
 פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי



 

  

מה שהעלינו בהופעתנו הקודמת בפני  כל 

הוועדה הינו פועל יוצא של חלוקת שטחים לא 

 .הגיונית ובלתי הוגנת

יש בו לבטל את הבעיות  , שינוי בחלוקת השטח

 .בפני הוועדהשהעלינו 

 

 

התפיסה כי רשות עירונית אחראית רק על אזור  

 .פסה מן העולם –עירוני מצומצם 

 ממשלה

 
 

 מועצה ארצית  

 לתכנון ובניה

 
 

 ועדה מחוזית

 
 

 ועדה מקומית

 

 מדיניות

 

 

 
 
 

 א"תמ
 
 

 

 

 

 מ"תמ

 
 

תכניות מתאר  

 מפורטות/מקומיות

 היתרי בניה

 



 :כמעט מידי יום" נכבשת"ירוחם 

 

 מטווחים•

 תרגילים באש חיה ביום ובלילה•

 בין בתי היישובבשעות היום והלילה ניווטי שטח בנוי •

 עומס רב על ערוץ התחבורה הציבורית ליישוב•



 :כמעט מידי יום" נכבשת"ירוחם 

 

 מטווחים•

 תרגילים באש חיה ביום ובלילה•

 בין בתי היישובבשעות היום והלילה ניווטי שטח בנוי •

 עומס רב על ערוץ התחבורה הציבורית ליישוב•





 :כמעט מידי יום" נכבשת"ירוחם 

 

 מטווחים•

 תרגילים באש חיה ביום ובלילה•

 בין בתי היישובבשעות היום והלילה ניווטי שטח בנוי •

 עומס רב על ערוץ התחבורה הציבורית ליישוב•



Sent: Wednesday, October 30, 2013 2:20 AM 

עם  מפגיזה  הרתקבלילה אני והילדים רואים ושומעים את כיתת   "2:20•

 " ...ומאגי״ם פצמרים

לפנות  2בבהלה בשעה אני לא מבינה למה אנחנו צריכים להתעורר "•

? אין פה מספיק שטחים קצת יותר רחוקים ? בוקר בגלל אימון צבאי 

שזו  מאחר ? ולפחות אם אין ברירה לא מגיע לנו שיעדכנו אותנו התושבים 

 ..."אינה הפעם הראשונה 

בספק  אני  .נדמה היה שירוחם הותקפה !זו הייתה השכמה מטרידה מאד"•

 ".אם יודיעו לנו מראש על אימונים

 



אצלנו הילדים התעוררו  . אכן הלילה הרעש היה מוגזם, שלום לכולם"•

 "?או שפרצה מלחמה, ושאלו האם הכל בסדר

מחלקת  /של כיתת תרגיל בגדול זה היה. מקווה שאקבל תשובות בהקדם" •

גבול  . מטר מעל הואדי 200-300לעניות דעתי כ . רתק עם פצמרים ומאגים

 ."הגזרה היה מאד קרוב

 

Sent: Wednesday, November 20, 2013 02:11 AM 

 " שלם לא ישן וישוב, של הצבא תרגיל שוב"•

 לו הבסיסים היו בשטח ירוחם  
 קשר ישיר בין ראש הרשות לבין מפקדי הבסיסים לטובת התושבים  היה 

 



 

 

  ובין המקומי השיפוט תחום בין זיקה יוצר בישראל המשפטי המבנה•

  בידי הקרקע עתודות המצאות .המקומי והמיסוי והבנייה התכנון סמכויות

  ,*התכנון של פיסקליזציה" :לעשות להן מאפשר האזוריות המועצות

  התכנון וסמכויות מנגנוני מופעלים שבמסגרתו תהליך או מצב המבטא

 פני על מועדפים ממוניים ואינטרסים ,ממוניים רווחים למקסם כדי והבנייה

 "ועוד אסטטיקה ,סביבה איכות ,חיים איכות ,חברתי צדק של שיקולים

 

 

 .269-' עמ( 2)משפטים לד  –" מקומו של המקומי( . "ד"תשס. ) י, בלנק* 

 2012יולי . ר נילי שחורי "ד.  חוות דעת כרקע להקמת הועדה: בסיסעל 



 

 

  האזוריות המועצות בידי והתכנון הפיתוח פוטנציאל את משאיר זה מצב•

  אזורי ,לאומיים מתקנים :כולל ארנונה מניבי נכסים לתחומן ולמשוך

  ברשויות  ופוגע מתחרה שלעיתים פיתוח .'וכד תיירות ,ומסחר תעסוקה

   .שבסביבתן העירוניות

  בחלוקה ולצורך הרשויות בין המשאבים בחלוקת הצדק אי לנושא•

  מבקר גם התייחס ,לאומיים ממתקנים בעיקר המשאבים של מחודשת

 .1999 'ב 50 בדוח המדינה

 

 2012יולי . ר נילי שחורי "ד.  חוות דעת כרקע להקמת הועדה: בסיסעל 



X : צומת הנגב–  
 צומת אובות 

 
Y : צומת דימונה–  

 חלוקיםצומת  



מסמך שהוגש 

למנהלה  

לפיתוח  

,  התיירות בנגב

 1998דצמבר 
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 ירוחם
 על מפגש דרכים

 עתיק ימים
 

הצעה למיזם תיירותי כלכלי באתרי עתיקות בירוחם  
 וסביבותיה

 
  
  
 

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 

http://www.yeruham.co.il/HTMLs/home.aspx
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 פתח דבר
 .  העיירה ירוחם יושבת על מפגש דרכים קדומות

 .  בעיירה וסביבותיה אתרי עתיקות מקדמת דנא ועד ימינו

 עיירה שהתפתחה  מתחנת   –ירוחם  מיצד, בלב פארק ירוחם

 .דרכים במהלך התקופות העתיקות

 התפתחותה של העיירה ירוחם בשנים האחרונות בנושא  

 מיזם  , הביאה את רשות העתיקות להציע במצגת זו, התיירות

 חינוכי מורשתי שישתלב במערך הפיתוח  , כלכלי, תיירותי

 .הכולל באזור

 פיתוח האתרים לאורך הדרכים המובילות למפגש דרכים זה  

 ישמש כעוגן ומנוף תיירותי כלכלי למבקרים בכלל ולתושבי  

 .  המקום בפרט

 

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 
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 אתרים וגבולות המיזם

 ירוחם

 דימונה

 שדה בוקר

 .הבור' אתר ח: גבול צפוני

 חלוקים  ' אתר ח: גבול דרום מערבי

 מעלה עקרבים: גבול מזרחי

 

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 
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 הנגב בעת העתיקה שימש כגשר יבשתי  

 מרכזי בסהר הפורה להובלת סחורות שונות בין       

גשר זה התאפיין בפיתוח  . חצי האי ערב לבין הים התיכון     

 .  של דרכים בהם נעו שיירות שביקשו לשווק סחורותיהם

קיימות שתי דרכים עיקריות בעלי חשיבות גבוהה בקיום חיי       
    .המסחר והכלכלה בעת העתיקה הנפגשות בירוחם

דרך ששימשה בתקופות   –דרך מעלה עקרבים    

הרומית  , ובתקופה הנבטית, בית ראשון, הברונזה הקדומה
 .והביזנטית

דרך ששימשה בתקופת בית ראשון בימי   –דרך הרועה 

 .  הרומית והביזנטית, ובתקופה הנבטית, שיבת ציון

מתוך מצגת   רקע -מפגש הדרכים 

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 
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 דרך מעלה עקרבים

 ירוחם

 דימונה

 שדה בוקר

 דרך מעלה עקרבים היא בין

.הדרכים הקדומות בארץ ישראל  

' ד-הדרך הייתה בשימוש באלף ה  

מתקנים, לאורך הדרך. ס"לפנה  

תמרורי דרך קדומים אותן ניתן, רבים  

. לראות מעל מעלה מכתש  הגודל  

 בסביבה הקרובה היו אתרי התיישבות

. קדומים בהר ירוחם ובחורבת אבנון  

 הדרך שימשה כעורק ראשי בין 

. הממלכה המאוחדת של המלך שלמה למכרות הנחושת וים סוף  

, בתקופה הרומית נחצבו מדרגות בסלע במעלה ונבנו מצדים לאורך הציר

  ירקעםנוסעים ביקרו בעין . מהם מצד צפיר המשקיף על פסגת המעלה

. בדרכם  

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 
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 דרך הרועה

 ירוחם

 דימונה

 שדה בוקר

 דרך הרועה היא קטע ממערכת 

,  לאורכה מצודות. דרכים בנגב

מגדלים חוות ועיירה מתקופת  

,  ימי שיבת ציון, בית ראשון

הרומית, התקופה הנבטית  

.הקדומה והאיסלמיתוהביזנטית   

 בעורפם שטחי חקלאות שבהם

.טרסות אבן  

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 
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 מטרות ויעדי המיזם

הצגת המורשת התרבותית הבנויה בירוחם וסביבותיה  

באמצעות שימור ופיתוח של אתרי עתיקות כמנוף  

 .כלכלי תיירותי וחינוכי
 .שימור ופיתוח אתרי עתיקות הקיימים בתחומי המועצה וסביבותיה, חפירה •

 יצירת מסלולי ביקור נושאי תוכן של מורשת העבר   •

 ירוחם כמוקד מרכזי לקבלת מידע ויציאה למסלולי טיול •

 שילוב אתרי עתיקות בתכנית התיירות של העיר •

,  שילוט אחיד, שפת תכנון אחידה: פיתוח והסדרה של אתרים במיזם המוצע •
 קביעת מסלולי גישה ותנועה לאתרים ובאתרים

 ביצוע מיזם בשיתוף הקהילה •

 תחזוקה שוטפת של אתרים •

 

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 
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 סיכום

 תנופת הבניה והפיתוח בעיירה ירוחם בשנים  

 , כלכלית, האחרונות מחייבת תכנית תיירותית

 . חינוכית לתושביה ולבאים בה

 בעיירה וסביבותיה מגוון אתרי מורשת תרבות אשר  

 .יכולים לשמש עוגן למימוש צרכיה

 על מקבלי ההחלטות  , על מנת לממש תכנית המוצעת

 .לפעול להגשמתה

 .........העבר עוד לפנינו

מתוך מצגת  

.  מ.למשהוגשה 

י רשות  "ירוחם ע

 ,  העתיקות

 2013מאי 



 הגבולות הנוכחיים  : קטיעת רצף גיאוגרפי מונע פיתוח•

 קוטעים רצפים וחיבורים חיוניים לפיתוח מנופי תיירות        

 .וכלכלה ולביצוע פרויקטים       

שיש להם השפעה וקשר לחיי , אנו מבקשים את השטחים הצמודים לירוחם

 .התושבים ולפיתוחה של ירוחם

 ירוחם הינה היישוב היחידי בתוך שטחים שלמים •

 .עד גבול המועצה הקרובה, המרוחקים מיישובי רמת נגב       

 .אלו מבודדים את ירוחם ומונעים את פיתוחהשטחים •

ממועצה אזורית שהיא הרביעית בעושרה " כבשת הרש"איננו מבקשים לגזול את •

והכי גדולה בשטחה במדינת ישראל ואף איננו מלינים על השטחים בהם מחזיקים  

 .   יישובי המועצה הרחק מתחומי המועצה ועד בואך קריית גת

 



 

 הייןדרך  –מעקף 
 

תכנית קריית   –התעלמות דורסנית 

 ההדרכה ופיתוח אזור מסחר ותיירות

 

,  ההדרכהתכנון קריית  –חלמאות 

 224פיתוח כביש , הרכבת, ש"המט





  עירוניים לחיים כי קובעת  27.11.2005 -ב הממשלה ידי על שאושרה 35 א"תמ•

  והעיר ,ושירותים מסחר ....תעסוקה למוקדי קרבה ,בחירה מגוון :מובהקים יתרונות

   .פרטי ברכב מהתלות ושחרור ישיר אנושי מפגש מקום היא

  הערים במרכזי הפוגע התעסוקה באזורי מסחר לאפשר אסור כי ,קבעה 35 א"תמ•

 מרקם ,כפרי מרקם ,עירוני כמרקם מוגדרים לאזורים ביחס נקבע 35 א"תמ בתקנון

  שטח תוספת שעיקרה בתכנית כי ,חופי ומרקם משולב שמור מרקם ,ארצי שמור

  הישובים וחיזוק חידוש על התכנית השפעת את לשקול התכנון מוסד על לתעסוקה

 לרבות ,לשיתוף הסדר של קיומו יוודא בכך צורך שיראה וככל הסמוכים העירוניים

   .מקומיות רשויות כמה בין ,בהכנסות חלוקה

  

 

2012יולי . ר נילי שחורי "ד.  חוות דעת כרקע להקמת הועדה: על בסיס



  שהתקיים עקרוני דיון במסגרת 35 א"תמ מדיניות את ביססה ע"הולנת

  עקרונות ממול לערים מחוץ מסחר מוקדי בנושא  27.1.09 מיום 384 בישיבה

  הערים בשולי מסחר מרכזי פיתוח כי הודגש בדיון .הארצית התכנון ומדיניות

  35 א"בתמ שנקבעה הארצית התכנון למדיניות תואם אינו להן מחוצה או

  שיש נקבע ,הערים בתוך המסחר חשיבות  לאור .קיימא בר פיתוח ולעקרונות

  לאישור שכן כל לא תקפות תוכניות פי על אפילו בניה היתר למתן להתייחס

   .חריג שימוש של בהליך

 
 2012יולי . ר נילי שחורי "ד.  חוות דעת כרקע להקמת הועדה: על בסיס



 דרך היין –מעקף 

 

 –דורסנית התעלמות 
תכנית קריית ההדרכה  

ופיתוח אזור מסחר  
 ותיירות
,  ההדרכהתכנון קריית  –חלמאות 

 224פיתוח כביש , הרכבת, ש"המט



 דרך היין –מעקף 

 

 –דורסנית התעלמות 
תכנית קריית ההדרכה  

ופיתוח אזור מסחר  
 ותיירות
,  ההדרכהתכנון קריית  –חלמאות 

 224פיתוח כביש , הרכבת, ש"המט





 דרך היין –מעקף 

 

 –התעלמות דורסנית 
תכנית קריית ההדרכה  

ופיתוח אזור מסחר  
 ותיירות

 

,  ההדרכהתכנון קריית  –חלמאות 
 224פיתוח כביש , הרכבת, ש"המט



את ירוחם ואת  הנגב מחבר צומת •
תושבי רמת נגב למטרופולין באר  

 שבע
 
תספק  ל "קריית ההדרכה של צה•

מגוון הזדמנויות לתושבי האזור  
 לרבות תחנת רכבת  

 
התעלמות מהצרכים של ירוחם  •

תכנון של הקריה גרמו לכך ב
שהכניסה הראשית לקריה ותחנת  

ובכך  , הרכבת מפנים את הגב לירוחם
 יצאו כל תושבי האזור נפסדים

  



מצב קיים  
 חלופה א

 כניסה ממערב

מצב מוצע  
 –חלופה ב 

 כניסה מצפון  



 תחנת הרכבת  •
 'מ 1700מרוחקת     

 דרומה מצומת      
 הנגב    
 
היתכנות לגודש  •

תנועתי בציר שבין  
לכניסה   40כביש 
 לבסיס

 
מרחק גדול יותר  •

 מלב הקריה



תחנת הרכבת  •

' מ 400-ממוקמת כ

 מצומת הנגב

נגישות טובה יותר  •

,  לתושבי רמת נגב

ירוחם ובאי קריית 

 ההדרכה

 פיזור תנועתי  •



 השוואת החלופות למיקום תחנת הרכבת

 'ב -צפונית חלופה  'א –חלופה מערבית  קריטריון  

1 
לכלל שירות 

 האזורתושבי 
 האזורמתייחס לכלל תושבי  מתייחס רק לתושבי רמת נגב

2 
התייחסות  

 לצומת
 "מקום"מחזק את צומת הנגב כ מתחרה עם צומת הנגב

3 

סמיכות  

לקרית 

 ההדרכה

 התחנה קרובה יחסית התחנה מרוחקת יחסית

 40חשש לעומס על כביש  פיזור תנועתי 4
פיזור העומס וניצול הצומת  

 הקיים

5 
זמינות  

 שירותי דרך

תחנת דלק ושירותי הדרך  

זמינים בעיקר לתושבי רמת  

 נגב

תחנת דלק ושירותי דרך זמינים 

 לכלל תושבי האזור



 .מפנה את הגב לרוב תושבי האזור, המערבית, הקיימתהחלופה •
 

תושבים נוספים   10,000-החלופה הצפונית נותנת שירות הולם ל•
ועוד כמה אלפים בשנים הקרובות לאור הגידול המתוכנן של )

 .ולכן מבטיחה סף כניסה מהיר יותר לרכבת( ירוחם
 

החלופה הצפונית תאפשר יותר רכבות ביום ותחזיר מהר יותר את •
 .ההשקעה בתשתית

 

 .'נספרו'ירוחם לא תושבי , בתהליך התכנון
 ...עגומה לכולםתוצאה 



 :אז מה ירוחם יודעת לעשות

ירוחם   1992מאז , למעט שנתיים –של ניהול תקין ! שנה 22•

 לשבחיםמתנהלת באחריות וזוכה 

על פיתוח תיירות כציר  השמה דגש ברמה גבוהה תכנית מתאר •

 כלכלי חשוב

 הראשונה מסוגה בארץ –תכנית עיר בלב פארק •

 יוצאת למכרז ראשון –תכנית מתחמי תיירות חקלאיים •



 :אז מה ירוחם יודעת לעשות

ממשלה  שתי החלטות ירוחם הובילה  –מהחלטת ממשלה לביצוע •

פיתוח פארק  , לים"וד, ירוחם תחילה) מיידיוהעבירה אותן לביצוע 

 ...(ועוד התעשיהפיתוח המרכז המסחרי ואזור , ירוחם

 של פוטנציאל השטח המוניציפאלי אמיתימימוש •

פ ומציאת  "בשת -חוד החנית והחדשנות בנושא הבדואים •

 .פתרונות מקובלים על כל הצדדים



    122/02/26' מס

 תוכנית מתאר חדשה לירוחם

 אגף הנדסה ופרויקטים

 1.3.2011מנהל האגף  –לוגסי שלמה 

    

מתוך מצגת של 

אגף ההנדסה  

 ,  ירוחם. מ.במ

 2011מרץ 



עקרונות תכנון מנחים לתכנית  

 המתאר
 קהילתיות. א

 קהילה, למקוםשייכות , תחושת הבית

 ".ירוחם שלי"–משאב נדיר למדי 

 זמינות שטח. ב

יתרון המעניק חופש יחסי לתכנון  , קיומו של שטח פתוח ונרחב עם הפניה לנוף

 .עתידי

 אטרקציותמיקומה בן שתי . ג

 המכתש הגדול : תיירותאתרי שני ציר בן כעיר ירוחם בנויה 

 .ירוחםופארק 

 .תיירותי מקומי ואזוריפיתוח 

 אגף הנדסה ופרויקטים

מתוך מצגת של 

אגף ההנדסה  

 ,  ירוחם. מ.במ

 2011מרץ 



בסיס   –החלופה הנבחרת 

 לתכנית האב

הנשענת על , ירוחם כעיר המצטיינת באיכות חיים

 .בעלת מרכז עירוני ותעשייתי, שירותים ותיירות

 .בשלביות -יעדי התוכנית על ציר הזמן 

  12,500-בת כ ,פיתוח קהילת ירוחם -' שלב א•

 תושבים

  20,000-בת כ ,עיר איכותית גדולה -' שלב ב•

 תושבים

מתוך מצגת של 

אגף ההנדסה  

 ,  ירוחם. מ.במ

 2011מרץ 



   122/02/26' מתאר לירוחם מס תוכנית
מתוך מצגת של 

אגף ההנדסה  

 ,  ירוחם. מ.במ

 2011מרץ 



 ירוחם עיר בלב פארק

  החברה
הכלכלית לפיתוח  

 מ"ירוחם בע

 ירוחם עיר בלב פארק

מתוך מצגת של 

רכזת הקיימות 

 ,  ירוחם. מ.במ

 2013אפריל 



 עיר בין השמורות –ירוחם 
  החברה

הכלכלית לפיתוח  
 מ"ירוחם בע

מתוך מצגת של 

רכזת הקיימות 

 ,  ירוחם. מ.במ

 2013אפריל 



מפת מסלולי  

האופניים  

שהוכשרו בירוחם 

. ובסביבתה

י  "המפה הופקה ע

 .  ס ירוחם"מתנ



 פרויקט סימון שבילים סובב ירוחם
 2012שלמה אילן 



הרחבת תחום השיפוט של  

ירוחם בצורה הגיונית 

 ואחראית

 

יצירת חלופות מיטביות 

 המשרתות את כלל האזור



הרחבת תחום השיפוט של ירוחם  
 ואחראיתבצורה הגיונית 

 
יצירת חלופות מיטביות המשרתות את  

 כלל האזור
 

אם השחקן הפעיל הצליח לבודד את   
נמצא  כך שהיריב , יריבו מהיקף העולם

הבא הוא בהכרח  מהלכו , על אי
שחקן שאינו מסוגל  ... "שלוש תקיעות"

 עוד לעמוד
 .בתוך שטחו בלבד מפסיד במשחק 
 
,  (משחק ילדים)כיבוש ארצות : מתוך הערך]

 [ ויקיפדיה

מפת גבול תחום  

. שיפוט מבוקש

י אגף  "הוכנה ע

.  מ.במההנדסה 

 ,ירוחם

 2012, יולי



מפת גבול תחום  

. שיפוט מבוקש

י אגף  "הוכנה ע

.  מ.במההנדסה 

 ,ירוחם

 2012, יולי



 המאפשר את פיתוח  , מתאיםשטח לנו לא מגיע למה •

 ?שלנוהיישוב         

 (  מצפה רמון, ערד)יש תקדימים במקומות אחרים למה •

  –אומרים ולנו גדולים מסביב ליישוב לשטחים      

 ?"כזהדבר אין "     

 , ועד לערבה או לדימונהשלנו אחד אחר לא גר בין הבית אף למה •

 ?אחר" בית-בעל"ביננו אבל מפריד         

אנחנו לא  , כךשלנו מוקף בבסיסי צבא ואנחנו משלמים את המחיר על כשהבית למה •

 ?משטח זהנהנים 

 ?משאירים לנו את העוול, בטענה שאולי גם אחרים יבקשו צדקלמה •

 ?בחוסר הגינותכלפינו ממשיכים לנהוג , בטענה שכך היה עד היוםלמה •

 ?"שוויון בעולםואין אין צדק "עלינו להשלים עם האמירה ש ולמה •



 !  שעון החול של כולנו אוזל

 !עכשיו זו העת לעשות ולתקן

 :  ההכרעהעכשיו זו שעת 

 פיתוח לדורות  ( אי)ירוחם תישאר עיירת האם 

 .שבע-בארשתהפוך לסינדרלה של הנגב ולפרבר נחשק של או 

 !שלנובידיים זה 



 !רבהתודה 

 פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי

 יועלו במלואם לאתר פורום התושבים, כל החומרים ששימשו להכנת המצגת* 


