  להתפתחות  כמפתח 

מנהיגות חברתית וניהולית בדגש על מקצועיות.

מערכת חינוך.
וישראלית,  יהודית  זהות  בעלי  בוגרים  מצמיחה 

עצמאים הרואים בעבודה בסיס לצמיחה אישית.

תשתיות.
התרבות,  באולם  וחניות  גג  לישוב,  הכניסה  דרך 

שיפוץ מגרש הספורט המשולב.

צילום: עזרא צחור40



יעדים לפי ישובים

שדה בוקר
יעדים לשנים 2018-2023

1

2

4

3

צמיחה דמוגרפית.
ו-20   ,2019 למחצית  עד  משפחות   20 קליטת 

משפחות נוספות עד למחצית 2023.

אורחות חיים.
החיים  אורחות  בסוגיית  עיסוק   2018 במהלך 
בקיבוץ, עד סיום תקופת החומש- הגעה להסכמות 
משותפות לגבי אופיו של שדה בוקר לשנים קדימה.

צמיחה עיסקית.
במפעל  משמעותיות  השקעות  לטובת  הערכות 

דביק, בלול, בפרוייקטים סולאריים ובמלון.

ייצוב מערכת ניהול הישוב.
יציאה מהמשבר הניהולי ועבודת צוות בתוך הישוב 

ובינו ובין המועצה.

41

כיון קיבוץ שדה בוקר
צילום: אר



יעדים לפי ישובים

כפר רתמים
יעדים לשנים 2018-2023

1

2
3

4

42

צילום: דקלה גרטלר

סיום פיתוח 104 מגרשים.

- ליווי בניית בתי הקבע.
- השלמת שצ"פים.

חיזוק הקהילה והמשך קליטה.

בניית מבני ציבור.
- מבנה רב תכליתי / בית העם.

- בית כנסת.

הגדלת מקורות הכנסה.
- מכסות חלב.

- שטחי חקלאות.

שיווק 59 מגרשים לשלב ג'. 5



יעדים לפי ישובים

טללים
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3
4
5

שיפור החינוך הבלתי פורמלי.

שיפור חזות הישוב.

השלמות פיתוח.

גיבוש חברתי ותרבות.

שיפור הבטיחות והביטחון לתושבים.
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יעדים לפי ישובים

ניצנה
יעדים לשנים 2018-2023

1

2

3
4

5

 סיום התב"ע.
יצירת תכנית לכפר ולשכונה הקהילתית.    

הגדלה ושדרוג המבנים הקיימים עבור 
תכניות ופרוייקטים החינוכיים השונים.

הקמת בית ספר יסודי אזורי.

 הקמת מגדל שלום למדבר.
מרכז חוקרים, שלוחה אקדמאית ברוח לובה 

אליאב.

 גן רוקחים.
חווה חקלאית ומרכז מבקרים בדגש על 

רוקחות ורפואה ערבית בדואית מסורתית.
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יעדים לפי ישובים

מרחב עם
יעדים לשנים 2018-2023

1

2

4

3

צמיחה דמוגרפית.
איכלוס שלב ב'- 58 יח"ד ויציאה לשיווק שלב ג'.

יצירת מקורות הכנסה לישוב/ אגודה.

תכנון וביצוע מוסדות ציבור.
תכנון וביצוע הקריה הקהילתית )בית כנסת, מקווה, 

מתחם גנים,מבנה מסחר ועוד(.

שיקום וחידוש תשתיות בדגש על חשמל.
שיפור  הנראות הוא משמעותי לקידום כלל התכניות 

לפיתוח הישוב, בדגש על צמיחה דמוגרפית.
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יעדים לפי ישובים

מחנה טלי
יעדים לשנים 2018-2023

1

2
3

חיזוק הקשר והמעורבות עם המועצה וישובי 
האזור.

שיפור תשתיות ציבוריות מיושנות.

קידום החינוך הבלתי פורמלי ביישוב.
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צילום: אודי אבן חיים



יעדים לפי ישובים

שיזף
יעדים לשנים 2018-2023

1
2
3

הרחבת המחנה הזמני.

שיווק מגרשים.

מעונות יום וגני משרד החינוך.

סלילת כביש גישה לישוב. 4
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צילום: מיטל רז




