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סוגי הישובים ברמת הנגב| חברה וקהילה , דמוגרפיה
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אוכלוסיית המועצה| חברה וקהילה , דמוגרפיה
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היקפי אוכלוסייה באחוזים| חברה וקהילה , דמוגרפיה

תושבים1,700-מעל ל :מתגוררים במדרשת בן גוריון23%▪

.תושבים ביחד2,600–גוריון וקיבוץ רביבים -מדרשת בן: מתגוררים בשני הישובים הגדולים35%▪

תושבים בישוב500-600: כל אחד8%-7%, שישה ישובים בינוניים▪

תושבים בישוב80-300: כל אחד4%-1%, שישה ישובים קטנים▪

מתגוררים בשלושת  10%בקיבוצים ורק 34%. בישובים קהילתייםמתגוררים , 56%, רוב האוכלוסייה▪
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התפלגות הגילאים המועצתית| חברה וקהילה , דמוגרפיה

46-55גילאי 
10%

0-6גילאי 
13%

+65גילאי 
7%

56-64גילאי 
7%

19-45גילאי 
39%

6-18גילאי 
24%

באוכלוסייה הכללית10%לעומת כ , 7%–שיעור הקשישים נמוך יחסית ▪

רוב הקשישים מתרכזים בשלושה קיבוצים▪

שיעור הילדים באוכלוסייה דומה לממוצע הארצי▪

.53%לעומת 56%: מהממוצע הארצישיעור המפרנסים גבוה מעט ▪

נמוך מהממוצע הארצי בשל אחוז גבוה של מפרנסים, 785: יחס התלות▪
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קצב הגידול של האוכלוסייה| חברה וקהילה , דמוגרפיה
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,  217%גידול של : שנה20–ב קצב גידול

(10%–ממוצע ארצי )25%–בארבע השנים האחרונות ב 
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תחזית אוכלוסייה| חברה וקהילה , דמוגרפיה

2023לשנתעדתושבים10,000שלאוכלוסייהלהיקףלהגיעהחומשבתכניתהגדירההמועצה

.מכןשלאחרהשניםבחמשנוספיםתושבים5,000לקליטתתכנוניותעתודותעםולהיערך
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יסודי-חינוך והשכלה | חברה וקהילה , דמוגרפיה

,  ס משאבים"בי-שני בתי ספר ממלכתיים : שלוש מסגרות מרכזיות בחינוך היסודי▪

נגב סיני, ס ממלכתי דתי"בי; ס צין במדרשת בן גוריון"במשאבי שדה ובי

2016ס צומח בשנת "הוקם כבי, נגב סיני, ס הממלכתי דתי"ביה▪

.ס האנתרופוסופי פועל בפתחת ניצנה ועתידו נמצא בדיונים כעת"ביה▪
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על יסודי-חינוך והשכלה | חברה וקהילה , דמוגרפיה

.במדרשת בן גוריון, התיכון לחינוך סביבתי, נכון להיום קיים תיכון פנימייתי על אזורי▪

השאר לומדים מחוץ  . כשני שליש מילדי המועצה החילוניים לומדים בתיכון לחינוך סביבתי▪

.למועצה

.  ל הבאה עתיד להיפתח תיכון אזורי חדש צומח שייתן מענה לצרכי תלמידי התיכון"בשנה▪
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סוגיות התכנון המרכזיות| חברה וקהילה , דמוגרפיה

.קצב הגידול הדמוגרפי והשינוי הצפוי במאפייני האוכלוסייה▪

האגנית והכלל  , שירות מיטבי ברמה היישוביתפיזור הישובים וגודלם מהווה אתגר מבחינת ▪

.התמקדות בתחום החינוך,מועצתית

.  הרכב מגוון של האוכלוסייה ובצרכיה מבחינת סוגי ההתיישבות, השונות הגדולה בין הישובים▪

הצפי  , הביקוש הגדול למגורים, מורכבות מבנית וקניינית, מאפיינים ייחודיים-מדרשת בן גוריון ▪

.הדמוגרפי והתכניות העתידיות

התיירות  , ריכוז אוכלוסייה בעלת צרכים דומים בתחומי החקלאות-המושבים בפתחת ניצנה ▪

.והמענה המשותף במוסדות החינוך 

ומיקומו הצמוד של  , בשילוב אזור התעשייה המתפתח, ריכוז המוסדות-מתחם מרכז המועצה ▪

.יוצרים מוקד משמעותי, הישוב החדש שיזף
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(2015)עבודה ושכר | כלכלה 

אהוד פסטרנק

השתתפות בכוח העבודה -רמת נגב 

אוכלוסייה יהודית בישראלרמת נגבמגדר

67.0%68.0%כ"סה

70.3%גברים

65.8%נשים

(2013)מאפייני השכלה -רמת נגב 

רמה ארציתרמת נגבמאפיין השכלה

ממוצע שנות לימוד של 

25-54גילאי 

13.612.7

אחוז בעלי תואר אקדמי  

25-54של גילאי 

48.3%32.8%

רמת נגב מאפייני אבטלה

ממוצע יהודי ארצירמת נגבמגדר 

מכוח העבודה% 

1.4%5.1%כ"סה

5.0%גברים

5.1%נשים

+15באוכלוסיית 1000-ל 

3.835.4גברים

5.533.8נשים

הכנסה כספית ממוצעת ברוטו מעבודה  

לחודש₪ 16,080למשק בית
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פיתוח כלכלי| כלכלה 
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פיתוח כלכלי| כלכלה 
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פיתוח כלכלי| כלכלה 
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אהוד פסטרנק
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(2017)תקציב הרשות המקומית | כלכלה 

%כ"סהסעיף

121,101,269100.0%כ הכנסות"סה

46,306,89938.2%ארנונה כללית

5,977,2504.9%עצמיות חינוך

495,8760.4%עצמיות רווחה

9,405,4767.8%עצמיות אחר

18,764,77415.5%תקבולים ממשרד החינוך

3,161,6992.6%תקבולים ממשרד הרווחה

984,0310.8%תקבולים ממשלתיים אחרים

36,005,26329.7%מענקים מיועדים

119,038,654100.0%-כ הוצאות"סה

5,994,2105.0%-הוצאות שכר כללי

20,901,31517.6%-פעולות כלליות

33,384,27828.0%-חינוך שכר ופעולות

4,742,1344.0%-רווחה שכר ופעולות

1,182,1011.0%-פרעון מלוות ומימון

52,834,61744.4%-העברות והוצאות חד פעמיות

2,062,6151.7%עודף/גרעון

אהוד פסטרנק
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בני שמעוןחבל אילותרמת הנגב
הערבה  

התיכונה
אשכולשדות נגבמרחבים

ממוצע  

נפת  . א.מ

ש"ב

א  .מ

מאוזנות  

כלכלית  

בישראל

4,466.1197.3-237.4-352.2-749.4-2,508.5-2,996.8-1,107.8121.0(₪)גרעון אפקטיבי לתושב 

10.1%1.0%-26.4%-22.1%-8.5%-2.7%-1.6%-28.0%0.8%-מהכנסות% -גרעון אפקטיבי כ 

32.354.641.519.64.911.812.624.227.6ר עסקי לתושב"מ

50.764.339.038.163.971.748.654.364.9(₪)ר עסקי "חיוב למ

1,259.83,886.81,167.61,884.4937.5784.0850.81,585.21,563.8(₪)גביה ארנונה מגורים לתושב 

1,290.84,031.31,179.71,729.71,221.11,155.71,343.71,776.81,740.2(₪)חיוב ארנונה מגורים לתושב 

97.6%97.0%96.8%99.0%81.8%82.1%69.2%87.7%89.9%יחס גבייה ארנונה למגורים

15,663.023,066.514,541.813,022.58,718.911,398.711,324.913,678.910,054.2(₪)כ הוצאה לתושב בתקציב הרגיל "סה

10,295.823,548.710,911.19,494.89,124.611,673.913,216.612,995.012,348.1(₪)הוצאה לחינוך לתלמיד בתקציב הרגיל 

622.61,071.81,084.0691.9851.91,278.5947.4987.6648.8(₪)הוצאה לרווחה לתושב בתקציב הרגיל 

51.4%69.6%68.1%75.1%52.3%38.8%34.4%56.4%68.8%הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל% 

74.5%82.7%39.2%72.2%78.6%45.8%53.5%62.0%63.9%הכנסות מארנונה בהכנסות עצמיות% 

תקציב הרשות המקומית  | כלכלה 

אהוד פסטרנק
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סוגיות התכנון המרכזיות| כלכלה 

אהוד פסטרנק

הארנונה הנדרש לאיזון  משלמיהגדרה של היקף השטחים העסקיים -הגרעון בתקציב הרגיל ▪

.  בהתייחס להיצע מתוכנן שעדיין לא מומש ולגידול האוכלוסייה הצפוי, משק המועצה

ובמסגרות ביקוש  , כתלות בשימושים המתאימים אותם ניתן לממש ברמת נגב–מימוש הפיתוח ▪

.  לשימושים אלה

פיתוח אזור  : יצירת תנאים שיעודדו תעסוקת נשים באגן נשים באגן ניצנה-אבטלת נשים ▪

בחינה של אפשרויות שיפור הנגישות של אגן ניצנה, תעסוקה באגן ניצנה

המקומיים  הביקושיםאיתור מיקומים מתאימים ולהרחיב את היקף -ביקושים לשטחי מסחר ▪

והחיצוניים  

הרחבת אפשרויות התעסוקה המקומיות בתחום של שירותים עסקיים  -ביקושים לשטחי משרדים ▪

.  כבסיס תעסוקה לאוכלוסיית רמת נגב, ופיננסיים
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האזוריתרונות

חקלאילשימושיניתניםכבלתינחשבוובעברגדולותבכמויותמליחיםמיםמצוייםהנגבבהר▪

(הגידוליםמןחלקלהשקייתשימושבהםנעשהכיום)

המהווהויבשקראווירמזגגםכמו,ולייצואהמקומילשוקמזוןלייצוראופטימלייםאקליםתנאי▪

.חייםבעלילגידולייתרון

.המשמעותיהמיםאיבודאףעל,שוניםלגידוליםיתרוןמהווהחוליתקרקע▪

האזורחסרונות

.השקיהבמיגבוההתלותוקיימתגשמיםבמישחוןהינוהאזור▪

,מ"מ100-מנמוךהינוהשנתיהמשקעיםוממוצעהבצורתלקומתחתהינםהמועצהשטחיכל▪

.מיםללאחקלאותלקייםניתןלאולכן

.רבההשקיהודורשמהממוצעגבוהבאזורההתאדותקצב▪

.מאודיקרבמועצההשפיריםהמיםמחיר▪

.המטרהשווקיאלגבוהותשינועעלויות▪

תנאי היסוד–חקלאות ברמת נגב | חקלאות 

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

היבטים סטטוטוריים| חקלאות 

המתארתכניתהוראות▪

גמישותהנגבלרמתהמאושרת

לשימושיםבנוגעבמיוחד

,חקלאייםבשטחיםהמותרים

לתוספתכךלצורךומפנות

התכנוןחוקשלהראשונה

והבניה

למבניםהבנייההיתרי,כיום▪

ייעודימכחניתניםחקלאיים

הוראותפ"עוכןמ"בתמהקרקע

(11/101/02/20)חקלאיתע"תב

גבי שני

23/14/4מ"תמ



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

חלקות על פי יישוב וגבולות משבצות יישוביות| חקלאות 

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

תיירותיות -חוות חקלאיות –דרך היין | חקלאות 

עיסוק חקלאי בחוות הבודדים

חוות' מסגידול  

4אחר

1ארגן

4זיתים

1זיתים ואקליפטוס

4זיתים וכרם יין

4כרם יין

1עזים

1צאן

1רביית צפרי נוי

2רפת

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ההשקייהחלקות חקלאיות על פי מקור מי | חקלאות 

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

חיים-שטחי מרעה ומבנים לגידול בעלי| חקלאות 

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מבנים לגידול בעלי חיים| חקלאות 

מילכהרפתות בבאר 

לולים בשדה בוקר

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סוגי גידולים ובתי צמיחה| חקלאות 

10395, 29%

6727, 19%

3049, 9%

1178, 3%

128, 0%

14491, 40%

דונם, כ"אחוז מסה* 

90%

1%

6.5%

2.5%

1%>

1%>

דומיננטיות של  , (קיבוצים)חלקות גדולות 

ש  "וגידול ירקות וגד( בעיקר זיתים)מטעים 

פתוחים

דומיננטיות  , (מושבים)חלקות קטנות 

ש בחממות  "של גידולי ירקות וגד

ומנהרות ומעט מטעים

(מסך החלקות בישראל1%-פחות מ)דונם מעובדים 35,000-כ כ"סה

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סוגי גידולים ובתי צמיחה| חקלאות 

כרמים באגן שדה בוקרגידול אננסים בפתחת ניצנה

מטעים באגן שדה בוקר

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

תחרות עם שימושים אחרים| חקלאות 

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

:היעדיםאתלהשיגנועדהזוהחלטה

רגישבטחונילגבולהסמוךישראלמדינתשלהמרוחקתבפריפרייהההתיישבותעידוד.א

.האזורשלהייחודיתהחקלאותחיזוקתוךכלכליופיתוחלתעסוקההאפשרויותהיצעהגדלת.ב

.ישראלמדינתושלניצנהפיתחתשלביטחוני-האזרחיהחוסןחיזוק.ג

.ניצנהפיתחתביישוביהחייםאיכותשיפור.ד

תכנית הזנקה לאומית לפתחת ניצנה | חקלאות 

גבי שני



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

איתור שטחים  , החקלאות וחיזוק מעמדה כמאפיין עיקרי בדמות האזורתכנון ארוך טווח של ▪

שימור ושילוב החקלאות לאור מגמות הצמיחה הדמוגרפית הצפויות, נדרשים לחקלאות

.הפועלים החקלאייםבחינת המשמעויות של הסדרה סטטוטורית למיקום ותנאי המגורים של ▪

לחיזוק החקלאיים  תוריזם-האגרוהרחבת דוגמת, מקורות תעסוקה משלימיםפיתוח מגוון ▪

והחקלאות במועצה ובפרט בפתחת ניצנה

-40לאורך כביש הפעילות החקלאית המסורתית ממשק החקלאות עם הפזורה הבדואית והרחבת ▪

.  חשיבות וערך תרבותי ותיירותי

ומידת הגמישות בשימושים  השונים בתוך המקבצים החקלאיים פרישת השימושים החקלאיים ▪

החקלאיים  

(  גז טבעי)התשתיות , באמצעות הרחבת מגוון הגידוליםהגדלת הגמישות והרווחיות , התייעלות▪

.  והטכנולוגיות

.  'וכומבנים לאחסון כלים בשטח , דרכים חקלאיות-תשתיות ומתקנים נלווים ▪

לכיוון צפון וחיבור פתחת ניצנה למרחב החקלאי בחבל אשכול10כביש פתיחת ▪

סוגיות תכנון מרכזיות| חקלאות 

גבי שני





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

,  מהם48%–כ . מיליון ישראלים יורדים לנפוש באילת כל שנה2.45–כ , על פי הערכות עדכניות▪

.40נוסעים דרך כביש , כמיליון איש

נכנסו לאתרי  2017על פי בדיקה מול אתרים קולטי קהל בתשלום בתחום רמת הנגב עלה כי בשנת ▪

.  מבקרים373,000-כהאזור 

.ללא תשלום" האתרים הפתוחים"פוקדים את מבקרים 800,000–כ ג"רטעל פי הערכת ▪

מספר המבקרים בנגב נמוך יחסית באופן משמעותי ממספר המבקרים והתיירים באזורים אחרים  ▪

בעת שנשאלו  הציעו את הנגב כיעד מבוקש לטיולים , מכלל האוכלוסייה בישראל11.8%רק . בארץ

(.  2015פברואר , מתוך סקר הרגלי הנופש של התייר הישראלי)על העדפות הטיול שלהם בישראל 

נתוני רקע לתיירות בהר הנגב| תיירות וטיילות 

יעקב שמול



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

המוצר במהותו ובבסיסו הוא  

,  של תיירות וטיילות צירית

:הנשענת על

דרכים קדומות  ▪

מורשת קדומה  ▪

וארכיאולוגיה

תופעות וערכי טבע ונוף  ▪

מגוון קהילות▪

גיוון בסוג ומחיר הלינה▪

המוצר התיירותי הקיים| תיירות וטיילות 

יעקב שמול



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ההיצע התיירותי הקיים ברמת הנגב| תיירות וטיילות 

חדרי אירוח

לינת אוהלים

אתרי ביקור

יעקב שמול



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

פרישת חדרי אירוח| תיירות וטיילות 

346= כ חדרי אירוח "סה

1390= כ מיטות "סה

42%= ממוצע אחוזי תפוסה 

₪  550= מחיר ממוצע לחדר 

יעקב שמול



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

82= כ אוהלים "סה

4713-כ מזרונים "סה

35%= ממוצע אחוזי תפוסה 

₪  155= מחיר ממוצע ללילה 

פרישת מוקדי לינת אוהלים| תיירות וטיילות 

יעקב שמול



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

פוטנציאל והתפלגות תכנונית| תיירות וטיילות 

888בתחומי היישוביםפ תכניות מאושרות "חדרי אירוח ע' מס▪

1353אותן ניתן להקים בתחומי היישובים  חדרי אירוח בהליכי תכנון ' מס▪

429על פי תכניות מאושרות  חדרי אירוח בשטחים הפתוחים ' מס▪

2670כ  "סה

מגרש לשירותי דרך ומגרש  , מגרשים בייעוד מלונאי6: מגרשים לתיירות בתכניות מאושרות▪

.למסחר תיירותי

מגרש אחד למלונאות ועוד מגרש אחד לכפר נופש וכן מגרש  : מגרשים על פי תכניות בהכנה▪

.נוסף למתחם קמפינג

.אוהלי אירוח15ניתן להקים : אוהלי אירוח בתכניות מאושרות▪

.מוקדי תיירות16-חניוני לילה ו10: מוקדי תיירות בתכנון▪

יעקב שמול



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אתגרים וסוגיות נבחרות| תיירות וטיילות 

נדרש ניתוח ה החסמים  . מנגד פוטנציאל של תכניות מאושרות-קיים מחסור בולט בחדרי אירוח ובהסעדה •

.מגרשים מאושרים בייעוד מלונאי6יחידות אירוח וכן מימוש פוטנציאל של 900–המונעים הקמת עוד כ 

.האתנוגרפיתהתיירות הבדואית מימוש פוטנציאל •

בשיתוף עם המועצות האזוריות השכנות  , לערבה40ציר טיילות ותיירות בין ציר כביש -" דרך המכתשים"פיתוח •

.  אתרי לינה ואתרי תצפית וביקור, ובכך יתווספו לאזור חניוני לילה, בהתאם למכלולי טיילות בנגבג"ורט

דרך  "ו, "דרכי הבשמים", "דרך היין"בהתבסס על תכניות מימוש והעשרת היצע אפשרויות הלינה באזור •

.  תוך בחינת שינויים בתקנוני התכניות, "האוהלים

ובמיוחד על רקע תכניות משרד  , התאמת המוצר התיירותי הקיים היום באזור למגמות החדשות בתיירות•

בהמשך   Low Costבמטרה לעודד תיירות " המדבר הידידותי"תחת מותג " המוצר הדרומי"התיירות בפיתוח 

".השמיים הפתוחים"ומדיניות בתמנעלפתיחת שדה התעופה החדש 

.אודות המצאי וההיצע התיירותי באזור לתייריםהמידע הנגשת•

.צפרות ורכיבת אופנייםפיתוח כלכלי ובדיקת היתכנות פיתוח מוצר תיירותי של •

שיעסוק באיסוף מידע שיטתי וניתוחו( פ חקלאי"בדומה למו)פ תיירות אזורי "הקמת מו•

יעקב שמול





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אגן שדה בוקר| אוכלוסיית הבדואים בהר הנגב 

שבט אלעזזמההר הנגב הינו מרחב המחייה המסורתי של ▪

בעיקר באזור רמת ציפוריםהזיאדיןמשפחת ,משפחות אלסרחיןבאזור חיות 

מרביתה מתגוררת באוהלים ובצריפים  , האוכלסיה חיה באזור מזה מאות שנים▪

חברתית שמאפשר את המשך אורח  -והיא בעלת דגם של התארגנות מרחבית

במשלוב עם ערכי הסביבה של  , החיים המסורתי של האוכלסיייה הבדואית

. תושבי המרחב כולו

,  אורח החיים המסורתי של הבדואים תושבי הר הנגב קשור קשר עמוק לסביבה▪

.והם למעשה מהווים חלק בלתי נפרד מנוף התרבות של המרחב

אוהל אירוח בעבדהעבדה

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

התישבות במרחב| אוכלוסיית הבדואים בהר הנגב 

משפחות41רמת ציפורים 

משפחות103עבדה  

משפחות30משלש חוה

משפחות30ואדי אריכא

משפחות250כ "סה

נפשות1,268כ "סה

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

.הסדרת התיישבות קבע בת קיימא לתושבים הבדואים בהר הנגב-מטרת העל

מטרות משנה

בעלי  , הכולל מערך מגורים וחקלאות מסורתית ותשתיות, חקלאי-הקמת ישוב כפרי תיירות•

.טביעת רגל מינימאלית בסביבה

וזו  , יצירת מערך מגורים על בסיס משפחתי של הקהילות המרכיבות את האוכלוסיה במקום•

.המיועדת לעבור לישוב

.שיפור מערך החינוך והשירותים והנגשתם לכלל תושבי הר הנגב הבדואים•

שימור מערך הערוצים ושרידי מערכות חקלאות הנגר ההיסטורית וניצולם לפיתוח חקלאי  •

.  תיירותי בישוב

מיצוי הפוטנציאל הייחודי של האזור לפיתוח תיירות הנסמכת על אירוח בדואי ועל הנוף  •

.והסביבה הייחודיים בהם ממוקם הישוב

שימור וחיזוק הקשר החיובי של האוכלוסייה הבדואית בהר הנגב עם תושבי הישובים הקיימים  •

.באזור

הקמת היישוב עבדה| אוכלוסיית הבדואים בהר הנגב 

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

בהליכי קידום-14/4מ"לתמ89שינוי -עבדה| שדה בוקר -אגן 

הקמת ישוב כפרי▪

עבדה-בדואי חדש

הקמת מוקדי  ▪

תיירות וחקלאות

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

כל התיישבות הר הנגב נמצאת בתחום השיפוט ובמרחב  -השתייכות מוניצפלית וקהילתית ▪

התכנון של המועצה האזורית רמת נגב והמועצה לקחה על עצמה לקלוט את ההתיישבות  

.  הבדואית כחלק מהמועצה

השוני התרבותי בין הקהילות והמעבר למפגשים  -משמעות עבור הקהילות האחרות במרחב ▪

.  תדירים יותר בינהן מעלה שאלות רבות

המורכבות  -מורכבות בקידום ויישום התכנון המפורט לעבדה ולמוקדי התיירות והחקלאות ▪

ממשק  , שימושי קרקע קיימים ובעלות הקרקע באזור, תנאי הקרקע לפיתוח באזור, החברתית

.  עם מערכות הדרכים והתשתיות מהווים אתגר בפני תכנון היישוב

בשל המיקום במרחב ערכי ישנה חשיבות עליונה לממשק היישוב עם  -ממשקים סביבתיים ▪

.  השטח הסובב

ההתיישבות בהר הנגב מהווה כבר כיום חלק ממערך  -השתלבות במערך התיירות באזור ▪

.  התיירות של המועצה דרך פרויקטים כמו דרך האוהלים

סוגיות התכנון המרכזיות| אוכלוסיית הבדואים בהר הנגב 

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

'ביר הדאג| אגן משאבים

5,200-כשמונהקבוצה שניה ▪

תושבים מתגוררת בישוב המוכר  

,  באזור הנגב הצפוני' ביר הדאג

.בקרבת קיבוץ רביבים

הינה מובלעת של  ' ביר הדאג▪

המועצה האזורית נווה מדבר  

התחומה מכל עבריה בשטחי  

,  המועצה האזורית רמת הנגב

.דונם6500-בשטח שיפוט של כ

מתגוררת  חלק גדול מהאוכלוסיה ▪

בפזורה הסובבת את היישוב  

המוכר וגולשת לתוך שטחי רמת  

.  הנגב

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

בנייה מחוץ לשטח המוניציפלי-' ביר הדאג| אגן משאבים 

השטח המסומן בקו ▪

מציג בנייה  , כחול עבה

מחוץ לשטח  

המוניציפאלי של 

הישוב

הבנייה מתבצעת אף ▪

מחוץ לשטח השיפוט  

שאר , של היישוב

התושבים שיושבים  

מחוץ לגבולות הישוב  

נמצאים במעטפת 

בפזורה היושבת  , שלה

דונם6,000על כ

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

בשטח המועצה  כמובלעתישוב ממוקם ▪

למרות שמבחינה  , האזורית רמת נגב

מוניציפאלית שייך למועצה אזורית נווה מדבר

בין מועצה אזורית רמת  רמת שיתוף הפעולה ▪

.נגב ותושבי ביר הדאג

בין מועצת רמת נגב שיתוף פעולה כלכלי ▪

ונווה מדבר כדוגמת הקמת אזור תעשיה  

ואזורי חקלאות משותפים בקרבת ביר הדאג

כמאפשרת  ג'הדאהיתרון של אוכלוסיית ביר ▪

לא מנוצל לטובת האזורספי כניסה לשירותים 

לא  משאב תיירותי ההתישבות הבדואית ▪

מנוצל

סוגיות התכנון המרכזיות' | ממשק עם ביר הדאג

אלסאנעמנסור' אדר



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מבט כולל| ערכיות אקולוגית 

מרבית שטחי המועצה ▪

.ברמת ערכיות גבוהה

קיים רצף שטחים  ▪

פתוחים בין אגני  

.הפיתוח

בעיקר שטחים  , באגנים▪

.  בינונית-בערכיות נמוכה

בתוך כל אגן ישנם  ▪

אזורים רגישים בעלי  

.ערכיות גבוהה

הכבישים מהווים הפרה  ▪

.וגורם קיטוע לינארי

במעברי מסדרון אקולוגי  ▪

ונחלים רמת הערכיות 

.עולה



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אגן ניצנה| ערכיות אקולוגית 

;מרכז האגן בעל ערכיות נמוכה▪
שטחי חקלאות ומתקני  , יישובים

.  כליאה וצבא

,  נחל לבן)נחלים , מסדרון החוברות▪

שטחי החולות  , (ניצנה, רות

תפקיד כאזור מגשר בין מערב הר  ▪

הנגב אל שטחי החולות וצפונה



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אגן משאבים| ערכיות אקולוגית 

מבני  , ישובים;הפרות רבות במרחב▪

שדות , תעשיה, בסיסים, מועצה

.  וחקלאותסולארים

שמורות החולות ותוואי  , הרכסים▪

הנחלים רביבים והבשור בעלי  

ערכיות גבוהה

הפרה לינארית  -40כביש ▪



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אגן שדה בוקר| ערכיות אקולוגית 

בתי גידול משמעותיים המקיימים  ▪

.ביניהם רצף במרבית האזורים

40הפזורה הבדואית לאורך כביש ▪

נחל צין ברמת -40מעברי כביש ▪

ערכיות גבוהה



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אגן אורון| ערכיות אקולוגית 

מיקום האגן בלב שטחים  ▪

פתוחים המקיימים ביניהם  

.רצף

-הפעילההכריהשטחי ▪

בעלי ערכיות נמוכה מאוד  

ומהווים פגיעה חמורה  

.  במערכת האקולוגית

דירוג  -כריה עתידית▪

.בערכיות גבוהה

ערוצי הנחלים החוצים את  ▪

משמשים  -האגן וסביבתו

.כצירים ערכיים



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סוגיות תכנוניות כלל המועצה| אקולוגיה

-רישות מסדרונות אקולוגים▪

אורכיים ורוחביים

שמורות טבע וגנים לאומיים▪

רצף שטחים פתוחים▪

קיטוע בין בתי גידול על ידי  ▪

.מערכת הכבישים

קיטוע מסדרונות אקולוגים▪

נחלים-מעברי כבישים▪



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סוגיות מקומיות באגן משאבים| אקולוגיה

ממשק התיישבות וחקלאות  ▪

עם שטחים פתוחים

הקמת נווה תמרים ▪

אנרגיה מתחדשת▪

הרחבה והקמה של אזורי  ▪

תעשיה סביב המועצה

מסדרון נחל הבשור  ▪



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סוגיות מקומיות באגן ניצנה| אקולוגיה

ממשק חקלאות ▪

פ"שטוהתיישבות עם 

הקמת ניצנה▪

מסדרון דוגרי קרקע  ▪

נחלים▪

התיישבות  ▪

מתקני כליאה וצבא▪



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סוגיות מקומיות באגן שדה בוקר| אקולוגיה

יחודייםערכי טבע ונוף ▪

טיילות ותיירות▪

ממשק התיישבות  ▪

פ"שטוחקלאות עם 

מעברי נחל -40כביש ▪

וקיטוע מסדרון אקולוגי

הסדרת פזורה בדואית▪





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

הסביבתיהניתוחפרקי

אורוןובאגןההתיישבותבאגניקרקעשימושיניתוח1.

פתוחיםשטחיםעםממשקיםניתוח2.

נגברמתביישוביסביבתיותסוגיות3.

הפסולתסוגיית4.

מתודולוגיה

פיתוחבאגניהתמקדות1.

סקירהוגםניתוחעלדגש2.

תובנותלגיבושמוכווניםוסקירהניתוח3.

והמורכבותההיקףעםלהתמודדותטקטיקותגיבוש4.

התהליךבמהלךאותנושישרתידעבסיסיצירת5.

המסמך הסביבתי| היבטים סביבתיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אורוןואגןההתיישבותאגניבשלושתניתוח▪

האגניםגבולותזיהוי▪

ושימורפיתוחמכלוליזיהוי▪

שניתןבמקומותשטחליחידותחלוקה▪

מידעבסיסיצירת▪

מרחביותתובנותגיבוש▪

שימושי קרקע| היבטים סביבתיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

קרקעשימושי

'הדאגביר–משאביםאגן

שימושי קרקע| היבטים סביבתיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

:ממשק יישוב ונחל1.

הימןטללים ונחל •

נחל הרועה וערוצים מקומיים, מרחב עם•

:ממשק יישוב ושטח טבעי2.

עזוז•

מילכהבאר •

רביבים•

שדה בוקר•

שטחים פתוחים  , ממשק בין עיבוד חקלאי3.
:ונחלים

:ממשק עם נחלים•

oחקלאות באפיק נחל עזוז

oשטחי עיבוד נטושים בנחל הרועה

oש וחממות בגבול נחלים בצפון פתחת  "גד
ניצנה

:שטחי עיבוד בממשק עם שטחים טבעיים•

oמגורי עובדים ובתי אריזה

oחממות

oגידולי שדה ומטעים

oפיתוח תיירותי בשטח החקלאי

oמבני משק לגידול בעלי חיים

הממשק בין מתקנים ביטחוניים ושטחים  5.

פתוחים  

הממשק בין מחצבות ושטחים פתוחים באגן  6.
ניצנה

ניתוח ממשקים עם שטחים פתוחים| היבטים סביבתיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מגורי עובדים ובתי אריזה-שטחי עיבוד בממשק עם שטחים טבעיים

שטחים פתוחים ונחלים, ממשק בין עיבוד חקלאי| היבטים סביבתיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

התמקדות בישובים החקלאיים בהם מתקיים פוטנציאל  1.
למפגעים ומטרדים סביבתיים

:בכל ישוב מופתה הפעילות בעלת השפעות סביבתיות2.

היבטים סביבתיים בתכניות המאושרות•

הפעילות בענפי החקלאות וההתמודדות עם סוגיות  •

בדגש על גידול בעלי חיים אך גם היבטים  , סביבתיות

מגורי עובדים: נוספים כגון

(  בתחום הקיבוצים)נסקרו מפעלים תעשייתיים •

ההסביבתיותוההשפעות 

,  אנרגיה מתחדשת–היבטים של פיתוח בר קיימא •

.שימוש במשאבי סביבה ומיקרו אקלים

רמת הקונפליקטים הסביבתיים שנמצאו ביישובי המועצה  3.

:נמוכה

היישובים הכוללים בתוכם פעילות תעשייתית וחקלאית  א-

.הינם יישובים שיתופיים( ח"גידול בע)

במושבי פתחת ניצנה מיעוט מטרדים סביבתיים קשור  -ב

לדגם היישובי הכולל נחלות ללא חצרות משק ופעילות  

הפעילות החקלאית בעלת הפוטנציאל  . חקלאית

מבני המשק לגידול  , בתי האריזה: ליצירת מטרדים כגון

בעלי חיים ומגורי פועלים ממוקמת בשטחי העיבוד

סוגיות סביבתיות ביישובי רמת נגב| היבטים סביבתיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

:מקורות פסולת1.

יישובים•

ס"מתקני שב•

בסיסי צהל ופעילות צבאית•

בסיסים נטושים•

פזורה•

עיבוד חקלאי•

גידול בעלי חיים•

:תשתיות2.

:ברמה המקומית•

איסוף וריכוז פסולת•

יוזמות להקמת מתקני טיפול בפסולת חקלאית•

:ברמה האזורית•

אתר פסולת אשלים•

שים"מטבבוצותיוזמה להקמת אתר טיפול •

:  ברמה הארצית•

מתקן תרמי לטיפול בפסולת•

אורוןר"אסמ•

פסולת| היבטים סביבתיים 





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ראשי פרקים| נוף 

מרכיבי הנוף•

בנוףלינאריםמרכיבים 

מערכת הנחלים•

מערכת הכבישים•

40ניתוח נופי של כביש •

דרכים היסטוריות ותיירותיות•

דרכי הבשמים•

דרך היין•

דרך האוהלים•

שביל ישראל•

תשתיות החשמל ותוואי  : הפרות לינאריות•

הרכבת המתוכנן

מרכיבים נקודתיים בנוף

הקיבוצים•

המושבים•

יישובים קהילתיים•

מתחם המועצה•

מכלולים נופיים  

חזון בן גוריון •

מרחב עבדת–חקלאות מדברית קדומה •

מתקני אנרגיה סולארית  •

חקלאות בפתחת ניצנה•

מרחב נופי תרבותי עזוז•
תובנות•

משמעות המדבר•

הנוף המדברי כמשאב לאומי•

הנוף המדברי כמשאב קהילתי•

חווית הנוף•

ערכיות נופית•

גאומורפולוגיה•

יחידות הנוף•

רגישות חזותית•

מתודולוגיה להערכה נופית של שטחים פתוחים•



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

.אדםי"עמשמעותיבאופןניפגעהשטרםבישראלביותרהגדולההשטחיחידתאתמהוויםנגברמתשלהמדברייםמרחביה

.שינויללאכמעטהיוםעדנשמרו,ההיסטוריהלאורךבהשהתקיימוהתרבויותושרידיהחייםבעלי,הצמחיה,הגאומורפולוגיה

בןדודשלעולמובתפיסתעודהחללאומיכמשאבהנגבשלחשיבותו.ושממהחייםבתוכוהאורגמקוםהמדברהיווהומעולםמאז

,אומהבבניתהמנהיגיםעסקוהמדינהשלהראשונותבשנותיה.וחציבהמכריהשייתקיימובנגבתעשייתיותעריםלהקמתגוריון

הנגבאוצרותשלופיתוחניצול,הפקהכללוהפיתוחפעולות.והפרחתההשממהכיבושואתוהלאומיותהממלכתיותאתהדגישו

.הארץלבנייןהתורםיצרניכמשאבבהםוהתבוננות

והןרביםבתחומיםומדעלמחקרגוריוןבןחזוןשלבמימושוהן,ויצירתיותלחדשנותכזירה,היתרבין,הנגבנופימזוהיםהיום

טיילותי,חינוכימשיכהמוקדהמהווים,לאומייםוגניםטבעשמורותהןנגברמתמשטחידונםמיליוןכשני.לאומיתיירותכמשאב

.ומהעולםמהארץלמבקריםותיירותי

שטחים פתוחים ונוף



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

.90התיירים לסוגיהם והנוסעים בכביש , הטיילים, י התושבים"המדבר נחווה באופן שונה ע

חווית הנוף| נוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

רכסי הנגב הצפוני הם בעלי הרגישות החזותית הגבוהה  •

התשתיות והפיתוח בהם צריכים  , הכבישים.ביותר

.  להיעשות בהתאם להנחיות אדריכליות סביבתיות קפדניות

אם  , יכולת השיקום של הסביבה המדברית איטית מאד•

יש לקחת זאת בחשבון בכל פרויקט פיתוח ולפעול . בכלל

.לפי סט כלים ייחודי למרחב זה

ברגישות חזותית  , רב הישובים במועצה נמצאים בבקעות•

פ מפת הרגישות של המשרד להגנת  "ע–4,5)בינונית 

הפיתוח  . הרגישות הגבוהה היא זו של הרכסים(. הסביבה

.העתידי ברחבי המועצה יתמקד באזורי הבקעות והיישובים

הערכיות הנופית היא סובייקטיבית וכוללת מרכיבים  •

ערכיות גבוהה ניתנה לאזורים בהם יש  . טבעיים ותרבותיים

בינוי חקלאות  . תרבותי-מיזוג בין הנוף הטבעי והאנושי

ערכיותם  , ודרכים שפותחו ברגישות ובאופי מדברי

.ולהפך–המדבר לחוויתהחזותית גבוהה והם תורמים 

יחידות הנוף| נוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

נטועה בהבניות תרבותיות סובייקטיביות שמשתנות לאורך  , הדיון באשר לערכיות הנופית במדבר וסיווגה

,  זהו כלי ביטוי לחוויה הנופית המדברית והצעה לבחינת השטחים הפתוחים, הסיווג הנו סובייקטיבי. השנים
.שעשוי לשמש לתכנון עתידי מושכל

מתודולוגיה לסיווג נופי של שטחים פתוחים| נוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מרכיבים לינאריים| נוף 

למערכות הלינאריות חשיבות  ▪

רציפותן  , משום אורכןחזותית 

.והעובדה שהן שזורות זו בזו

יישובי רמת נגב ממוקמים לצד  ▪

שלהם חשיבות  ערוצי הנחלים 

תרבותית  , אקולוגית, ההידרולוגית

הנחלים משמשים כשדרה  . ונופית

הטבעית של יישובי הנגב הצפוני  

יש חשיבות  -ואגני ההתיישבות 

לבחון את תפקידם בפיתוח  

לצד המינון ואופן הפיתוח  , האגנים

.  לאורכם



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

השדרה  הנו 40כביש ▪

הקהילתית והתיירותית  

.  במרחב המועצה

מטללים לצמת  )4מקטעים ▪

ממדרשת בן  )6ו ( חלוקים

הם  ( נפחאגוריון ועד כלא 

באזורי  השמורים ביותר 

.אגני ההתיישבות

שלושה מוקדי פיתוח  ▪

-עיקריים לאורך הכביש 

אזור שדה  , אזור משאבים

צומת חלוקים ומתחם  -בוקר

.  עבדת-עבדה

40כביש | נוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ותשתיתיתיירותילפיתוחהנחיותבסטצורךיש▪

באזורלעבודהכליםהמגדיר,הדרכיםלאורך

.וסביבתינופישיקוםהיבטיוכוללמדברי

דרך,הבשמיםדרך)התיירותיותהדרכים▪

בנרטיבותומכותמייצרות(הייןדרך,האוהלים

לביןבינןהחיבוריםאתלהנכיחיש–האזורי

.הפיתוחומוקדיהכבישים

והרכבתהחשמלתשתיות–לינאריותתשתיות▪

ומהוותהכבישיםמערכתלצדעוברותהמתוכננת

יש.המרחבשלהתיירותיתלשדרהחזותיתהפרה

.לפיתוחעתידיותוהנחיותשיקוםדרכילבחון

בעליאזור,ציןבבקעתלעבורמתוכנןעתידיכביש▪

לבדוקיש.מאדגבוההותיירותיתנופיתרגישות

.נחיצותואתשוב

דרכים תיירותיות| נוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

הנוףתבניותשלייחודןעלשמירה▪

ברוחהיישוביםהרחבות.ההתיישבותיות

.המדבריתלסביבתוהתאמהתוךהיישוב

שיקפההנגבקיבוצישלהפיסיתדמותם▪

החברהשלהחייםואורחהמטרותאת

ביישוביםחדשותשכונותתכנון.הקיבוצית

עלבדגשהעכשוויתהדיוררווחתפ"ע

.רגלהולכימוטהשיתופיציבורימרחב

ממרכזהשכונותשלהמרחקייבחן

הליכהמרחקשיישמרבאופן,הקיבוץ

.סביר

פיינמסרישראלפיעלהקיבוץ

משאבי,רביבים:קיבוציםארבעהישנםנגברמתבשטח

סכימתפ"עתוכננוהקיבוצים.טלליםבוקרשדה,שדה

שלוליבהמגוריםאזור,משקיאזור:אחידהשימושים

ומוקפיםמישורייםברובםהקיבוצים.במרכזציבורמבני

.חייםבעליוחקלאותחקלאיותבחלקות

הפיתוחעל.ייחודיתרבותנוףהנההקיבוציתהנוףתבנית

,העכשוייםהתכנונייםהקריטריוניםפ"עלהעשותהעתידי

.ולאורוהקיבוציהתכנוןברוח

קיבוצים| מרכיבים נקודתיים בנוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

טלליםבקיבוץהרחבה

שדהמשאבי–הוותיקהקיבוץ

קיבוצים| מרכיבים נקודתיים בנוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

חיזוק המרחב הציבורי והשלד הירוק של ▪

בחלק גדול מהרחובות במושבים חסרה  . היישוב

.  צמחייה וריהוט רחוב, תשתית צל

תמךקירותלמזער,הנצפותלסוגייתהתייחסות▪

השטחיםעםמינימלימגעקועלולשמור

אדריכליותהנחיותסטלגבשיש.הפתוחים

שישתלבובאופןבישוביםלבניהוסביבתיות

.הבניהבזמןהפגיעהותמוזערהסובבבנוף

מרכזמהווהיכולזהאזור–המועצהאזור▪

צמוד.המועצהשללוגיסטיחינוכי,מוניציפאלי

האזור.מקומיתעשייהאזורמתפתחלמתחם

הגישהכביש,40כבישבמשולשהתחום

שטחהנושיזףוהיישובהתעשייהאזור,למועצה

לקבלויכולנמוכהנופיתחזותיתרגישותבעל

סביבתיתנופיתלבחינהבהתאםפיתוח

בשיפועיםבינוי,שיזף.מפורטת

הפרטייםבמגרשיםהפיתוח-ברנעבקדשרחוב–ברנעקדש

מושבים וישובים קהילתיים| מרכיבים נקודתיים בנוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

קובפיתוחוהזדמנויותאתגריםמזמנתלנחליםבסמוךההתיישבותאופי•

תובנותולגבשכזהמפגשבכללהתבונןיש.הנחלוערוץהיישובשביןהמגע

שניתןככללצמצםמנתעל,בממשקיםלטיפולונופיותסביבתיות,אקולוגיות

.הטבעיותהמערכותעלהבינויהשפעתאת

כמערכתאותהלבחוןוניתןהישוביםביןומקשרתמחברתהנחליםמערכת•

.העתידיבתכנוןירוקהאגניתתנועה

בןמדרשת:טבעשמורותעםממשקיםמתקיימיםהמועצהמישוביבחלק•

אליציאהומוקדשערמהוויםהיישובים.ועודעםמרחב,מילכהבאר,גוריון

.שלהן"הסףשומר"גםכמו,השמורות

כלכלימנוףשיאפשרבאופןהשמורותעםהממשקיםאתלהעציםניתן•

קהילתיחייץשלתצורהלבחוןמקוםיש.בשמורההגובליםליישוביםתיירותי

בשולינוספיםתיירותייםשימושיםשיאפשר,והשמורותהיישוביםבין

.השמורות

ממשקים בין היישובים לשטח הפתוח| נוף 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

השממהאתהכוללניגודידרמתימדברינוףמכלול

רמת,עקבוחודהציניםמצוק.השממהוהפרחת

-מקרוב.ציןובקעתשבההמעיינותעלעבדת

.בוקרשדהוקיבוץגוריוןבןמדרשת

שבוכמקום,רביםי"עלהקראעשוי,זהנופימכלול

גוריוןבןדודשלההתיישבותחזוןוהבשילהתחיל

בןמכון,גוריוןבןצריףאתגםכוללהמכלול.בנגב

,המצוקשפתעלהקבראחוזת,במדרשהגוריון

,הרועהחניוןאתגםכמו,ציןלבקעתהכניסהמבואת

בומתוכנניםובעתידלילהכחניוןמשמששהיום

.נוספיםתיירותמוקדי

ואתמחדציןבקעתשלהנופיםאתכוללהמכלול

מרכיביםאלהכל.מאידךההתיישבויותשבההבקעה

.אותוומעצימיםבנגבההתיישבותשלהנרטיבאת

הציניםמצוקמולגוריוןבןקבראחוזת

הרועהנחלחניון

המדרשה ובקעת צין, שדה בוקר-חזון בן גוריון | מכלולים נופיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מהתקופהבעיקר–שונותמתקופותקדומהחקלאותשרידי▪

.הקדומהוהערביתהביזנטית,המאוחרתהנבטית

החקלאותתצורתאתהמשחזרותחוותמספרהעירסביב▪

נוףתבניתמייצרותובכךעכשוויחקלאיידעלצדהקדומה

הבשמיםדרכישלהחקלאיהנרטיבאתהמשלימה,מרהיבה

כרמיחוותאתזהנופימכלולכולל,עבדתהעירלצד.בנגב

.חוואריםנחלוחוותאריאבןחוות,עבדת

כיום.להומצפוןעבדתהעירמולממוקמתעבדהפזורת▪

בערוציבעלחקלאותעלמתבססהתושביםמפרנסתחלק

.הנחלים

עשויעבדתבמרחבהיסטוריבצביוןהחקלאותשלחיזוק▪

אפיקולהוסיףזהנופימכלולשלהנארטיבאתלהעצים

גםכמו,השנטיביתהנוערכפר.עבדהתושביעבורתיירותי

מהפעילותחלקהםגםלבססעשויים,השיירותחאן

בערוציחקלאותעלוהכלכליתהתיירותית,החינוכית

עבדהבפזורתבעלחקלאות.הזבמרחבהנחלים

עבדתכרמי–הנחליםבערוציחקלאות

כרמי עבדת, עבדת, עבדה-חקלאות מדברית קדומה | מכלולים נופיים 
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א רמת נגב.מ

נחלבאגןחקלאותמציגזהנופימכלול▪

ניצנהפתחת.החולדיונותלצדניצנה

נתחהמהווהחקלאותעלמתבססת

התושביםמפרנסתמשמעותי

לאומימשאבהנהניצנהבפתחתהחקלאות▪

לצד.ניצנהפתחתאזוראתמייחדתוהיא

להגדיריש,באזורהחקלאותשטחיהגדלת

החממותשלוהפיתוחהבינויאופיאת

.החקלאייםוהמתקנים

שהולכתהתיירותיתההתענינותלאור▪

התכניתעל,ניצנהבאזורבחקלאותוגוברת

בקנהמבקריםמרכזילמיקוםלהתייחס

.החקלאייםהשטחיםבתחוםמקומימידה

ניצנהבפתחתאדמהתפוחיגידולי:63איור

אדמהתפוחיגידולי

כמהין-אחוריתכחצרהחממותשלהשירותאזורי

חקלאות בצפון פתחת ניצנה| מכלולים נופיים 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מכלול נופי זה נמצא בחלק הדרומי של פתחת  •

,  ניצנה וכולל את היישוב עזוז החקלאות סביבו

.  גשר הרכבת הטורקית והחאן, חורשת בארותיים

מיוחד בתצורת ההתיישבות והתיירות  אזור זה 

זהו היישוב הדרומי בפתחת  . שהתפתחה בתחומו

.  ניצנה והוא מהווה סוג של קצה

המיזמים התיירותיים בתחומו מאפשרות חווית  •

.ותחושת מרחק פיזי ורוחניעצמתיתמדבר 

כמו גם הגשר  , שתי הבארות הסמוכות ליישוב•

שרידי  , בריכות המים הביזנטיות, הבארות, התורכי

החקלאות הקדומה בנחל עזוז לצד חרותות הסלע  

כל אלה מהווים מכלול , ממערב לחאן בארותיים

עדין ורגיש המבטא חיבור בין אדם וטבע בקצה  

.המדבר

מכלול נופי תרבותי עזוז| מכלולים נופיים 





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

במרחב הנגב שרידים בני אלפי שנים של תרבויות עתיקות כמו גם של אימפריות שנלחמו על  

קבוצות של  "–מורשת תרבותית אתרים אלה מתאימים להגדרות . השליטה באזור בעת החדשה

"מבנים

"הומוגניות או מקומם בנוף, קבוצות של בניינים נפרדים או קשורים ביניהם בזכות ארכיטקטורה"

נופי תרבות

הם מאפיינים את ההתפתחות של  . אתרי תרבות המייצגים שילוב של עבודת טבע ובני אדם"

תחת השפעה של אילוצים פיזיים והזדמנויות המייצגות כוחות  , ההתיישבות האנושית על פני זמן

."פנימיים וחיצוניים של הסביבה הטבעית שלהן, תרבותיים, כלכליים, חברתיים

לקריטריונים לערך אוניברסלי יוצא מהכלל  

;מבטא עדות ייחודית או יוצאת דופן למסורת תרבותית או לתרבות חיה או נכחדת•

מהווה דוגמה יוצאת מהכלל של יישוב אנושי או שימוש מסורתי בקרקע המייצג תרבויות  •

ואינטראקציה של מעשה ידי אדם עם הסביבה ובמיוחד אם מסורת זו פגיעה להשפעה משינוי  

;בלתי הפיך

;מכיל תופעות טבעיות מיוחדות או אזורים בעלי יופי טבעי יוצא דופן וחשיבות אסתטית•

ו"אונסק, האמנה למורשת עולמית והנחיותיה

הצהרת המשמעות-חשיבות השימור במרחב | שימור ומורשת 
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א רמת נגב.מ

:לפי נושאים, תרבותית במרחב המועצה-מורשת היסטורית▪

מדבר הנגב ▪

המצודות הישראליות בנגב▪

הנבטים  ▪

I-מאנית ומפלתה בנגב במלחמת העולם ה'האימפריה העות▪

הנגב כמרחב לוגיסטי–י "המנדט הבריטי בא▪

ההתיישבות הציונית בנגב▪

מלחמת העצמאות בנגב ▪

"ארץ בן גוריון"▪

נושאים| שימור ומורשת 
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אתרים וצירים היסטוריים| שימור ומורשת 
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א רמת נגב.מ

:תרבותית במרחב -מורשת היסטורית/// אגן שדה בוקר ▪

מדבר הנגב ▪

המצודות הישראליות בנגב▪

הנבטים  ▪

ההתיישבות הציונית בנגב▪

"ארץ בן גוריון"▪

1963/// מדרשת שדה בוקר גוריון בשדה בוקר-צריף בן 1963, רטנריוחנן " /// אכסניית המשושים"

אגן שדה בוקר| שימור ומורשת 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

:תרבותית במרחב -מורשת היסטורית/// אגן משאבים 

מדבר הנגב •

הנבטים•

I-הע"ומלמאנית 'האימפריה העות•

י  "המנדט הבריטי בא•

ההתיישבות הציונית בנגב•

מלחמת העצמאות בנגב •

מאנית'מסילת ברזל עות

דרך מנדטורית

1916, צבא תורכי/// ' עסלוג 1916, צבא תורכי/// ' עסלוג 1917,יחידות אוסטרליות בצבא הבריטי/// ' עסלוג

גשר נחל רביבים

י  "הנחת חומר נפץ ע, גשר רכבת תורכי על נחל רביבים

1917/// האוסטרלים 

/// י האוסטרלים "פיצוץ ע, גשר רכבת תורכי על נחל רביבים

1917

י  "לאחר הפיצוץ ע, גשר רכבת תורכי על נחל רביבים

1917/// האוסטרלים 
2013/// כיום , גשר רכבת תורכי על נחל רביבים 1943/// 'לעסלוגעליית מצפה רביבים על הקרקע מזרחית 1942-43/// ' בעסלוגמחנה צבאי בריטי 

'  עסלוגכיבוש ביר 

ח"י הפלמ"מהמצרים ע

1948יוני /// 
1949/// 'עסלוגאנדרטת ביר 

1950/// קבוץ משאבים  1950~/// קבוץ משאבים  כיום לשימור, אסם תבואות, קבוץ משאבי שדה ביקלסשמואל ' אדר, בית תרבות, קבוץ משאבי שדה 2015/// כיום , דרך מנדטורית

אגן משאבים| שימור ומורשת 
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1916/// גרמני -בית חולים תורכי, אל חפירה'עוג 1917/// אחרי הכיבוש בידי היחידות האוסטרליות, אל חפירה'עוג

~II ///1942ע"מלמפה לוגיסטית ', עסלוגאל חפיר וביר ה'עוג

כיום/// ניצנה קהילה חינוכית  כיום/// מילכהבאר 

.....עזוז, כמהין , חקלאות מתקדמת וברת קיימא גם בקדש ברנע

אגן פתחת ניצנה| שימור ומורשת 

מורשת  /// אגן פתחת ניצנה ▪

:תרבותית במרחב-היסטורית

מדבר הנגב ▪

הנבטים  ▪

I-הע"ומלמאנית 'האימפריה העות▪

י  "המנדט הבריטי בא▪

ההתיישבות הציונית בנגב▪
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אששטחיהםהמועצהמשטחי73%,דונםמיליון3-כ▪

בייעודמתוכםדונםמיליון1.1,(סגוריםצבאייםשטחים)

.טבעשמורות

זכויותהביטחוןלמערכתמקנהאינוסגורכשטחמעמדם▪

פעולותבהןמתקיימותבפועלאך,בהםתכנוניות

."(שדהתכנון"באוב"הולמבאישור)תכנוןהמצריכות

מתקניםשלרבמספרפועליםהמועצהבתחומי▪

,א"ביסל,ח"ביסל,רמון)גדוליםמחנות:ביטחוניים

ומתקניקטניםומחנותמתקנים,(ועודחים"מרת,שיבטה

התשתיותעל-דברלכלישוביםהינםאלומתקנים.כליאה

.המגוריםואזוריההנדסיות

חיילים25,000-כשוהיםהמועצהבשטחיכימוערךכ"סה▪

,קציעות)אסירים5,000-וכ(ההדרכהקרייתעם)

.(ורמוןנפחא,סהרונים

נוכחות מערכת הביטחון בשטחי המועצה| ממשקים עם מערכת הביטחון 
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אשכולות כחלק מאגן פיתוח  -מגוון סוגים ▪

,  מחנות קטנים מוקפים שטח פתוח, (ניצנה)

מחנות גדולים

-מטרדים עבור אוכלוסיית התושבים והמבקרים ▪

תנועה וסגירות כבישים, רעידות, רעש

פסולת סביב מחנות  -השפעות סביבתיות ▪

הפרות בשטחים , שפכים, ובשטחים פתוחים

מפגע חזותי, פתוחים

ע "גדנ)והחזרתם לשליטה אזרחית פינוי מחנות ▪

ואופן החזרתם לידי המערכת ( שדה בוקר

האזרחית

בתהליכי תכנון חסוייםהקמת מחנות חדשים ▪

מחנות הקבע| ממשקים עם מערכת הביטחון 
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השטחים הסגורים| ממשקים עם מערכת הביטחון 

.השטחיםביןמשתנההפעילותאינטנסיביות▪

ומיעוטםתנועהמעטישהמוחלטברובם

קשהברמהמופריםבלבד

התורםלשיחכדוגמאג"רטעםפעולהשיתוף▪

המרחבלניהול

תנועת-וטיילותיתיירותיפיתוחבפניחסם▪

פיתוח,טיילותמרחביביןוקישוריותמטיילים

,(הסלעחרוטותפארק)חדשיםטיילותמרחבי

(בוקרשדהע"גדנ)נקודתיתיירותיפיתוח

ביןוהקשריישוביםהתפתחותבפניחסם▪

הסובבהפתוחוהשטחהיישובים
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פיתוח חקלאי

כחלק מהרחבת  , גריעת שטחי אש עבור פיתוח חקלאי▪

ניצנהבפיתחתשטחי החקלאות 

חסם בפני פיתוח כלכלי אזורי

מקודם ביוזמת המועצה  , מצפון לרביבים, באר חייל. ת.א▪

האזורית רמת הנגב ומועצת נווה מדבר כאזור תעסוקה  

משותף 

מקודם כחלופה לאתר ( ואחריםמידברן)מתחם פסטיבלים ▪

נבחנת חלופה לאתר בשטחי האש . הנוכחי באזור שדה בוקר

.  של שיבטה אשר ידרוש תיאום עם מערכת הביטחון

המועצה  . ע בכניסה למדרשת בן גוריון"פינוי בסיס הגדנ▪

מערכת הביטחון  . מעוניינת בפיתוח לינה תיירותית בשטח זה

דורשת איתור ופיתוח מתקן חלופי כתנאי לפינוי המתקן  

.הקיים

גריעת שטח אש לצרכי פיתוח כלכלי וחקלאי| ממשקים עם מערכת הביטחון 
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נפרס מכשול הכולל גדר גבוהה ומתקנים צבאיים  10כביש לאורך -לאורך גבול מצריםש"הבטרצועת ▪

ויקצר את  הפיתחהיטיב עם תושבי , אל חבל שלום, החיבור לצפון-לחצים לפתיחת הכביש . רבים

פתיחת הכביש לדרום לתנועת מטיילים תאפשר חיבור החסר  . מהפיתחההובלת התוצרת החקלאית 

.  נופי מעגלי-כיום במסלול נסיעה תיירותי 

משרד הביטחון תומך ומתקצב הקמת גדר ושאר מרכיבי  -הביטחון ביישובים ומשמעויות תכנוניות ▪

בוחרים שלא להקים גדר בשל , דוגמת עזוז, בפועל חלק מהיישובים. ביטחון בכל יישובי פיתחת ניצנה

.הפגיעה באופי הפיזי וברוח המקום של היישוב

ביטחון שוטף| ממשקים עם מערכת הביטחון 
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חשיבות ליצירת תמונת עתיד המתייחסת גם לצרכים עתידיים אלו וגם  , לאור הצרכים הביטחוניים במרחב•

נדרשת הטמעה של התכנון  .לצרכי המערכת האזרחית מול מערכת הביטחון כבסיס לשיח משותף

.שמתקיים כיום במסגרת נפרדת ויצירת שפה תכנונית משותפת" ביטחוני"ה

בהתאם.הביטחוןמערכתושטחי-ועודתיירותי,תעשייתי,חקלאי,התיישבותי-עתידיפיתוחביןיחס•

יתכןאחריםבמקומות.שטחיםשחרורעלמ"מווידרשיתכןמהמקריםבחלקשתגובשהעתידלתמונת

.המערכותביןהממשקשיפורוידרש

דוגמת,וטיילותלתיירותחדשיםמרחביםשחרור-הביטחוןמערכתוביןוטיילותתיירותביןהממשק•

במקומות.במרחבהתיירותלפיתוחחשובועודהסלעחרותותפארק,לוץבורות,ניצנהחולותמאזורחלקים

מכתש-צין,חווהגבי-40כביש,שיבטה-עבדתחיבורדוגמתמקשריםתיירותייםמסדרונותנדרשיםאחרים

.ועודרמון

פיתוח,תברואהבנושאיוטיפולפסולתפינוי-הנגברמתותושביהצבאיתהאוכלוסייהביןהממשק•

ביןיומיומימפגש,המועצהכבישיעלמשותפתתנועה,צבאואנשיחייליםמצדביקושעלהמתבסס

הדורשותממשקנקודותמהוויםאלהכל-ולהתיישבותלצבאמשותףאידיאולוגיבסיס,האוכלוסיות

.המרחבאתהחולקותהאוכלוסיותשתישביןבקשרהתייחסות

סיכום ותובנות| ממשקים עם מערכת הביטחון 
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מערכת דרכים| תנועה ותחבורה 
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צפונה–קטע צומת טללים : 40כביש 

נתיבית-דו–מסלולית -דרך חד

.  מסלולית-הדרך הורחבה לדו" דים"הבהעיר "לקראת 

מומלץ לערוך ספירות תנועה בקטע זה לבדיקת צורך 

.שיפור משמעותי לקיבולת ולבטיחות–מסלולי -לשדרוגו לדו

צומת חלוקים–קטע צומת טללים 

נתיבי-דו–מסלולית -דרך חד

נפח התנועה  –2016משנת ( ס"למ) קיימות ספירות תנועה 

שעה לשני הכוונים  /מ"יר460-ח כ"המרבי המדווח בדו

.ביחד

מסלולית  -אין הצדק כמותי להרחבת הדרך לדו

כבישים ארציים ראשיים| מערכת דרכים 
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בין צומת חלוקים למצפה רמון40כביש 

.נתיבית-דו, מסלולית -בקטע זה הדרך הנה חד

עולה  2016בשנת ס"הלממספירות תנועה שנערכו על ידי 

לשני  , שנפח התנועה המרבי

1,013-ו( עבדת-חלוקים)שעה /מ"יר802כוונים ביחד היה 

(  מצפה רמון-עבדת)שעה /מ"יר

נפח זה נצפה ביום שבת

ציחורקטע בין מצפה רמון לצומת 

.נתיבית-דו, מסלולית -בקטע זה הדרך הנה חד

עולה  2016בשנת ס"הלממספירות תנועה שנערכו על ידי 

לשני  , שנפח התנועה המרבי

.שעה ואף הוא נצפה ביום שבת/מ"יר529כוונים ביחד היה 

כבישים ארציים ראשיים| מערכת דרכים 
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10כביש 

נתיבית-דו–מסלולית -דרך חד

פרט לפתיחה זמנית  ) הדרך סגורה כעת לתנועה אזרחית 

(במועדים

כולל שנוי התוואי  , מתוכנן השדרוג של הכביש 

צומת טללים

משטר מתן זכות קדימה עם עדיפות  –צומת לא מרומזר 

לתנועה המשנית גורם לעיכובים מיותרים לבאים ממצפה 

.40רמון בכביש 

כולל )נדרש לבצע ספירות תנועה לשנוי תצורת הצומת 

.עד לשלב בניית מחלף( רימזוראפשרות של 

צומת חלוקים

משטר מתן זכות קדימה עם עדיפות  –צומת לא מרומזר 

לתנועה המשנית גורם לעיכובים מיותרים לבאים מכוון מערב

כולל )נדרש לבצע ספירות תנועה לשנוי תצורת הצומת 

(  אפשרות של רימזור

כבישים ארציים ראשיים| מערכת דרכים 
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22כביש 

מראות נפחים נמוכים של  2017משנת ( ס"למ) ספירות תנועה 

.לשני הכוונים, שעה/ר"כ2,600-עד כ

.מבחינה תנועתית אין הצדק להרחבת הדרך

211, 224, 204, 171, כבישים 

(.ס"למ) אין ספירות תנועה 

..אין הצדק להרחבת כבישים אזוריים אלה, מהתרשמות בשטח

206כביש 

לא (. והמשך בדרך פרטית את מפעלי צין)עם מפעלי אורון 25קטע כביש זה מחבר את כביש 

אך סביר שנפחי התנועה בו קטנים יחסית, פורסמו ספירות תנועה עבור קטע זה

מאסיבי אפשרי בבקעת אורוןתעשיתימצב זה עשוי להשתנות עם פיתוח 

כבישים ארציים אזוריים| מערכת דרכים 
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19כביש 

42א"מתמאך נגרע )14/4מ"ובתמ3א"בתממתאריתמאושר 

ומתוכנן( שבתהליכי אישור

יהב במזרח-בוקר במערב לבין עין-לחבר בין שדה

חוצה לכיוון מזרח , בוקר-הנוכחית מתחילה בשדהבהתוויתההדרך 

עולה, את נחל צין

.  יהב-אל סולטאן ויורדת דרך נחל נקרות לעיןלדארבבנחל חווה 

אורכה המתוכנן של הדרך

.מ והיא חוצה שמורות טבע ואת דרך הבשמים"ק50-כ 

זהו תוואי היסטורי ולא ברורה נחיצותה במערכת הדרכים האזורית  

.  והארצית

.  אין צפי לתכנון מפורט ולביצועו של הכביש

כבישים ארציים אזוריים| מערכת דרכים 
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15כביש 

.בדרום10כביש זה קיים היום ומקשר בין עזוז לכביש 

אינו עומד בסטנדרט המקובל בישראל 15מבחינה פיזית וגיאומטרית כביש 

המועצה האזורית ומנהל התכנון מקדמים תכנון לשדרוג הכביש  . ומצבו רעוע

התכנית מציעה כביש חד מסלולי ודו נתיבי הנמתח  . לרמה של כביש מקומי

באופן  , בדרום10מזרחית לניצנה לכוון עזוז וחיבורו לכביש 222מכביש 

.שיביא לעקיפה ממזרח של כפר הנוער ושל הרחבתו המתוכננת

כבישים מקומיים בין יישובים| מערכת דרכים 

כבישים מקומיים בין ישובים

לא זוהו בעיות תנועתיות במונחים של קיבולת  

נגישות לאתרים שונים–צרכים מועצתיים 

מקום לעצירה ומגרשי חניה  , מספר אתרים ללא נגישות ישירה40' לאורך כביש מס
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עבודה,קוסטראובן)ההרריבנגב(כפריתותיירותנופש,טבע)ענייןלמוקדיציבוריתבתחבורההשירותעוצמתהערכת:מתוך

(2016,העברית'האונ,סימנריונית

צ"תחמערך קווי | תחבורה ציבורית 
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מסילות ברזל קיימות ומאושרות| רכבת ישראל 
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" תחבורתיים"מערך שבילים לצרכים 

תנועה פנים יישובית

ברגל  התניידותועל כן הם מזמנים , המועצה קטנים בשטחם ומתקיימת בהם תנועה כלי רכב מינימליתישובי

ושיתוף הציבור מראים כי עיקר התנועה היא מסוג זה  2008ואכן נתוני מפקד , ובאופניים

תנועה בין ישובים ומוקדי עניין לצרכי יוממות

מ ספורים ועל כן הוא מתאים מאד לתנועה בין ישובים בתוך האגן ופחות  "טווח היוממות באופניים נע סביב ק

.רלוונטי לתנועה בין האגנים או מעבר לגבולות המועצה

שבילי אופניים| תנועה ותחבורה 

"פנאי ונופש"מערך שבילים למטרת 

גנים לאומיים ומוקדי עניין וטבע רבים על כן בתחום, מרחב המועצה כולל שמורות טבע

מרביתם ממוקמים סביב  . בעיקר בסופי שבוע, רבים אליהם מגיעים רוכבים רבים"( סינגלים)"קיימים שבילי שטח 

.  תנועה נוספת באופניים הנה רכיבת כביש למטרות פנאי. אגן שדה בוקר אך הם קיימים גם ביתר שטחי המועצה

בין אגן משאבים  40מקטע משמעותי הינו כביש . תנועה כזאת מתקיימת במקטעי הדרך רבים בתחום המועצה

מקטע כביש זה הוא צר לעיתים ועלול להוות בעיה בטיחותית בעיקר בסופי שבוע בהם גם תנועת  . לאגן שדה בוקר

כלי הרכב גדולה





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אספקת מים על ידי מקורות▪

הינה חברה עירונית  ' מי רמת הנגב'חברת ▪

המספקת מים להרחבה בטללים ולחוות  

בודדים במועצה

למועצהן"שפדישנה כוונה לספק גם מי ▪

שימוש במים בכמה רמות איכות▪

שפירים▪

מליחים  ▪

קולחים  ▪

מי שיטפונות  ▪

רקע כללי| מים



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

:ק"מלמ30-הקצאת מים למועצה 

ק"מלמ14-צריכת מים שפירים כ▪

ק"מלמ7.3-צריכת מים מליחים כ▪

(:  ק"מלמ14)שימוש במים שפירים 

לחקלאותק"מלמ8▪

לשימושים אחרים6▪

התפלגות צריכה| מים



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

עיקר השפכים במועצה נוצרים בשלושה  ▪

:  אגני ביוב

אגן פתחת ניצנה▪

אגן משאבים▪

אגן שדה בוקר▪

ישנם מקומות נוספים מחוץ לשלושת  ▪

(  או לא)האגנים אשר מייצרים ומטפלים 

.שפכים

מטפלת בביוב  ' מי רמת הנגב'חברת ▪

.במועצה

1

2

3

רקע כללי| ביוב



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מערכת הולכת שפכים

.  וחלק מהישובים' קדש ברנע'ש"למטחלק מהישובים מחוברים במערכת הולכת שפכים ▪

.  'קציעות'ש"למטמחוברים 

.או טיפול בשפכים/לא כל הישובים מחוברים למערכת הולכת ו▪

טיפול בשפכים ושימוש בקולחים

.מטופל בשפכים בשיטה אינטנסיבית לרמה שלישונית' קציעות'ש"מט▪

.י"מק2,000-בפועל מטפל ב, י"מק04,000-כש"המטקיבולת 

.מתוכנן מאגר לקליטת הקולחים כדי שניתן יהיה להשתמש בהם לחקלאות▪

.חימצוןבריכות -בקדש ברנע השפכים מטופלים בשיטה אקסטנסיבית ▪

.והבורות ספיגההחימצוןגלישות מבריכות ▪

אגן פתחת ניצנה| ביוב



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מערכת הולכת שפכים

.  'משאבים'ש"למטכל הישובים מחוברים במערכת הולכת שפכים •

.  רוב הולכת השפכים נעשית באמצעות מכוני שאיבה וקווי סניקה•

טיפול בשפכים ושימוש בקולחים

(.  באישור משרד הבריאות)מטפל בשפכים אך לא לרמה שלישונית ' משאבים'ש"מט•

.  יש ביקוש רב לקולחים•

.  י"מק1,500-בפועל מטפל ב, י"מק3,600קיבולת של ש"למט•

.י"מק6,600י לקיבולת כוללת של "מק1,500ניתן להוסיף שני מודולים בעלי קיבולת של •

.קיבולת היכולה להכיל את כל שפכי אגן שדה בוקר עכשיו ובעתידש"למט•

אגן משאבים| ביוב



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

מערכת הולכת שפכים

.'בוקר-שדה'ש"למטכל הישובים מחוברים במערכת הולכת שפכים ▪

.  גרוויטציוניםרוב הולכת השפכים נעשית באמצעות קווים ▪

טיפול בשפכים ושימוש בקולחים

.לא לרמה שלישונית, מטפל בקולחים בשיטה אקסטנסיבית' בוקר-שדה'ש"מט▪

.יש מאגר לקולחים אשר משמשים להשקיהש"למטבסמוך ▪

.אין ביקוש לקולחים▪

.  י"מק560-בפעול מטפל ב, י"מק700ש"המטקיבולת ▪

:  נבחנו שתי חלופות להגדלת כושר הטיפול בשפכים▪

אינטנסיבי אשר יטפל בשפכים לרמה שלישוניתש"למטשדרוג ▪

'משאבים'ש"במטהולכת השפכים לטיפול ▪

נפחאכלא 

.אינטנסיבי אשר אמור לטפל בשפכים לרמה שלישוניתש"מט▪

אגן שדה בוקר| ביוב



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אין חיבור בין האגנים של מערכת  ▪

.  ההולכה והטיפול בשפכים

לא כל השפכים באגן מטופלים  ▪

לרמה הנדרשת על פי תקנות 

.בריאות העם

חלק ממערכות הטיפול בשפכים  ▪

זקוקות לשדרוג כדי לעמוד  

.בדרישות לאיכות קולחים

סיכום| ביוב

1

2

3



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

אגני ניקוז ראשיים

צפון מזרח-דרום מערב: קו פרשת מים▪

-שקמה: רשויות ניקוז3בתחום אחריות ▪

ים המלח וערבה, בשור

מוצא אגן נחל לבן מחוץ לגבולות המדינה  ▪

(מצריים)

בנחליםהידרומטריותתחנות מדידה 9▪

רקע כללי| ניקוז

אגן נחל בשור

(בשור-שקמה. נ.ר)

אגן נחל צין

(ים המלח. נ.ר)

אגן נחל לבן

(בשור-שקמה. נ.ר)

שונרהחולות 

(בשור-שקמה. נ.ר)

אגן נחל נקרות

(ערבה. נ.ר)

אגן נחל פארן

(ערבה. נ.ר)



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

3\'ב34א "תמ

רוחב רצועת  –נחלים בשור וצין ▪

מצד כל ' מ500)' מ1000השפעה מעל 

"נחלים לתכנון( + "גדה

100)מספר רב של עורקי ניקוז ראשיים ▪

('מ50)ומשניים ( 'מ

4\'ב34א "תמ

שטח התכנית נמצא באזור פגיעות מי ▪

למעט מורד נחל ( 'אזור ג)תהום נמוכה 

(.'א1אזור )פארן 

אזורי רגישים להחדרת נגר עילי2▪

היבטים סטטוטוריים| ניקוז

אגן נחל בשור

(בשור-שקמה. נ.ר)

אגן נחל צין

(ים המלח. נ.ר)

אגן נחל לבן

(בשור-שקמה. נ.ר)

שונרהחולות 

(בשור-שקמה. נ.ר)

אגן נחל נקרות

(ערבה. נ.ר)

אגן נחל פארן

(ערבה. נ.ר)



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

לפי חוק הניקוז" מפעלי ניקוז"

מעלה פארק  )רביבים , סכר: נחלים מוכרזים▪

ובשור  , באר חיל, (211חציית כביש , גולדה

"(.משולש)"

מורד פארק  )נחל רביבים : בשלבי הכרזה▪

(גולדה

היבטים סטטוטוריים| ניקוז



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ממשק עם ישובים•

נחל הרועה–שדה בוקר , מרחב עם•

נחל רות–כמהין •

ממשק עם תיירות•

נחל עזוז–בארותייםחאן •

ממשק עם תשתיות•

'ביוב וכו, מים, כבישים•

ממשקים עם פיתוח| ניקוז 





תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ישובים עם הנהגות הישובים  14–ב מפגשי התנעה 1.

:חמישה סבבים של פגישות-קבוצות מיקוד 2.

אנשים20עם כ 12.11.18התקיים ב -תיירנים1)

עם חקלאי פתחת ניצנה ועם הקיבוצים–שני סבבים 18.11.18התקיימו ב -חקלאים 2)

עם ותיקי מדרשת בן גוריון12.11.18התקיים ב -בני הגיל השלישי 3)

16.11.18התקיים מפגש עם סטודנטים ב -צעירים 4)

.  התקבלו תשובות מעשרה ישובים, בשלב זה. נשלחו לישובים-שאלונים מפורטים 3.

,  כל המידע שנאסף מהציבור הוא מידע סובייקטיבי שמשקף את צרכי התושבים איתם נפגשנו

.ואינו מתיימר לשקף את המציאות האובייקטיבית, ואת המידע שהם כתבו בשאלונים

מה נעשה עד כה| תהליך שיתוף הציבור 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

הצורך ברגישות לשונות המאוד גדולה בין היישובים  -שונות ▪

שאטליםאולי , צורך בייעול ושיפור התחבורה הציבורית-תחבו רה ציבורית ▪

מקומיים

צורך להתייחסות לתכניות של היישובים באופן  -תכניות קיימות ועתידיות ▪

הייחודי לכל יישוב ולא כתכנית גנרית

צורך גדול בהרחבת מגוון התחומים לתעסוקה-תעסוקה ▪

נשמעה הטענה למחסור במבני ציבור בחלק מהיישובים-מבני ציבור ▪

הועלה הצורך במתן מענה למחסור בשירותי רפואה  -שירותי רפואה ▪

מקצועית ורפואת חירום

קיים צורך גדול בחיזוק הקשרים בין היישובים-קשר בין ישובים ▪

סוגיות עיקריות המשותפות לכלל המועצה| מידע מהציבור 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

צורך באזורים לתעסוקה ויזמות בתוך היישובים ובאגן-תעסוקה ויזמות ▪

תנועה▪

בקשה לשביל אופניים שמחבר בין יישובי האגן: שביל אופניים

במדרשת בן גוריון מערכת הכבישים לא ערוכה לקליטת מאות אלפי תיירים  

בשנה

היעדר חיבור בין מרחב עם לבאר שבע וחוסר כללי–תחבורה ציבורית 

ישנן מספר משפחות המעוניינות בחקלאות–מרחב עם : חקלאות▪

:  ריבוי גורמים בניהול מדרשת בן גוריון▪

הסדרת מערכת היחסים והאחריות בין הישוב▪

תאגיד מדרשת שדה בוקר והאוניברסיטה▪

:  חוסר במבני ציבור במדרשת בן גוריון▪

בדגש על הגיל השלישי▪

סוגיות עיקריות באגן שדה בוקר| מידע מהציבור 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

חסר אזור תעסוקה שמתאים לאנשים שלא עוסקים בחקלאות-. אזור תעסוקה▪

התושבים רואים בטבע גם כמשאב לתיירות וגם חיבור אישי למקום  -היחס לטבע ▪

צורך בחיבור ליישובי המועצה והסביבה  -קשר עם המועצה ▪

במענים רפואיים לעובדים  , רצון במענה מסודר למגורי העובדים הזרים-עובדים זרים ▪

.ותמיכת המדינה בהעסקתם

יש רק מכולת מסודרת אחת בקדש ברנע לכל האזור-חוסר במקומות למסחר ▪

:  אדמות חקלאיות▪

צורך באפשרות למגוון שימושים במגרשים ובנחלות

בבאר מלכה חוסר באדמות חקלאיות

הלול והמפטמה מהווים מטרד סביבתי, הרפת-מטרדים סביבתיים ▪

צורך במרכז ספורט מסודר-מרכז ספורט ▪

צורך בהסדרת ההתיישבות הקיימת ותכנון מסודר של העתיד-הסדרת עזוז ▪

סוגיות עיקריות באגן ניצנה| מידע מהציבור 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

סימבול התחנה הגרעינית מונע מהיישובים באגן משאבים להתפתח-סימבול התחנה ▪

בעיקר בין רתמים ורביבים לבין ביר  , יחסים מורכבים-יחסים עם הבדואים באזור ▪

'הדאג

צורך בחידוד הזהות, בתהליכי שינוי הגדרה למושב שיתופי-תהליכי שינוי ברתמים ▪

70כשליש מחברי הקיבוץ הם בני למעלה מ -הזדקנות האוכלוסייה ברביבים ▪

צורך דחוף בסיום התהליכים המקדימים לקליטת  -צמיחה דמוגרפית במשאבי שדה ▪

הבנים לקיבוץ לשכונה החדשה

מחסור בחניות וסכנה באזור תחנת , הסדרת ככר הכניסה–תחבורה במשאבי שדה ▪

האוטובוס

.חשיבות בתכנון ישוב הקבע תוך שמירה על הייחודיות שלו-תכנון ישוב הקבע בשיזף ▪

סוגיות עיקריות באגן משאבים| מידע מהציבור 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

"וצריך לשמור עליוהמדבר הוא המוצר "▪

לפתח תיירות לפי נושאים רוחביים בכלל המועצה–תיירות נושאית ▪

מוצע לחבר בין האגנים כדי ליצור רצף תיירותי–חיבור בין האגנים ▪

יםלצימרים ביישובים הקהילתיעות"תבבקשה להסדיר –לצימרים עות"תב▪

הרחבת תחום התיירות החקלאית-תיירות חקלאית ▪

יותר אתרים ומקומות לטיולים  להנגישצורך -נגישות לבעלי מוגבלויות ▪

להתאים את תכנון התיירות גם לתיירות חוץ–תיירות חוץ ▪

בקשה להסדיר את הנושא בדרך שתהיה מקובלת על כולם ותעזור לקידום התיירות–שטחי אש ושמורות טבע ▪

לסדר ולעצב שיהיה מזמין לתיירים–40כביש ▪

לחבר את התיירות ברמת הנגב לתיירות באזור–תיירות אזורית ▪

תיירניםקבוצת מיקוד |מידע מהציבור 



תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

ובהוזלתםיש צורך בהגדלת מכסות המים המתוקים -מים ▪

בקשה מהמדינה לקבוע מדיניות ברורה מה היא רוצה וצריכה בנושא החקלאות  -מדיניות ארצית ▪

.  על מנת שניתן יהיה לתכנן גם את כל הדברים הסובבים את החקלאות

להתאים את המדיניות לכל מקום באופן ספציפי-התייחסות לצרכים המקומיים ▪

.  במיוחד בממשקי החקלאות', חשובה ההתייחסות לממשקים עם ביר הדאג-' ממשק עם ביר הדאג▪

.קושי בשמירה על שטחי החקלאות של רביבים ורתמים

האיחסוןיש צורך בהסדרת סככות -הסדרת סככות אחסון ציוד ▪

. דונם על מנת להתפרנס100מעריכים שגודל נחלה צריך להיות -תוספת חלקות חקלאיות ▪

יש צורך בתשתית לגז טבעי בשטחים החקלאיים לחימום-גז טבעי ▪

מ להפשרת שטחים נוספים לחקלאות"נמצאים במו-ג"רט▪

יש ביקוש לפיתוח תעסוקה שתומכת ונתמכת בחקלאות-תעסוקה תומכת חקלאות ▪

ח"ובהפרשות בעבגזםחשוב לקדם מתקנים לטיפול -פסולת חקלאית מיחזור▪
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תכנית אב לשטחים פתוחים

א רמת נגב.מ

פיזור השירותים באגנים בגלל המרחק בין האגנים: פיזור שירותים▪

הגדלת היקף הרפואה  , הכנסת יותר קופות חולים: רפואה▪

צורך ברפואת חירום, המקצועית והפרא רפואית

צורך בסופרמרקט גדול, ביקוש למרכז קניות במועצה: מסחר▪

במרכז ספורט חדש ומגוון, חוסר במסעדות:פנאי▪
אין מספיק פתרונות דיור לצעירים  :שירותי דיור▪

ולסטודנטים

בהידוק הקשרים בין  יש צורך חזק ▪

גם תחבורתית וגם חברתית , היישובים

קהילתית
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:שירותים

:תעסוקה

:קשר בין יישובים

צורך בתעסוקה לסטודנטים וצעירים: פתרונות▪

פ"במולהקמת קמפוס חקלאי רעיון ▪

תעסוקת בני נוערפיתוח ▪

שייתן שירותים בתחום ויפתח  מרכז תעסוקה הקמת ▪

אותו

פארק הייטקבקשה להקים ▪

לתעסוקה מהביתהתייחסות ▪




