
תשריטים סכמתיים –4נספח ד
מדרום לקו באר שבע, עקרונות מתווה תכנון מנחה לפיתוח התיישבותי אזורי כולל במרחב הנגב

לכבוד צוותי תכנון שלום רב

.לנגבאזוריתכללהתיישבותיתלתכנית,להתיישבותהחטיבהלעבודתסכמתיתקצירבפניכםמוצגתלהלן

במרכזהנגבאתשתציבומוסכמתמתואמתתכניתסביבפעולהלשיתוףהמתאמיםהגורמיםאתלחברהיאהעבודהמטרת

.אוכלוסיןמושךלאזורוהפיכתוישראלמדינתשלהלאומייםהאינטרסיםמפת

עדיפותבעליבאזורים,וחדשיםקיימיםופיתוחתעסוקהולמוקדידמוגרפיתלהאצההתיישבותייםמודליםלפיתוחתנחההתכנית

.בנגבלאומיתהתיישבותיתוחשיבות

תכנוןצוותבתודה

להתיישבותחטיבה



חטיבה להתיישבות
הסתדרות הציונית העולמית

:רקע

,(בעולםמהגבוהות)אינטנסיביתהצפיפותקיימת,ס"למנתוניפיעל

.חיפהלקוומדרוםאשקלוןלקושמצפון,במרווחהמתפתחת

.תוכפלישראלמדינתאוכלוסייתשנה40שתוך,לכךבהתייחס

אורבנירצףשל,נשלטתבלתיהתפתחותליוביל,לעילהמגמותהמשך

קרקעיתרותאתלחיסולובכך,ל"הנבמרחב(מגלופוליס)אינטנסיבי

,הצפופיםהפיתוחוגושיהמוקדיםביןפתוחיםכשטחים,הקיימות

.זהשבמרחב

:ההחלטותמערךאת,מחדשלבחוןנדרשבהזמןבנקודתנמצאיםאנו

בוחןעלהמתבססותלאומיביקושבאזוריהנדרשותהפיתוחפעולותבין

,הקרובלטווחהרלוונטיכלכלי

עלהמתבססות,לאומיתעדיפותבאזוריהנדרשותהפיתוחפעולותלבין

.יותרהארוךלטווחהלאומיתהתועלת

הפיתוחומרחבמדיניותשלמשמעותיריווחנדרש,הרקעתמונתפיעל

,בנגבהקיימיםוהמרחבהקרקעעתודותלתוך,ישראלמדינתשל

.בגלילאוכלוסייהדלליולאזורים



מרחב מזרח 
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חטיבה להתיישבות
הסתדרות הציונית העולמית

הר 

חריף

בקעת  

סיירים

עקרונות יסוד לפיתוח אזורי כולל

עלהתיישבותמערכישלמדורגפיתוחעליתבסס,אזוריהכללהתכנון

(שבעבארקו)הנגבשעררוחבמקוהשפעהבמרחבי,מרכביהםכל

.ודרומה

שבעבארקו–בנגבשעררוחבקו

.וספיריםדרום–נגברמתלב–ניצנהגושמקשר–45רוחבקו

.הנגבלבקו–רמוןסובברוחבקו

מערךלפיתוחתפעל,המוצעתתכניתעיקר,בקרובותשנה20בטווח

חלקיבין,ההכרחייםהאזורייםההקשריםחיזוקשיהווה,משולבחבלים

.רמוןמצפהסובברוחבקוועדשבעבארסובברוחבמקו,הנגב

אינטנסיביעלכמוקדשבעבארבעירהפיתוחהאצתתמשיךבמקביל

הנגבארץביןהמקשרארצי\מרכזימטרופוליניכבסיסהנגבשערבקו

.הארץלכלל

מרחביפותח,הנגבהפיתוחלמגמותובהמשךיותרהרחוקבטווח

.שזפוןחבללהלן–אילתלעירמצפוןהנגבבדרוםמבוססהתיישבותי

לב הנגב 

מצפה רמון



כלכליים , פריסה ומיקוד מנגנוני השקעה ופיתוח

לאומיים ואזוריים במרחב הנגב 

וטיפוחהטבותמתןידיעלכלכליתהתפתחותלשםחסמיםלהסרתמהלךלקדםנדרש

,לנגבכלכליתמדיניותתכניתלהפעיליש,כוללתאזוריתלראיהבהתאם.מוביליםענפים

"(מקנזיצוות"-דרומהתכניתמתוך)ואזורייםלאומייםפרויקטיםלגזוריהיהניתןומתוכה

עירונייםבמוקדיםיפוזרוהכלכליהפיתוחומגמותההשקעותפריסת,תתקייםכךפ"ע

,(הנגבלב)רמוןמצפהבעירמיקודתוךוזאת.ומוצעיםקיימיםאזורייםומרכזיםקיימים

.(חלוצה\ניצנהחבל)ונצנית,(הצפוניתוהערבהספירחבל)ספירמרכז

השקעהבסיסעל,פעריםוצמצוםכלכלילפיתוחמנוףיהווהומחקרחינוךמערךפיתוח

אזורייםבמוקדיםופיזורם,ייעודייםומחקראקדמיהחינוךמוסדותובהקמתבמצוינות

"(מקנזיצוות"-דרומהתכניתמתוך).בנגב

ציריםפיתוחבסיסעל,וכלכליתדמיתיכערךלנגבכוללוחקלאיתיירותימערךפיתוח

ביןהמקשרמרחביומערך,אזרחיתתיירותחוויתהמאפשריםרציפיםומתחמים

.בנגבההתיישבותחבלי\אגני
ספיר–בוקרשדהאזוריכבישמערךהקמת

רמוןמצפהסובב–חריףהרתיירותינופיכבישמערךופיתוחשדרוג

ניצנה–חלוצהאזוריכבישמערךהקמת

(דימונה–ערד)מסךגבעותתיירותינופיכבישמערתהקמת

אובותעיר–עקרביםמעלה-ירוחםתיירותינופיכבישמערךופיתוחשדרוג

שיזפון–סייריםבקעתתיירותינופיכבישמערךופיתוחשדרוג

להיותיצמחשלעתיד,חדשאזורימרכזיפותח,שיזפוןבחבל,הנגבשלבדרומיבמרחב

."עובדההעיר"להלן-אילתלעירמצפוןהנגבבדרוםנוספתעיר
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מרחב מזרח 

ש"מטרופולין ב



לב הנגב

דרום הנגב

חבל 

יר;ספ

חבל 

שיזפון

חבל חלוצה 

ניצנה
חבל 

בוקר

ז אשכול"מוא
מרחב מזרח 
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ש"ב

חבל רמון

אילת 

שער הדרום

(תת15,000)ספירחבל

כפרייםישובים10–קייםמצב

3–חדשיםכפרייםישובים

1–אזורייםמרכזים\פרוורייםישובים

10–חדשיםחקלאייםתיירותייםמיזמים

דונם30,000–חקלאותשטחיתוספת

(תת30,000)רמוןחבל

בודדים.ח+רמוןמצפהעיר–קייםמצב

20–חדשיםחקלאייםתיירותייםמיזמים

4–עירונישיפוטבתחוםכפריותשכונות

דונם40,000–חקלאותשטחיתוספת

(תת15,000)שיזפוןחבל

כפרייםישובים11–קייםמצב

6–חדשיםכפרייםישובים

1–אזורייםמרכזים\פרוורייםישובים

12–חדשיםחקלאייםתיירותייםמיזמים

דונם40,000–חקלאותשטחיתוספת

('תת500,000)2035יעד פיתוח –מפת פריסת מודלים התיישבותיים מוצעת 
מערכות תנועה אזוריות  

נופית חקלאיות  מחודשות
בוקרשדהאזוריכבישמערךהקמת

ספיר–

נופיכבישמערךופיתוחשדרוג

מצפהסובב–חריףהרתיירותי

רמון

–חלוצהאזוריכבישמערךהקמת
ניצנה

תיירותינופיכבישמערתהקמת

(דימונה–ערד)מסךגבעות

נופיכבישמערךופיתוחשדרוג

–עקרביםמעלה-ירוחםתיירותי
אובותעיר

נופיכבישמערךופיתוחשדרוג

שיזפון–סייריםבקעתתיירותי

(תת80,000)ש"במטרופוליןמזרח

ישובים3+(דימונה\ערד)ערים–קייםמצב

.בדואיותערים13+כפריים

8–חדשיםכפרייםישובים

3-פרוורייםישובים

9–חדשיםחקלאייםתיירותייםמיזמים

6–עירונישיפוטבתחוםכפריותשכונות

דונם30,000-חקלאותשטחיתוספת

(תת30,000)חלוצהניצנהחבל

כפרייםישובים8–קייםמצב

8–חדשיםכפרייםישובים

1–אזורייםמרכזים\פרוורייםישובים

4–חדשיםחקלאייםתיירותייםמיזמים

דונם30,000-חקלאותשטחיתוספת

(תת30,000)בוקרחבל

+כפרייםישובים9ירוחםעיר–קייםמצב

בדואיתעיר+בודדים.ח

3–חדשיםכפרייםישובים

1–אזורייםמרכזים\פרוורייםישובים

6–חדשיםחקלאייםתיירותייםמיזמים

דונם20,000–חקלאותשטחיתוספת

סיכום מודלים חדשים
28–ישובים כפריים חדשים -

מרכזים  \פרוורייםישובים -
7–אזוריים 

מיזמים תיירותיים חקלאיים  -
80–חדשים 

שכונות כפריות בתחום  -
10–שיפוט עירוני 

תוספת שטחי  -

דונם400,000-חקלאות  

מקרא

מרכז אזורי מוצע\ישוב פרוורי 

ישוב כפר מוצע

מיזם תיירותי חקלאי מוצע

מיזם תיירותי חקלאי קיים

ישוב קיים 

ישוב בדואי קיים ומתוכנן

שכונה כפרית

הרחבה קהילתית 

מרכז אזורי\גדולה

ציר אזורי מוצע

ציר אזורי תיירותי מוצע

תחום חבל התיישבותי

חטיבה להתיישבות
הסתדרות הציונית העולמית
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