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את להציג  ח"הדומטרת 
מלאי עתודות המגורים  

קיימים  ביישובים 
במטרופולין באר שבע לאור 
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 ח"מבנה הדו

ערכי טבע ונוף במטרופולין  
 באר שבע

 מסקנות והמלצות מדיניות

חסמי יישום לתוכניות  
 מאושרות  
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 עירוני ומגזר כפרי
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 נטרול בעיית האיסוף

 מקור ראשי יחיד

 :  שלבי תכנוןקבוצות  3
 הכנה•
 (  על כול שלביה)הפקדה •
 מאושרות•

 :  התוכנית בשנים על פי התכנון המקורי טווח יישוםקבוצות על בסיס  3
 (שנים ליישום 0-2)יישום מיידי טווח •
 (  שנים ליישום 2-5)קצר •
 (שנים ליישום+ 5)ארוך •

 רשות מקרקעי ישראל



 מפת המטרופולין



 ...והרי החדשות



 המגמה לפרבור הנגב
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ח להציג את "מטרת הדו
מלאי עתודות המגורים  

ביישובים קיימים  
במטרופולין באר שבע לאור 
מגמת הפרבור המאיימת על  

 .  התגבשותו
 

 המשימה שעמדה לפנינו היא  
כי ניתן להגשים את  להראות 

חזון פיתוח הנגב כפי שהוא 
מופיע בתוכניות הארציות על  

בסיס חיזוק היישובים  
 .הקיימים



 אין הצדקה לפרברים חדשים  
 נדיבות ומגוונות -בנגב( עירוני וכפרי)עתודות המגורים •

ישנן עתודות  , בערי הנגב
קרקע למגורים במספרים  

 . ניכרים
 

ערד  , דימונה, בבאר שבע
וירוחם קיים מלאי מאושר  

גם  . של אלפי יחידות דיור
בישובים קיימים בעלי אופי  

(  להבים, מיתר)קהילתי 
קיימות תוכניות מאושרות  
של מאות יחידות דיור וגם  

, חירן)בישובים חדשים 
 ( . כרמית

 
הישובים הקיימים  , כיום

בנגב יכולים להציע מגוון 
,  עירוני)אפשרויות מגורים 

שיאפשרו  ( כפרי, קהילתי
 .  חיי קהילה כמבוקש





 אין היגיון בהקמתם
 אין כל הגיון כלכלי בהקמת יישובים פרבריים חדשים•

הוכנה עבור המשרד להגנת הסביבה עבודה הבוחנת את ההיבטים הכלכליים בהקמת   2009בנובמבר 
בכל , הקמת יישובים חדשיםמהעבודה עולה כי . יישובים חדשים בהשוואה להרחבת יישובים קיימים

 .  יקרה יותר מהרחבת יישובים קיימים, הפרמטרים

במקרה שבו מובאת  "
בפני הממשלה הצעה  

, להקמת יישוב חדש
נדרשת בדיקה לא רק  

של עלויות ההקמה של  
, היישוב החדש המוצע
אלא גם של העלויות  
השוטפות לאורך זמן  

ושל העלויות  
,  כמו כן. החיצוניות

נדרשת בדיקה מקבילה  
לחלופה אחת לפחות  

בהרחבה של יישוב 
 ".קיים רלוונטי

 .2009, ח עבור המשרד להגנת הסביבה"דו, בחינת היבטים כלכליים: הקמת ישובים חדשים בהשוואה להרחבת ישובים קיימים,  עובד גובי-מתוך צנובר

http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1212(1).pdf
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1212(1).pdf
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1212(1).pdf




 טענת התמהיל
.  מגוון מספיקבערי הנגב לא הקיים השכיחות היא  שההיצע אחת הטענות •

אז לעשות זאת באמצעות צמודי  , אם כבר למשוך אוכלוסייה חדשה, כלומר
הנגב מתקשות למשוך אוכלוסייה חדשה וגם ערי , ואיןמאחר . קרקע

 .  עוזבות -דיורמשפחות המחפשות לשפר 



 טענת התמהיל
 עתודות  בכול אחד משלושת דפוסי הבנייה השכיחים קיימות •



המגורים ביישובי  עתודות 
בין  מאוזן המטרופולין 

שלושת דפוסי הבנייה  
נמוכה  , רוויה: העיקריים

 .קרקע וצמודת

ישנה כמות משמעותית של תוכניות  
מאושרות המתפלגת בצורה מאוזנת 
,  בין היישובים הקיימים במטרופולין

 .עירוניים וכפריים כאחד

המקודמות   ד"היחמספר 
 בכלל והמאושרות בפרט  

גבוה ומעיד  ש "במטרופולין ב
על כמות גבוהה של עתודות  

'  מגורים גם ביחס למטרו
במחוז  , 2013-נכון ל)אחרים 

ד "יח 80,000 -מרכז היו כ
 (.בעתודה

אין מגבלה תכנונית  
להרחבת של יישובי המגזר  

)%  הכפרי המטרופולין 
 (.      מיצוי נמוך



 ?מה מונע את הקמתם

.  העדר פתרונות ביוב ועוד, מערכת הביטחוןמגבלות , חשמל, מים, תחבורה  -תשתיתהעדר פתרונות •
 הסכמי פיתוח: הללו חסמים תכנוניים מערכתיים ואחד הפתרונות לכך הוא

רצון לבחינת  בתכנית או לשנות את מספר יחידות הדיור המאושרות לבנייה עיכובי יזם שברצונו •
הללו גוררים . מספרןלשנות את תמהיל הדירות או ברצונה התכנית מחדש על ידי הרשות המקומית 

 .הליכים תכנוניים ואף משפטיים

  דרום במחוז נמצאו (2010) י"רמ של בדוח
 -כש ,השונות בתוכניות מאושרות ד"יח 37433
  חסמי בגלל מעוכבות מתוכן (33.5%) 12529
 אי ,שיווק בעיות ובראשם שונים יישום

 מערכת וצורכי המתאר לתוכנית התאמה
  .הביטחון

 
  חסמי ,רווחת אך השגויה לתפיסה בניגוד
  לחלק אחראים טבע ומשאבי הסביבה איכות
 הדיור יחידות ביישום מהעיכוב מזערי

   .הפוטנציאליות

 
  אחד אך ,ד"יח 812 לבניית תוכנית אושרה בשדרות
  השלמת הוא בעיר בנייה היתרי להוצאת התנאים

  תאריך אין לתוכנית כרגע  -והפעלתו ש"מט הקמת
   .שיווק

 
 3416) בדימונה 'השחר' שכונת היא נוספת דוגמא

  נתקל רווי בנייה בדפוס הדיור יחידות ששיווק (ד"יח
  לשנות המבקשים היזמים מצד ונעצרה שיווק בקשיי

 .התוכנית תמהיל את



 ?איך מחזירים את הרכבת למסלול



 

 אמ עי מדיניות  מ קנות

במטרופולין באר שבע קיים 

מלאי תוכניות מאושרות 

 ממי וי למגורים- הרחוקות

 הס מי דוגמת מגורי  בניית ל ד  המ ומי לשל ו   יתוח סל תמריצי 

 התחדשות עירונית בהלי י גג

 מגורי . ב די לתת עבור ל יתוח  י ה בסיס על  יתוח ת ציבי הענ ת

 דיור.  יחידות של בנייה המע בי  תשתיות מימו  ל ערי מידי מענה

 פרבריים יישובים של הקמתם

 תוכנית להמל ות מנוגדות

 עולות ואינן האר ית המתאר

 פיתוח מטרות עם אחד בקנה

 .בה שנקבע כפי הנגב

 יעיל ניצול הב חת תוך ,העירוניי  המרחבי   ל ה יתוח עי ר ה וונת

 הערי  לחידוש ת ניות ל ידו  ת נוני מ מ  ורי ו  העירונית ה ר ע של

יד  בהישג לדיור ו תרונות

דחייה על הס  תו ניות ש ינ  עולות ב נה  חד ע  מ רות תמ"מ 

 35 וע רונות ה יתוח המ רו וליני   י שנוסחו בתמ"  4/14/23








