
תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב

בן גוריוןמדרשת 



הישיבהמטרות

סיכום תהליך שיתוף הציבור▪

דיון בסוגיות ומיצוי נושאים הדורשים  ▪

קבלת החלטות  



ענייןובעליציבורשיתוף

הטמעה בתוצרי התכנון של  
הכוללניתהתכנית

פגישות עם ציבור תושבים



ענייןובעליציבורשיתוף

הטמעה בתוצרי התכנון של  
הכוללניתהתכנית

פגישות עם ציבור תושבים



מגורים| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

סטטוסנושאתחום

גודל יישוב  
ומתחמי  
המגורים

מוסכם להטמעה בכוללנית[2040לשנת ]ד "יח1,200הכוללנית תאפשר יישוב של עד 

הכוללנית  ]ד כחלק מהתחדשות לב היישוב "היקף תוספת יח
המפורטת צופה  התכניתסקר . 200העריכה תוספת של 

,  שבלולים, וילות, באשטרומיםד "יח150-300התכנות ל 
[בהתאם לצפיפות שתיבחר

יעודכן  . הכוללנית תאפשר תווך זה
במידת הצורך

מתן  -בחירת מתחמי מגורים עתידיים להטמעה בכוללנית 
אזור  . ד בהרחבות עתידיות"יח350-אפשרות לתוספת של כ

מתחם נוסף צפונית לשטח התאגיד/ נווה בקר 

להמשך פיתוח בכוללנית וקבלת  
החלטה

מערך שיבילים  , "קיבוצי"שמירה על המרקם ה-בלב היישוב עקרונות תכנון
,  ד מגוון"תמהיל יח, קומות2-3, בזיקה למרכז ולמצוק

שימור של מבנים ואלמנטים נבחרים, אפשרות לבינוי מתחמי

מוסכם להטמעה בכוללנית ובתכנון  
המפורט

,  גיוון תמהיל היחידות-בשכונות החדשות ובהרחבות עתידיות 
חיבור למערך  , קומות2-3, אפשרות ועידוד בינוי מתחמי

השבילים והשטחים הפתוחים הקיים ואל השטח הפתוח  
הסובב

מוסכם להטמעה בכוללנית



מרקם מגורים ותיק| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

אפשרות להתחדשות בינוי
בתוך מרחב הישוב  , בהם המצב הפיזי ירוד, מתחמי בינוי קיימים

:  בהם ניתן לאפשר פינוי בינוי בתנאים
עריכת תיק תיעוד מתחמי המתייחס לטיפוסי הבינוי ולערכים  •

המרחביים שלו
(מרחב חוץ משותף, תכסית)שימור מאפיינים מרחביים אלה •
בטיפוס הבינוי הקיים, תכנון המשתלב במרחב הנופי•
עידוד מצוינות אדריכלית, נסיונית-עידוד אדריכלות מדברית•

"[  אינפיל]"פוטנציאל לבינוי בין שטחים מבונים קיימים 
הבינוי המוצע יתייחס לסביבה הבנויה ולמרחב הציבורי הקיימים •
תכנון המשתלב במרחב  , שימור ערכים מרחביים ציבוריים ונופיים•

הנופי ובטיפוס הבינוי הקיים במקום
עידוד מצוינות אדריכלית, נסיונית-עידוד אדריכלות מדברית•
למגוריםדונם נטו פוטנציאלים 50-כ•

שימורתוךהמגוריםאזוריהתחדשות▪

המורשת,הקהילהבתחומיהערכים

והנופיהבנויוהמרקםהאדריכלות

בחינת התחדשות תוך שימור בינוי
בהם המצב הפיזי  , מתחמי מגורים קיימים

אך קיים בהם ערך אדריכלי ברמת  , ירוד
המבנה



דונם90
דונם נטו 45-כ•

למגורים
ד  "יח180•

בצפיפות נטו  
דונם/4

דונם100
דונם נטו 50-כ•

למגורים
ד בצפיפות "יח200•

דונם/4נטו 

דונם25
דונם נטו 13-כ•

למגורים
ד  "יח50כ •

בצפיפות נטו  
דונם/4

שטחי מגורים עתידיים פוטנציאלים| מגורים | הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

דונם170
דונם נטו למגורים85-כ•
ד בצפיפות נטו "יח340כ •

דונם/4

לדיוןסוגיות

המגוריםתמהילוגיווןד"יחפיצול▪

אירוחיחידות▪

משניציבורמסודות/מסחרבמוקדעתידיצורך▪

בדיון ודיוק אל מול 
צרכי התאגיד



תנועה| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

סטטוסנושאתחום

לא  ]כביש טבעת צפוני לרבות פתרון שיאפשר הפרדה שלד תנועת רכב
בין תנועת תושבים ותנועת מבקרים[ הרמטית

להמשך דיון  . התנגדות האוניברסיטה
אוניברסיטה-מועצה 

.  עמדות חלוקות בקרב התושביםכניסה צפונית עתידית עם חיבור לכביש הטבעת
להחלטת המועצה

והדשא הגדול כחלק  הרווקיותיישור תוואי הכביש בין 
[בהתאם לתוואי המאושר]ממתחם הכניסה 

מוסכם להטמעה בכוללנית ובתכנון  
המפורט ללב היישוב

לתכנון מפורט. לא דיון כוללניהכנסת כביש הגישה לנווה בוקר אל מעבר לשער היישוב

חנה וסע בימי  , "ספיגה"חניית , פתרון לחניית אוטובוסים
לאורך כביש הגישה, שיא

מוסכם להמשך בחינת פתרון והטמעה  
אך  , הכוללנית תאפשר. במפורטת

מנגנון ניהול על מנת ליישםידרש

רשת שבילים במתחמים קיימים ורשת שבילים לשימור  רשת שבילים
במתחמים המיועדים להתחדשות

.  התכניתמופתה ותוטמע במסמכי 
ההנחיות ישימו דגש על נושא זה גם  

יוטמע בתכנון המפורט. בתכנון עתידי

הנחיות לתכנון מפורטינתנורשת שבילים במתחמי מגורים עתידיים

רגל  )המשכיות הרשת היישובית וחיבור עם המערך האזורי 
(ואופניים

יוטמע כחלק מהנספח המשולב  
[שטחים פתוחים]



הסטת כביש הכניסה לתוואי הסטטוטורי שלו•

י יצירת מערך תנועתי טבעתי"חיזוק ציר מזרח מערב ע•

בחינת המשמעות של כניסה נוספת דרך נווה בוקר•

בחינת המשמעות של כניסה צפונית נוספת לטווח •

וכניסה דרומית מוטת , מוטת אזור המגורים, הארוך

תיירות ולב היישוב

הרוחבכבישבהשלמתהעתידיהצורך*

הצורךעםבקונפליקטמצויהצפוני

הקמפוסחלקיביןהתנועהרציפותבהבטחת

מערך התנועה| מדרשת בן גוריון בתכנית הכוללנית 



תעסוקה ומסחר| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

סטטוסנושאתחום

פ הסעיפים מטה"יוטמע ע"[לא רק תיירות]"גיוון ההיצע התעסוקתי היישובי כללי

תעסוקה  
ומסחר בלב  

תוך  ]היישוב 
שמירה על  

עקרונות  
הפיתוח ללב  

[היישוב

שמירה על המרכז המסחרי כמוקד המסחרי היישובי המרכזי  
לרבות האפשרות לתוספת שימושי תעסוקה

יוטמע בכוללנית  , מוסכם
ובמפורטת

משרדים ומקצועות חופשיים במרכז  , עיבוי הזכויות למסחר
כמענה  [ ״הצריפים״]המסחרי ובמתחם הסמוך לבית הספר 

תעסוקה יישובייםלביקושי

יוטמע בכוללנית  . מוסכם
ובמפורטת

מסחר ותעסוקה בזיקה לתיירות וקליטת קהל במתחם כניסה  
ובאזור המלונאי בגדנ״ע[ ביניהםאינפילבינוי /משושים/רווקיות]

בתכניתלהמשך בחינה . מוסכם
המפורטת

לדיוןציבורי משני באזור נווה בוקר/מוקד מסחרי

משתלות  , נגריות, מחסנים–תעסוקה שאינה תומכת מרכז יישוב 
בהיקף מצומצם בשטחי המוסכים של התאגיד  –׳ וכיוב

התכניתלדיון עם התאגיד ועם 
המפורטת

כחלק מהפיתוח על , תרבות, מחקר, עתירי ידע-שימושי תעסוקה 
קו המצוק  

לדיון

משרדים עם היקף מועסקים גדול ומלאכה ותעשייה זעירה בעלות  
אל מרכז המועצה-השפעה סביבתית משמעותית  

מוסכם ומקבל מענה באגן  
משאבים



מוסדות ציבור| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

סטטוסנושאתחום

מוקדי  
מוסדות  

ציבור

בכוללנית ובמפורטתויטמעמוסכם יחיד גם בראייה עתידית/ המוקד הקיים כמוקד הראשי 

להמשך בחינה מול האוניברסיטהשילוב מתחם הקרוואנים עם מתחם מוסדות הציבור הקיים

דיוק  . הכוללנית תסמן שטח מספק2040-בחינת השטח הנדרש אל מול הצרכים הפרוגרמתיים ל
המפורטתהתכניתהפרישה במסגרת 

זכויות  ותתןהכוללנית תאפשר . לדיון[דוגמת אשכול גנים]אפשרות למוקד משני באזור נווה בוקר 
"  על סף הבית"מוכללות למוסדות ציבור 

במסגרת מתחמי המגורים  [ דוגמת גנים]
ללא סימון אופן הפרישה

מרכז  
קהילתי

משרדי התאגיד אם  /כחלק מהמוקד הקיים-איתור שטח 
אחר/יפונו

לא רזולוציה כוללנית, במפורטת

מציאת פתרונות מגורים משולבים בקהילה כחלק מהתחדשות  גיל שלישי
הכללת צרכים עתידיים לגיל שלישי בחישוב  . לב היישוב

הפרוגרמתי של הכוללנית

להמשך דיוק עם התאגיד  . מוסכם
המפורטתוהתכנית

מוסדות  
התאגיד

התאגיד  . ולאשטרומיםריכוז במתחם אחד צפונית לנווה צין 
מבקש גישה ישירה לשטח הפתוח בדופן הצפונית של המתחם

להמשך דיון עם התאגיד. ככלל מוסכם

מרכז  
ספורט

אוניברסיטה במיקום  , תאגיד, יישוב-מרכז ספורט משותף 
הבריכה הקיים

להמשך דיון עם . ככלל מוסכם
סוגיית ההפעלה  . האוניברסיטה והתאגיד

היא מחוץ לרזולוציה הכוללנית



מרכז היישוב| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

מרכז מסחרי

1ר בנוי בקומה "מ1,130-כיום בנויים במרכז המסחרי כ•

קומות  3-ר בנוי ב"המאושרת מאפשרת אלפי מע"התב•

לדיוןסוגיות

צפונימשנימוקדיצירת/בלבריכוז▪

כחלקהאוניברסיטהשלהקרוואניםמתחם▪

אזורי–יישוביציבורימוסדותממתחם

הארוךלטווח

הישובלבתומכת–בישובתעסוקה▪

הישובמלבמרוחקת/תיירותמוטת/

היישובבלבאזורייםושירותיםתיירות▪

הכניסהמתחם▪



שטחי תאגיד| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

מיקום אזור ספורט ונופש 
באופן שישרת את 

את התושבים  , התאגיד
ואת משתמשי קמפוס  

האוניברסיטה

התחדשות  
התיכון הסביבתי  

והפנימייה

אזור המלאכה הקיים של  
התאגיד יידרש גם בעתיד  
ויכול להוות מוקד שיקלוט 

פעילות מלאכה עתידית  
ככל שיהיה לכך ביקוש  

יישובי

ריכוז רכיבי התאגיד אל 
מול חלופה מבוזרת  

שיוצרת יותר אינטראקציה  
עם יתר רכיבי המדרשה

שמירה על חזית  
פתוחה לנוף של 
מתחם התאגיד  
כאמירה ערכית

ריכוז רכיבי התאגיד אל 
מול חלופה מבוזרת  

שיוצרת יותר אינטראקציה  
עם יתר רכיבי המדרשה

ס שדה והמשך הפיתוח  "בי
התיירותי במתחם כחלק מהייעוד 

החינוכי של מדרשת שדה בוקר  
[נידון בהמשך]



צורך בהבטחת  
רציפות התנועה בין 

חלקי הקמפוס אל 
מול רצון עתידי 

בהשלמת מערכת  
התנועה היישובית

מתחם האוניברסיטה| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

מרכז ספורט ונופש 
פיתוח מעונות חדשים  משותף

והזיקה למתחמי מגורים 
אחרים ביישוב וללב  

היישוב
בחינת אפשרות לפיתוח 

מוסדות ציבור בחלק הדרומי  
בכפוף למציאת [ הקרוואנים]

שטח חלופי לשימושי 
האוניברסיטה הקיימים 

-והסכמה על היבטי ביצוע 
דוגמת מקור תקציבי למעבר

קולט קהל  / אפשרות לרכיב תיירותי 
תוך , הקשור בפעילות האוניברסיטה

דוגמת  –ניצול גישה עתידית מצפון 
מרכז מחקר פתוח לציבור



תיירות| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

סטטוסנושאתחום

הפרדת  -מתן הנחיות לצמצום הממשק השלילי בין תושבים ומבקרים כללי
התוואי של מערכות שבילים ושטחים ציבוריים נפרדים, תנועה וחנייה

מוסכם
היישום תלוי בפיתוח מנגנון ניהול

הבטחת מענה מספק בהיבט תשתיות לקליטת מבקרים בכל תכנון  
מפורט עתידי ליוזמות תיירותיות

הנחיות בנושא בכוללניתינתנו

קו  
המצוק

להטמעה בהנחיות הכוללנית  . מוסכםשמירה על חלונות נופיים פתוחים ועל קו בניין מוגדר לאורך המצוק
ובתכנון המפורט ללב היישוב

.  הכוללנית יכולה לאפשרהתכניתעלו הצעות לשילוב פתרונות לתעסוקה מקומית-גיוון השימושים 
להמשך דיון עם התכנון המפורט

המאושרת מקנה זכויות נרחבות  התכנית-קביעת היקפי הפיתוח 
[קומות2-3למגרש ב 130%-110%]

המפורטתהתכניתלדיון עם 

מוסכםקומות2עד . מותאם למקום ולנוף הסובב-אופי הפיתוח 

להמשך בחינהנושא יציבות המצוק והישימות ההנדסית

מתחם  
ע"הגדנ

לדיון מול  . מוסכם להטמעה בכוללניתויצירת מוקד ציבורי סביבורחמימובשימור מבנה 
המפורטת למתחםהתכנית

יחידות  
אירוח

תוך קביעת ההיקף  , יתאפשרו במתחמי מגורים קיימים ועתידיים
לא בתים שלמים. כאחוז מסך יחידות הדיור

תוטמע המדיניות המועצתית הנמצאת  
בגיבוש



ע"מתחם הגדנ
מתחם מלונאות  

ברמה גבוהה  
לצד הבטחת 

רציפות התנועה  
לאורך המצוק

תיירות וקו המצוק| הכוללנית בתכניתמדרשת בן גוריון 

מתחם הכניסה
מבואה תיירותית המשלבת  

רכיבי מסחר תיירותי 
ותעסוקה בזיקה תיירותית

מתחם המצוק
העצמת הרכיבים  

התיירותיים וקולטי  
תוך שמירה על , הקהל

זיקה נופית ותפקודית 
בין היישוב וקו המצוק

סוגיית יחידות אירוח  
ורכיבים תיירותיים נוספים 

באזורי מגורים

סוגיית הפרדת תנועת  
תושבים מתנועה  

תיירותית לאור צמיחה 
עתידית


