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דברי הסבר לתכנית
 53,000 תושבים לקיבולת של כ-10,000תכנית זו נועדה לתת מענה להמשך פיתוחה של ירוחם מיישוב בן כ-

 תושבים. ניתוח המצב הקיים זיהה מגמות חיוביות המהוות פוטנציאל רב למינוף ופיתוח. לאחר שנים של
 צמיחה איטית והגירה שלילית מהיישוב, ירוחם נמצאת בשנים האחרונות במגמת עליה בהתחלות הבניה. מגמה

 זו מהווה איתות חיובי, המעיד על ירוחם כמקום מגורים אטרקטיבי לדורות הבאים של תושבי היישוב, וכן
 למגוון תושבים חדשים. מוסדות הציבור הקיימים והמתוכננים והפעילות החברתית והקהילתית הייחודית
 המתרחשת בתחום היישוב, מהווים הזדמנות למשיכת אוכלוסיות נוספות. תחילת הליך ההפניה של ירוחם
 למדבר, לאוצרות הטבע הסובבים אותה ולאטרקציות תיירות בעלות אופי מקומי, מהווה אף היא הזדמנות

כלכלית ותיירותית אשר תכנית זו שואפת להמשיך ולהעצים.
 בפני ירוחם טמונים גם אתגרים: קיים מלאי התכנון גדול מאוד יחסית לקצב גידולה, שעשוי לפגוע באופייה,

 בשטחים הפתוחים ובפוטנציאל התיירותי שלה. עודף של שטחים ציבוריים פתוחים הקיימים כיום מקשה על
 תחזוקה של מרחב ציבורי יעיל ונעים להולכי רגל ורוכבי אופניים. היעדר החיבור של ירוחם לאמצעי הסעת

 המונים יעילים מהווה אתגר ליוממות מתוך היישוב אל מוקדי התעסוקה והתרבות שמחוצה לה. ירידה
 במרכזיות ענף התעשייה בישראל בכלל ובירוחם בפרט מחייבת גיוון של הבסיס הכלכלי של היישוב וקישורו
 להזדמנויות תעסוקה נוספים לתושביו בעתיד. סמיכותם של שטחי אש, שמורות טבע וגנים לאומיים לשולי

הישוב מקשה על פיתוח אכסון תיירותי מדברי המתאים לערכיות השטח הפתוח ונהנה ממנו.
 תכנית המתאר המוצעת שואפת למנף את ההזדמנויות הייחודיות ולהתמודד עם האתגרים, תוך שמירה על

עקרונות ליבה אלו:
 מגוון קהילות - הקהילות המרכיבות את ירוחם ופועלות לקידומה הן מגובשות, פעילות והן חלק מאוכלוסיות

המטרה למענן נועד הפיתוח.
 חיזוק המרקם הוותיק - המרקם הוותיק של ירוחם, גרעין היישוב, צריך התחדשות ושדרוג. ככל שהישוב ימשיך

 להתפתח, חשיבותו של מרכז היישוב תגבר. פיתוחו כמרכז משגשג ואטרקטיבי עבור התושבים מהווה חוליה
מרכזית בתכנית זו.

 תכנון קומפקטי - ירוחם נמצאת על פרשת דרכים בין התפרסות במרחב לבין התכנסות פנימה. תכנית זו  שמה
 דגש על פיתוח עיר קומפקטית בעלת נגישות גבוהה להולכי רגל ולרוכבי אופניים, מרחב ציבורי מטופח ופעיל,

ושמירה על ערכי הטבע הסובבים.
 קיימות - ירוחם הוא יישוב בלב מדבר, נווה מדבר. כדי שהישוב יוכל לעמוד באתגרים העומדים בפניו הוא צריך

 להיות מקיים מבחינה חברתית, כלכלית וסביבתית. תכנית זו  מציעה לקדם ערכים אלה על ידי גיוון הבסיס
 הכלכלי, עידוד תנועה בתחבורה ציבורית ורכיבה על אופניים, טיפוח עסקים מקומיים, סינרגיה עם הסביבה

 המדברית וניצול היתרונות הייחודיים של המרחב. תכנון השכונות החדשות צריך להתבסס על עקרונות הבניה
 הירוקה בכל האמור לאקלים, בינוי מצליל ורחובות עם דגש רב על הליכתיות מבחינת אופי הרחוב ומרחקי

הליכה.
 שלביות -הבטחת תפקוד תקין של היישוב בכל שלב משלבי הפיתוח העתידי והגדרת שלבי פיתוח. בדיקה

 מתמדת של היקף ההקצאות לצרכי ציבור, לתעסוקה ולמסחר אשר ישקפו את רמת הביקוש והצרכים של
האוכלוסייה, יימנעו הקצאות עודפות הפוגעות במערך החברתי, הכלכלי והקהילתי של היישוב.

עקרונות התכנית גובשו בשיתוף פעולה ודיאלוג מתמיד עם תושבי היישוב.
אמצעים מרכזיים למימוש עקרונות הליבה:

 הפניית פעילות הבינוי והפיתוח למרחב פיתוח הולם  תכנית המתאר של ירוחם מאזנת בין יצירת היצע של
שטחים לבינוי ופיתוח בעתיד ובין שמירה על שטחי המדבר ואוצרות הטבע הסובבים את היישוב.

 עיבוי  וחיזוק המרקם הקיים  תכנית המתאר מאפשרת ציפוף של המרקם הבנוי הקיים במטרה לייצר שטחים
 פתוחים יעילים ונגישים, ורצף עירוני פעיל הנגיש להולכי רגל ורוכבי אופניים תוך ניצול היתרונות היחסיים של

היישוב.
 הוספת עירוב שימושים לאזור התעסוקה המזרחי ולמרכז היישוב -  התכנית מעודדת עירוב שימושים באזור

התעשייה הקיים ובמרכז היישוב וכן את שיפור הקשר בין אזורי התעסוקה למרכז היישוב.
 קביעת תוואי לרכבת נוסעים המקשרת בין ירוחם, עיר הבה"דים ובאר שבע  תוואי זה נועד לחבר את תושבי

 ירוחם למוקדי תעסוקה, תרבות והשכלה מטרופוליניים, ולעודד ולהקל על  כניסת מבקרים ותושבים חדשים
ליישוב.

 פיתוח תיירות  מגוונת   פיתוח היצע תיירות עירונית, ומגוון אמצעי לינה לרבות: מלונאות, חדרי אירוח, בתי
הארחה, ארוח בטבע ואחרים.

 פיתוח מוסדות ציבור  מתן מענה למגוון הקהילות ביישוב ובהקצאות קרקע ומבנים המעניקים רמת חינוך
ושרות לתושב ברמה הגבוהה ביותר ותואמים את אפשרויות התפעול של העיר.

.דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים
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זיהוי וסיווג התכנית 1.

שם התכנית1.1

ומספר התכנית

תכנית מתאר ירוחםשם התכנית

612-0692913מספר התכנית

 דונם58,598.381שטח התכנית1.2

תכנית מתאר מקומיתסוג התכניתסיווג התכנית1.4

 האם מכילה הוראות

של תכנית מפורטת

לא

 ועדת התכנון המוסמכת

להפקיד את התכנית

מחוזית

 ל''רלפי סעיף בחוק

 ניתן להוציא היתרים או הרשאותלאתכנית שמכוחה היתרים או הרשאות

ללא איחוד וחלוקהסוג איחוד וחלוקה

 האם כוללת הוראות

לענין תכנון תלת מימדי

לא
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מקום התכנית 1.5

ירוחםמרחב תכנון מקומינתונים כלליים1.5.1

X193954קואורדינאטה 

Y543231קואורדינאטה 

תיאור מקום1.5.2

נפה, רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות 1.5.3

נפה

כתובות שבהן חלה התכנית 1.5.4

שכונה

גושים וחלקות בתכנית 1.5.5

 מספרי חלקות

בחלקן

 מספרי חלקות

בשלמותן
סוג גוש כל הגוש/ חלק  מספר גוש

2-3, 5 6-28 חלק מוסדר 39071

1-4 חלק מוסדר 39072

2 6-7 חלק מוסדר 39073

2, 5 חלק מוסדר 39795

1, 4-5 חלק מוסדר 39796

2, 5-6 3 חלק מוסדר 39798

1, 3-5 6-7 חלק מוסדר 39799

1, 3 חלק מוסדר 100167

999 כל הגוש לא מוסדר 39548

999 כל הגוש לא מוסדר 39968

999 כל הגוש לא מוסדר 39969

999 כל הגוש לא מוסדר 39970

999 כל הגוש לא מוסדר 39972

999 כל הגוש לא מוסדר 39973

999 כל הגוש לא מוסדר 39974

999 כל הגוש לא מוסדר 39975

999 כל הגוש לא מוסדר 39977

999 כל הגוש לא מוסדר 39978

999 כל הגוש לא מוסדר 39979
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 מספרי חלקות

בחלקן

 מספרי חלקות

בשלמותן
סוג גוש כל הגוש/ חלק  מספר גוש

1-38, 45-47, 49-53, 

55-56, 58, 62-75, 

77-80, 82-89, 92-96, 

98-104, 106, 108, 

110, 112, 114, 

117-124, 126-127, 

130, 132, 134, 136, 

139-155

כל הגוש מוסדר 39535

1-41, 43-108, 

111-135, 137-138, 

140, 142-146, 

148-156, 161-163, 

165, 167-168, 170, 

173-230, 235-236, 

238-240

כל הגוש מוסדר 39536

1-30, 34-82, 90-93 כל הגוש מוסדר 39537

1-4, 6-7, 9-40, 

42-73, 75-81, 83-85, 

88, 90-103

כל הגוש מוסדר 39538

3-4, 7-9, 11-13, 15, 

17, 19, 21-22, 24, 26

כל הגוש מוסדר 39539

1-192 כל הגוש מוסדר 39542

1-168 כל הגוש מוסדר 39543

2-24 כל הגוש מוסדר 39545

2-95 כל הגוש מוסדר 39546

1-241 כל הגוש מוסדר 39547

1-38, 57-68, 71-168, 

170-181

כל הגוש מוסדר 39549

5-10, 19-155, 

157-161

כל הגוש מוסדר 39550

1-110 כל הגוש מוסדר 39608

1-11 כל הגוש מוסדר 39609

1-249 כל הגוש מוסדר 39642

1-190 כל הגוש מוסדר 39643

1-49 כל הגוש מוסדר 39644

1-112 כל הגוש מוסדר 39645

1-162 כל הגוש מוסדר 39646

1-16 כל הגוש מוסדר 39885

1-7 כל הגוש מוסדר 39886

1-13 כל הגוש מוסדר 39903

1 כל הגוש מוסדר 39904

1 כל הגוש מוסדר 39905

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 5 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 16



 מספרי חלקות

בחלקן

 מספרי חלקות

בשלמותן
סוג גוש כל הגוש/ חלק  מספר גוש

1-7 כל הגוש מוסדר 39911

1-21 כל הגוש מוסדר 39912

1 כל הגוש מוסדר 39913

1 כל הגוש מוסדר 39914

1 כל הגוש מוסדר 39915

1 כל הגוש מוסדר 39916

1-2 כל הגוש מוסדר 39971

1-55 כל הגוש מוסדר 39976

. פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול-הכל על
 

גושים ישנים 1.5.6

לא רלוונטי
 

תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות/ מגרשים  1.5.7

לא רלוונטי

 
מרחבי תכנון גובלים בתכנית 1.5.8

לא רלוונטי
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יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות 1.6

לא רלוונטי
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מסמכי התכנית 1.7

 קנהתחולהסוג המסמך

מידה

 מספר

 /עמודים

גליון 

נכללתיאור המסמךתאריך יצירה  עורך המסמךתאריך עריכה

בהוראות

התכנית  
כןמיטל כרמימחייבהוראות התכנית

 תשריט מצב מוצע - הגדלהמיטל כרמי1:5000מחייבתשריט מצב מוצע

1-4גליונות:

לא

לא1-2תשריט מצב מוצע גליונות:מיטל כרמי1:10000מחייבתשריט מצב מוצע

כןהוראות התכנית13:50 23/06/2020צדיק אליקים6922/06/2020מחייבאדריכלות

 ביוב, ניקוז, אספקת

מים וסידורי תברואה

כןנספח הידרולוגיה וניקוז13:26 23/06/2020שאול גבירצמן2221/06/2020מנחה

 ביוב, ניקוז, אספקת

מים וסידורי תברואה

כןנספח מים וביוב13:28 23/06/2020שאול גבירצמן1421/06/2020מנחה

כןנספח חברתי, כלכלי ותיירותי12:18 23/06/2020חיים פיאלקוף6618/06/2020מנחהנספח חברתי

 נספח נופי-סביבתי משולב11:51 23/06/2020רם אייזנברג8003/05/2020מנחהסביבה ונוף

מילולי

כן

כן16:24 23/06/2020אורי דור1502/04/2017רקעסקר סייסמי

לאתכנית מתחמים13:12 23/06/2020צדיק אליקים1:10000121/06/2020מנחהאדריכלות

לאנספח ביוב13:20 23/06/2020שאול גבירצמן1:5000121/06/2020מנחהביוב

לאנספח עיצוב עירוני14:14 23/06/2020צדיק אליקים1:5000121/06/2020מנחהבינוי

לאנספח עיצוב עירוני14:13 23/06/2020צדיק אליקים1:10000121/06/2020מנחהבינוי

 יחס לתכניות ארציות

ומחוזיות

 נספח תכניות מתאר ארציות13:44 23/06/2020תמי גבריאלי1:12500121/06/2020רקע

ומחוזיות החלות על התכנית

לא

לאנספח מים13:21 23/06/2020שאול גבירצמן1:5000121/06/2020מנחהמים

לאנספח ניקוז13:24 23/06/2020שאול גבירצמן1:5000121/06/2020מנחהניקוז

 נספח נופי-סביבתי-תיירותי11:49 23/06/2020רם אייזנברג1:10000103/05/2020מנחהסביבה ונוף

משולב

לא

לאנספח תחבורה ציבורית12:08 23/06/2020ישראל רשטניק1:5000104/06/2020מנחהתנועה

לאנספח תנועה12:05 23/06/2020ישראל רשטניק1:7500104/06/2020מנחהתנועה
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 קנהתחולהסוג המסמך

מידה

 מספר

 /עמודים

גליון 

נכללתיאור המסמךתאריך יצירה  עורך המסמךתאריך עריכה

בהוראות

התכנית  
לא1רקע תכנוני קיים - 12:27 23/06/2020תמי גבריאלי1:10000125/05/2020רקעמצב מאושר

לא2רקע תכנוני קיים - 12:28 23/06/2020תמי גבריאלי1:10000125/05/2020רקעמצב מאושר

 במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין. משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת, כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. המנחים יגברו המסמכים המחייבים
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בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע  1.8

מגיש התכנית 1.8.1

יזם 1.8.2

בעלי עניין בקרקע 1.8.3

עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8.4

ל"דוא פקס טלפון בית רחוב ישוב שם תאגיד   מספר

 רשיון

שם סוג  /מקצוע

תואר
meitalk@data

map.com

03-7541038 הקישון בני ברק  דטהמפ

 מערכות מידע

 גאוגרפיות בע

מיטל כרמי עורך ראשי

office@reed.

co.il

04-8679193 5 בר גיורא חיפה  רם אייזנברג

 עיצוב סביבה

רם אייזנברג יועץ נופי אדריכל נוף

office@eliaki

m-arch.com

03-6206001 150 דרך בגין תל אביב-

יפו

 אליקים

 אדריכלים

 ובוני ערים

38373 צדיק אליקים אדריכל אדריכל

office@malin

-eng.com

03-5235558 14 השרון תל אביב-

יפו

 מלין מהנדסים

 בע"מ

19846 שאול גבירצמן יועץ תשתיות מהנדס

tami@gavseg

.com

03-9711411 28 נחלת יצחק תל אביב-

יפו

תמי גבריאלי  מתכנן מתכננת

office@ecolo

g.co.il

052-5914033 3 פקריס רחובות  אקולוג הנדסה

 בע"מ

אורי דור יועץ יועץ קרקע
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ל"דוא פקס טלפון בית רחוב ישוב שם תאגיד   מספר

 רשיון

שם סוג  /מקצוע

תואר
e-

pstrnk@zaha

v.net.il

054-4213192 16 אסירי ציון הרצליה חיים פיאלקוף  יועץ ד"ר

office@mato

p.co.il

077-9215555 2 יוזמה טירת כרמל  א.ח.ר. תכנון

 בע"מ

78171 ישראל רשטניק יועץ תחבורה מהנדס
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הגדרות בתכנית 1.9
 

לא רלוונטי

 תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה, כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו
) החוק"להלן  (1965ה – "התשכ בתקנות שהותקנו מכוחו" כוונה אחרת, או  בהיעדר   וזאת 

.משתמעת

מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה 2.

מטרת התכנית 2.1

עיקרי הוראות התכנית 2.2
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טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.

טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.1

תאי שטח יעוד
100 - 147 ,150 מגורים

260 - 266 תעסוקה

703 ,704 מתקנים הנדסיים

200 - 207 עירוני מעורב

500 - 513 מבנים ומוסדות ציבור

322 תיירות

301 - 310 אירוח כפרי

450 - 453 ,455 - 458 ,460 - 465 ,467 - 480 שטחים פתוחים

440 - 449 ,454 ,459 קרקע חקלאית

321 ,400 - 415 שטח ציבורי פתוח

550 ספורט ונופש

420 - 427 ,431 פארק / גן ציבורי

430 ,432 יער

435 - 438 שמורת טבע

433 גן לאומי

490 ,491 נחל/תעלת נחל

600 - 621 דרך מאושרת

623 ,625 - 633 דרך מוצעת

650 - 652 מסילה מאושרת

660 - 662 מסילה מוצעת

700 ,701 כרייה וחציבה

551 ,552 בית קברות

800 מחנה צבאי

250 - 256 מגורים מסחר ותעסוקה

702 כריה חציבה ופסולת

תאי שטח כפופים יעוד סימון בתשריט
140 מגורים בלוק מבנה לצרכי חינוך ומספרו

251 ,255 מגורים מסחר ותעסוקה בלוק מבנה לצרכי חינוך ומספרו

201 עירוני מעורב בלוק מבנה לצרכי חינוך ומספרו

650 מסילה מאושרת בלוק מסוף אוטובוסים/מוניות

800 מחנה צבאי בלוק מסוף מתע"נ

477 שטחים פתוחים בלוק מסוף מתע"נ

251 מגורים מסחר ותעסוקה בלוק מתקן הנדסי ומספרו

462 שטחים פתוחים בלוק מתקן הנדסי ומספרו

112 ,114 ,131 מגורים בלוק עתיקות / אתר ארכיאולוגי

255 מגורים מסחר ותעסוקה בלוק עתיקות / אתר ארכיאולוגי

427 פארק / גן ציבורי בלוק עתיקות / אתר ארכיאולוגי

414 שטח ציבורי פתוח בלוק עתיקות / אתר ארכיאולוגי
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תאי שטח כפופים יעוד סימון בתשריט
455 ,457 ,473 שטחים פתוחים בלוק עתיקות / אתר ארכיאולוגי

301 - 310 אירוח כפרי גבול מתחם

551 ,552 בית קברות גבול מתחם

433 גן לאומי גבול מתחם

600 - 621 דרך מאושרת גבול מתחם

623 ,625 - 633 דרך מוצעת גבול מתחם

430 ,432 יער גבול מתחם

702 כריה חציבה ופסולת גבול מתחם

700 ,701 כרייה וחציבה גבול מתחם

500 - 513 מבנים ומוסדות ציבור גבול מתחם

100 - 147 ,150 מגורים גבול מתחם

250 - 256 מגורים מסחר ותעסוקה גבול מתחם

800 מחנה צבאי גבול מתחם

650 - 652 מסילה מאושרת גבול מתחם

660 - 662 מסילה מוצעת גבול מתחם

703 ,704 מתקנים הנדסיים גבול מתחם

490 ,491 נחל/תעלת נחל גבול מתחם

550 ספורט ונופש גבול מתחם

200 - 207 עירוני מעורב גבול מתחם

420 - 427 ,431 פארק / גן ציבורי גבול מתחם

440 - 449 ,454 ,459 קרקע חקלאית גבול מתחם

321 ,400 - 415 שטח ציבורי פתוח גבול מתחם

450 - 453 ,455 - 458 ,460 - 465, 

467 - 480

שטחים פתוחים גבול מתחם

435 - 438 שמורת טבע גבול מתחם

322 תיירות גבול מתחם

260 - 266 תעסוקה גבול מתחם

600 ,601 ,607 ,609 ,614 ,615 דרך מאושרת הנחיות מיוחדות

623 ,625 ,628 - 633 דרך מוצעת הנחיות מיוחדות

430 יער הנחיות מיוחדות

505 ,511 ,512 מבנים ומוסדות ציבור הנחיות מיוחדות

102 ,112 ,114 - 118 ,121 - 123, 

127 ,128 ,130 ,131 ,133 ,134 ,136, 

137 ,140 - 143 ,145 ,146

מגורים הנחיות מיוחדות

252 מגורים מסחר ותעסוקה הנחיות מיוחדות

660 ,661 מסילה מוצעת הנחיות מיוחדות

490 ,491 נחל/תעלת נחל הנחיות מיוחדות

550 ספורט ונופש הנחיות מיוחדות

420 - 427 ,431 פארק / גן ציבורי הנחיות מיוחדות

441 ,442 קרקע חקלאית הנחיות מיוחדות

408 ,410 ,412 - 415 שטח ציבורי פתוח הנחיות מיוחדות

450 ,452 ,453 ,455 - 458 ,460-  

462 ,464 ,465 ,467 ,468 ,474 ,476, 

477 ,479 ,480

שטחים פתוחים הנחיות מיוחדות
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תאי שטח כפופים יעוד סימון בתשריט
472 שטחים פתוחים מוקד תיירותי

433 גן לאומי ציר נחל

600 ,601 ,603 - 605 ,607 - 609 ,614 דרך מאושרת ציר נחל

625 ,627 ,628 ,630 - 633 דרך מוצעת ציר נחל

430 ,432 יער ציר נחל

140 מגורים ציר נחל

650 - 652 מסילה מאושרת ציר נחל

660 מסילה מוצעת ציר נחל

491 נחל/תעלת נחל ציר נחל

420 - 427 ,431 פארק / גן ציבורי ציר נחל

414 שטח ציבורי פתוח ציר נחל

457 ,460 ,467 ,468 ,472 - 474 ,476, 

477 ,480

שטחים פתוחים ציר נחל

435 - 438 שמורת טבע ציר נחל

261 ,262 תעסוקה ציר נחל

551 בית קברות שיקום/התחדשות

602 - 604 ,607 ,613 ,617 - 621 דרך מאושרת שיקום/התחדשות

626 ,633 דרך מוצעת שיקום/התחדשות

500 - 509 מבנים ומוסדות ציבור שיקום/התחדשות

100 - 107 ,111 ,115 ,116 ,123 ,144, 

147

מגורים שיקום/התחדשות

200 - 207 עירוני מעורב שיקום/התחדשות

421 ,424 פארק / גן ציבורי שיקום/התחדשות

400 - 404 ,407 שטח ציבורי פתוח שיקום/התחדשות
 

טבלת שטחים 3.2

מצב מוצע
אחוזים מחושב ר מחושב"מ יעוד

0.18 103,636.93 אירוח כפרי

0.10 56,568.67 בית קברות

1.90 1,115,230.31 גן לאומי

2.16 1,264,383.52 דרך מאושרת

0.33 191,021.59 דרך מוצעת

1.28 752,566.54 יער

0.15 85,859.26 כריה חציבה ופסולת

0.51 299,492.53 כרייה וחציבה

0.34 197,678.37 מבנים ומוסדות ציבור

7.32 4,290,398.8 מגורים

1.83 1,070,379.06 מגורים מסחר ותעסוקה

4.57 2,675,103.33 מחנה צבאי

0.71 417,166.02 מסילה מאושרת
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מצב מוצע
אחוזים מחושב ר מחושב"מ יעוד

0.41 240,417.95 מסילה מוצעת

0.27 155,452.65 מתקנים הנדסיים

0.39 226,157.65 נחל/תעלת נחל

0.12 69,126.21 ספורט ונופש

0.41 238,009.74 עירוני מעורב

2.35 1,377,040.19 פארק / גן ציבורי

2.40 1,405,385.63 קרקע חקלאית

0.53 307,778.25 שטח ציבורי פתוח

45.45 26,631,930.88 שטחים פתוחים

23.58 13,819,804.17 שמורת טבע

0.04 25,500.03 תיירות

2.70 1,582,259.43 תעסוקה

100 58,598,347.7 כ"סה
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 הסבר לתכנית דברי

 53,000-של כ לקיבולתתושבים  10,000-ן כב יישובמתכנית זו נועדה לתת מענה להמשך פיתוחה של ירוחם 

לאחר שנים של  .המצב הקיים זיהה מגמות חיוביות המהוות פוטנציאל רב למינוף ופיתוחניתוח  .תושבים

. בניהה התחלותב עליה במגמתצמיחה איטית והגירה שלילית מהיישוב, ירוחם נמצאת בשנים האחרונות 

מקום מגורים אטרקטיבי לדורות הבאים של תושבי כ ירוחםמגמה זו מהווה איתות חיובי, המעיד על 

החברתית  הפעילותוהקיימים והמתוכננים  הציבור מוסדותהיישוב, וכן למגוון תושבים חדשים. 

, מהווים הזדמנות למשיכת אוכלוסיות נוספות. תחילת ם היישובהמתרחשת בתחו הייחודית והקהילתית

 ,מקומי אופי בעלות תיירות ולאטרקציות אותה הסובבים הטבע לאוצרות, למדבר ירוחם של ההפניההליך 

 .ולהעצים להמשיך שואפת זו תכנית אשר ותיירותית כלכלית הזדמנות היא אף מהווה

לפגוע עשוי ש ,מאוד יחסית לקצב גידולהגדול  התכנון מלאיקיים  :ירוחם טמונים גם אתגרים בפני

פתוחים הקיימים  ציבוריים שטחים של עודףבאופייה, בשטחים הפתוחים ובפוטנציאל התיירותי שלה. 

של  החיבור היעדרכיום מקשה על תחזוקה של מרחב ציבורי יעיל ונעים להולכי רגל ורוכבי אופניים. 

תרבות התעסוקה והאל מוקדי  יישובירוחם לאמצעי הסעת המונים יעילים מהווה אתגר ליוממות מתוך ה

בסיס המחייבת גיוון של בישראל בכלל ובירוחם בפרט  התעשייה ענף במרכזיות ירידהמחוצה לה. ש

 ,אש שטחי של סמיכותם הכלכלי של היישוב וקישורו להזדמנויות תעסוקה נוספים לתושביו בעתיד.

לשולי הישוב מקשה על פיתוח אכסון תיירותי מדברי המתאים לערכיות  שמורות טבע וגנים לאומיים

 השטח הפתוח ונהנה ממנו.

 על שמירה תוך, האתגרים עם ולהתמודד הייחודיות ההזדמנויות את למנף שואפת המוצעת המתאר תכנית

 :אלו ליבה עקרונות

 מגובשות, פעילות והן חלק הקהילות המרכיבות את ירוחם ופועלות לקידומה הן  - מגוון קהילות

 מטרה למענן נועד הפיתוח.האוכלוסיות מ

 ככל . שדרוגצריך התחדשות ו , גרעין היישוב,המרקם הוותיק של ירוחם - חיזוק המרקם הוותיק

מרכז משגשג ואטרקטיבי כ פיתוחו. , חשיבותו של מרכז היישוב תגברמשיך להתפתחי ישובשה

 .מהווה חוליה מרכזית בתכנית זו עבור התושבים

 פנימה. התכנסות לבין ירוחם נמצאת על פרשת דרכים בין התפרסות במרחב  - תכנון קומפקטי

נגישות גבוהה להולכי רגל ולרוכבי אופניים,  דגש על פיתוח עיר קומפקטית בעלת מהש תכנית זו 

 .על ערכי הטבע הסובביםושמירה ופעיל,  מטופחמרחב ציבורי 

 וכל לעמוד באתגרים י הישובבלב מדבר, נווה מדבר. כדי ש יישובא וירוחם ה - קיימות

 תכנית זו מבחינה חברתית, כלכלית וסביבתית.  םלהיות מקיי ךא צריוה והעומדים בפני
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בתחבורה ציבורית לקדם ערכים אלה על ידי גיוון הבסיס הכלכלי, עידוד תנועה  המציע

עסקים מקומיים, סינרגיה עם הסביבה המדברית וניצול  טיפוח, ורכיבה על אופניים

בניה ההשכונות החדשות צריך להתבסס על עקרונות  תכנוןהיתרונות הייחודיים של המרחב. 

מבחינת אופי ות תיהליכבינוי מצליל ורחובות עם דגש רב על  ,לאקלים בכל האמורירוקה ה

 .הליכה הרחוב ומרחקי

 והגדרת שלבי  הבטחת תפקוד תקין של היישוב בכל שלב משלבי הפיתוח העתידי- שלביות

ישקפו אשר היקף ההקצאות לצרכי ציבור, לתעסוקה ולמסחר בדיקה מתמדת של . פיתוח

במערך פוגעות היימנעו הקצאות עודפות  ,אוכלוסייהשל ההצרכים ו קושיאת רמת הב

 הכלכלי והקהילתי של היישוב. ,החברתי

 .ם תושבי היישובמתמיד עבשיתוף פעולה ודיאלוג ו גובש תכניתעקרונות ה

 :הליבהמימוש עקרונות ל מרכזיים אמצעים

 תכנית המתאר של ירוחם מאזנת בין  – הולם פיתוח למרחב והפיתוח הבינוי פעילות הפניית

יצירת היצע של שטחים לבינוי ופיתוח בעתיד ובין שמירה על שטחי המדבר ואוצרות הטבע 

 הסובבים את היישוב.

 תכנית המתאר מאפשרת ציפוף של המרקם הבנוי הקיים – וחיזוק המרקם הקיים  עיבוי 

במטרה לייצר שטחים פתוחים יעילים ונגישים, ורצף עירוני פעיל הנגיש להולכי רגל ורוכבי 

 אופניים תוך ניצול היתרונות היחסיים של היישוב.

 התכנית מעודדת עירוב   - עירוב שימושים לאזור התעסוקה המזרחי ולמרכז היישוב הוספת

ר בין אזורי התעסוקה שיפור הקש את ובמרכז היישוב וכןשימושים באזור התעשייה הקיים 

 למרכז היישוב.

 תוואי זה  – שבע ובאר"דים הבה עיר, ירוחם בין המקשרת נוסעים לרכבת תוואי קביעת

 לעודדו ,וקה, תרבות והשכלה מטרופולינייםנועד לחבר את תושבי ירוחם למוקדי תעס

 ליישוב.ותושבים חדשים מבקרים  תכניס ולהקל על 

  מלונאות, לרבותומגוון אמצעי לינה  ,תיירות עירונית פיתוח היצע  – מגוונת  תיירותפיתוח :

 .חדרי אירוח, בתי הארחה, ארוח בטבע ואחרים

  ומבניםמענה למגוון הקהילות ביישוב ובהקצאות קרקע  מתן – ציבור מוסדותפיתוח 

 התפעולאת אפשרויות  תואמיםביותר ו הקים רמת חינוך ושרות לתושב ברמה הגבוהיהמענ

 של העיר.
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 הסבר על מבנה התכנית, חלקיה העיקריים והדרך המומלצת לקריאתה. .1

א)ג( לחוק. 62תכנית מתאר זו הוכנה בהתאם להגדרות של תכנית מתאר כוללנית כהגדרתה בסעיף 
לשם כך התכנית קובעת הוראות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות הנגזרות מתכנית זו, 

מרחב גמישות בתוך מערכת כללים תכנוניים ברורה, אשר מגדירים את מרחב שיקול הדעת ויוצרת 
 של הועדה המקומית בהתאם לחוק.

ותשריט ייעודי קרקע, ממסמכים מנחים )נספחים  הוראות  -התכנית מורכבת ממסמכים מחייבים
 קי התכנית:פר שונים( וממסמך רקע תכנוני קיים המסייע להבחין בשינויים שהתכנית מבצעת.

 (:3הקרקע )פרק  יייעוד

לכל יעוד מגוון שימושים.  מיקומם  התכנית מגדירה . קרקע בתכנית הם יעודים מוכלליםהייעודי 
קבע בתכנית מפורטת אשר יכולה להגדיר כל אחד מהם כיעוד בפני עצמו יהמדויק של השימושים י

המותרים בתכנית זו. כך למשל, ו/או להגדיר יעודים הכוללים מספר שימושים מתוך השימושים 
תכנית מפורטת באזור מגורים, יכולה לקבוע מגרשים למגורים בלבד, למוסדות ציבור, לדרכים וכד'. 
היא גם יכולה לקבוע שטחים למגורים אשר יותרו בהם מספר שימושים מתוך השימושים המותרים 

בכפוף להוראות  חר וכדומה, הכלאו יעודים משולבים כגון מגורים משולב במס למגורים בתכנית זו,
 תכנית זו.

מוסד התכנון את מרחב שיקול הדעת של  מתווהסל השימושים לכל יעוד, המוגדר בתכנית המתאר, 
, משיקולים תכנוניים םרשאי לאשר את כולם או חלק הוא .המוסמך לאשר את התכנית המפורטת

 ובהתאם לנסיבות הספציפיות של התכנית הנדונה.

 (4יות מפורטות והוראות למתחמי תכנון )פרקהוראות לתכנ

 ימתחם תכנון יכול לכלול יעוד אחד או מספר ייעודלק למתחמי תכנון. שטח התכנית כולו מחו
הוראות כלליות להכנת תכניות מפורטות המתייחסות לכלל מתחמי  קרקע. ראשיתו של הפרק מכיל

 התכנון המפורטים בהמשכו.

הם ומאפייני התאם למטרתםב המתחמיםהוראות עבור רטת מפבחלקו השני של הפרק התכנית 
הקרקע אותם  יהנגזר מתוך ייעוד) : תמהיל השימושים המתאפשר בתחומומפורטים הייחודיים.

כללים נוספים הנוגעים ו , להקצאות לצרכי ציבורם( הנחיות להכנת תכניות מפורטותכולל המתח
לנושאי תחבורה, סביבה, שימור ועוד, ככל שהם שונים מההוראות הכלליות  ,לעיצוב העירוני

 לתכניות מפורטות.

 ( 5פרק ב)הוראות כלליות בנושאי סביבה, תשתיות, שימור 

 יםהוראות רוחביות הנוגעות לכל חלקי התכנית תוך התייחסות לנושאבפרק זה נמצאות 
 .תכנון יעודי הקרקע או מתחמייל יםקשורים שאינם הרלוונטי

 יחס בין פרקי התכנית

 יכדי לאתר את ההוראות הרלוונטיות למתחם מסוים, יש לקרוא את ההוראות לכל אחד מייעוד
יחד עם כלל ההנחיות לתכניות  את ההוראות המפורטות לאותו מתחם(, 3הקרקע הכלולים בו )פרק 

 .(5)פרק  את ההוראות הכלליות הרלוונטיות( ו4)פרק  מפורטות

 י, ועל ההוראות לייעוד5ההוראות הספציפיות למתחמים גוברות על ההוראות הכלליות שבפרק 
, גוברות (5)פרק  ( להוראות הכלליות3. במקרה של סתירה בין הוראות היעוד )פרק 3הקרקע בפרק 

 ההוראות המחמירות יותר.

 

 נתונים סטטיסטיים עיקריים בתכנית .2
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 "כסה שימוש

יעוד  שטח
מוכלל 

 בתשריט

 (דונם)

שטחי  תוספת
 בתכנית בניה

 (עיקרי+שרות)

 /יח"דמ"ר

שטחי  "כסה
 בתכנית בניה

 (עיקרי+שרות)

 /יח"דמ"ר

 

 הערות

 תוספת שטחי הבנייה תחושב ביחס
של סדר  מוערך בחישוב, מאושרות תכניותל

 ולא משמעותיות לתכניות המתייחסגודל, 
 נקודתית תכנית לכל

 יח"ד  21,244 -כ יח"ד 9,918 5,573  -כ מגורים

 

סה"כ קיבולת הנומינלית של התכנית עומד  .1
בפועל יח"ד . מתוכן קיימות  21,244על 

בתחום  . יח"ד 5,663 ובתכוניות מאושרות
יח"ד  15,581התכנון ניתן להוסיף 

. יח"ד ראליות 9,099נומינליות.  מתוכן 
סה"כ הקיבולת הראלית של התכנית 

ח"ד י 14,762=  5,663+  9,099 עומדת על 
תושבים לפי גודל משפחה של  53,143שהם 

3.6. 

     

תעסוקה, 
לרבות 
 מסחר

 ומשרדים

 -דים ו"מ"ר בעיר הבה 479,500קיימים  מ"ר 2,219,500 מ"ר 1,189,400 
מ"ר בשטחי מבנים  3,600מ"ר +  547,000

נוסף להם שטחי  .8במתחם  לחקלאות
 -מ"ר ו 785,400 8במתחם תעסוקה ומסחר 

  .7מ"ר במתחם  404,000
ניתן להמיר כל חלק דרוש משטחי תעסוקה 

 .ומסחר למלונאות

שטחים קיימים אין תוספת שטחים  מ"ר 764,055 0 ל.ר תעשייה
 לתעשייה מסורתית

/  תיירות
 מלונאות

רכבים משני מגרשי ייעוד ושטחי התיירות מ 25,000קיים +  25,000 39
המלון הקיים בשטח מגרש  :בתחום התכנית

דונם ומלון נוסף מעל האגם במגרש  14של 
 .דונם 25של 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

כולל שטחי מבנים ומוסדות ציבור כלל   - 192
עירוניים, המסומנים בתשריט ייעודי 

 הקרקע. 

 נדרש או שניתן נוספים שטחים בהם נכללים לא. בתשריט המוכלל היעוד לסימון בהתאם מפורטים בדונם הקרקע שטחי .1
 .התכנית להוראות בהתאם מפורטות תכניות במסגרת להקצות

שטחי הבניה במ"ר כוללים את סך כל שטחי הבנייה לאותו שימוש, גם אם אינו מסומן כיעוד בפני עצמו אלא כשמוש  .2
 מותר, עיקרי או משני, ביעוד אחר כלשהו.

 המאושר המצב הוראות לשנות כדי, ואין בהם סטטיסטי מוששי לצורך מקורבת הערכה על מבוססיםזו  טבלה נתוני .3
 .זו בתכנית המוצע או סטטוטורית

 חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.ם ואינדפי ההסבר מהווים רקע לתכנית 
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  תכנית וסיווג זיהוי. 1
 

 תכניתשם ה 1.1
 תכניתומספר ה

 תכנית מתאר כוללנית ירוחם תכניתשם ה

 612-0692913 תכניתמספר ה    

  דונם  58,598 -כ  דונם   תכניתשטח ה 1.2   

 הכנת מסמכי תכנית - 3מהדורה  שלב מהדורות 1.3   

 עדכון תאריך 
 המהדורה

17.5.2020  

 תכניתסוג ה תכניתוג היוס 1.4
 

 תכנית כוללנית
 

מוסד התכנון  
המוסמך להפקיד את 

 תכניתה

 ועדה מחוזית

 כנית שלא ניתן להוציא ממנה היתרי בניהת היתרים או הרשאות 

 תכניתמקום ה 1.5

 דרום מרחב תכנון מקומי נתונים כלליים 1.5.1

   

 X 193102.8891קואורדינטה  

 

 Y 544158.4496קואורדינטה  
   

רשויות מקומיות  1.5.2
 תכניתב

 ירוחם מקומיתרשות שם ה

   
התייחסות לתחום  תחום מוניציפלי 1.5.3

 /מרחב התכנון הרשות
 כל תחום הרשות

 

   
שכונה/אזור בתחום  1.5.4

 .ר.ל   הישוב

   

 הנגב רמת                     תכניתמרחבי תכנון גובלים ב 1.5.5

 

 
 

  

יפורסם 
 ברשומות

יפורסם 
 ברשומות

יפורסם 
 ברשומות
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 קודמותלבין תכניות  תכניתיחס בין ה 1.6

עמוד ' מס   תאריך

בילקוט 

 פרסומים

 מספר

  ילקוט

 פרסומים

מספר תכנית   סוג יחס  הערה ליחס

 מאושרת

תכנית זו אינה פוגעת    

. 1/35בהוראות תמ"א 

 1/35הוראות תמ"א/ 

 תחולנה על תכנית זו.

 1/35תמ"א  כפיפות

תכנית זו אינה פוגעת    

. הוראות 1בהוראות תמ"א 

תחולנה על תכנית  1תמ"א 

 זו.

 1תמ"א  כפיפות

תכנית זו אינה פוגעת    

. 23/14/4תמ"מ בהוראות 

 23/14/4תמ"מ הוראות 

 תחולנה על תכנית זו.

 14/4/23תמ"מ  כפיפות

משנה רק את תכנית זו    

המפורט בתכנית זו, וכל 

יתר ההוראות בתכנית 

 ממשיכות לחול.  122/02/27

 122/02/27 שינוי

 גן לאומי ירוחם

 
 

ובאפשרות לפני יום תחילתה )להלן: "תכנית תקפה"(,  שהיו בתוקפןתכנית זו אינה פוגעת בתכניות  .1.6.1
 להוצאת היתרים מכוחן. 

מפורטת שתאושר מכוחה של תכנית זו )להלן: "התכנית המפורטת"(, ניתן לקבוע כי כל  בתכנית .1.6.2
  .בטלה - זו תכנית למעט, המפורטת התכנית שטח על החלה, זו בתכנית כמשמעה, תקפהתכנית 

מקומית שהופקדה או שהוחלט על הפקדתה לפני תחילתה של תכנית זו, רשאית הועדה  תכנית .1.6.3
 שנימקההמחוזית לאשרה או להפקידה, לפי העניין, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו ובלבד 

  .החלטתה את
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  התכניתמסמכי  1.7

 מספר עמודים קנ"מ  תחולה סוג המסמך
מספר 

 גיליונות

תאריך 
עריכת 

 המסמך

 עורך המסמך
גורם 

 מאשר
תאריך 

 האישור

 17.5.2020 - 77 - מחייב תכניתהוראות ה
 אדריכליםאלייקים צדיק אליקים, 

 תמי גבריאלי מתכננת:
  

   אלייקים אדריכליםצדיק אליקים,  10.5.2020 1 - 1:10,000 מחייב תשריט התכנית

   אלייקים אדריכליםצדיק אליקים,  24.2.2020 1 - 1:10,000 מנחה  נספח עיצוב עירוני

 12.3.2020 3 7 - מנחה מילולי נספח תנועה 
יועץ תנועה: ישראל רשטניק, מתו"פ 

 הנדסה
  

נספח תחבורה 
 ציבורית

 18.3.2020 1 - 1:5,000 מנחה
יועץ תנועה: ישראל רשטניק, מתו"פ 

 הנדסה
  

 18.3.2020 1 - 1:7,500 מנחה נספח תנועה
יועץ תנועה: ישראל רשטניק, מתו"פ 

 הנדסה
  

-סביבתי-נספח נופי
 תיירותי משולב

 3.5.2020 1 - 1:  10,000 מנחה
 יועץ נופי: רם אייזנברג 

 
  

 סביבתי-נספח נופי
 משולב מילולי

 3.5.2020 - 80 - מנחה
 יועץ נופי: רם אייזנברג 

 יועצת סביבה: רונית טורק
  

נספח הידרולוגיה 
  וניקוז מילולי

 11.5.2020 - 21 - מנחה
יועץ תשתיות: מיקי גבירצמן, מלין 

 מהנדסים
  

 11.5.2020 1 - 1:5,000 מנחה נספח ניקוז 
יועץ תשתיות: מיקי גבירצמן, מלין 

 מהנדסים
  

 12.3.2020 1 - 1:5,000 מנחה נספח מים 
יועץ תשתיות: מיקי גבירצמן, מלין 

 מהנדסים
  

 12.3.2020 1 - 1:5,000 מנחה נספח ביוב
יועץ תשתיות: מיקי גבירצמן, מלין 

 מהנדסים
  

חברתי, כלכלי נספח 
 )מילולי(ותיירותי 

 17.5.2020 - 65 - מנחה
 יועץ חברתי: ד"ר חיים פיאלקוף

 יועץ כלכלי: אהוד פסטרנק
 יועץ תיירות : אביעד שר שלום

  

   מתכננת: תמי גבריאלי    - מנחה נספח מעקב ובקרה

   מתכננת: תמי גבריאלי    - מנחה נספח יישום
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תשריט רקע תכנוני 
 קיים

 מתכננת: תמי גבריאלי 1.9.2019 1 - 1:  12,500 מסמך רקע
  

תכניות מתאר נספח 
ומחוזיות ארציות 

 החלות על התכנית
 מתכננת: תמי גבריאלי 1.9.2019 1 - - רקעמסמך 

  

   יועץ סיסמי: אקולוג הנדסה בע"מ   15 - מסמך רקע נספח סיסמי

 

 
של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים  במקרה. אחת כמקשה ויקראו זה את זה משלימים תכניתמסמכי ה כל 1.7.1

 . התשריטים על ההוראות תגברנה עצמם לבין המחייבים המסמכים בין סתירה של במקרההמחייבים. 

 ייב החלטה מנומקת של מוסדסטייה מהם תחהתכנית המנחים להנחות את התכניות המפורטות ולשמש כלי עזר לקבלת החלטות.  מסמכימטרת  1.7.2
.התכנון
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 תכניתהגדרות ב 1.8

זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא  תכניתב
 או מהקשר הדברים. תכניתאם כן משתמע אחרת מהוראות ה

 
 

 מונח מונח הגדרת

גישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של בניינים וסביבתם, המיושמת 
המוקדם ועד למגורים בבית, תוך ניצול יעיל וחסכוני של משאבי משלב התכנון 

על עדכוניו.  5281הטבע והסביבה, מזעור מפגעים סביבתיים, בהתאם לתקן 
זאת במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם, וליצור תנאים איכותיים ובני 

 קיימא לדיירים בבניין ולשוהים בסביבותיו.

 ירוקה בניה

 דיור בהישג יד ובהתאם להסדרים בדין. כהגדרתו בתוספת השישית לחוק התכנון והבניה 

 החוק כל תיקוניו. על והבניה התכנון חוק

י,  הבינו עיבוי חידוש המרחב הציבורי,  כגון פעולות ע"י בנוי באזור התערבות
 .שיקומוו החייאתו לצורךד', וכ בינוי פינוי

 בניה הוספתותוספת קומות ו/או תוספת אגפים למבנים קיימים : עיבוי בינוי

  .(infill) נתקים מילוי, בנויים מגרשים של ריקים בחלקים או ריקים במגרשים

 התחדשות עירונית

לציבור הרחב, בתשלום או שלא בתשלום, ואשר מקומות  ההפתוח חניה
 מים.אינם מוצמדים למשתמשים מסויהחנייה 

  חניה ציבורית

יעוד מוכלל, הכולל מגוון שימושים ואשר שמו נגזר מהשימוש בתכנית זו: 
בתחום היעוד העיקרי המאפיין את היעוד.  מיקומם המדויק של השימושים 

אשר יכולה להגדיר כל אחד מהם כיעוד בפני  ,יקבע בתכנית מפורטתהמוכלל 
עצמו ו/או להגדיר יעודים הכוללים מספר שימושים מתוך השימושים 

 בתכנית זו.בו, ותרים המ

 יעוד קרקע

 הבנויה בסמוךעם כניסה נפרדת, או  ,יחידה המהווה חלק מדירת מגורים
לפרקי זמן קצובים והתואמת את מיועדת לשמש לאירוח לדירת המגורים, ה

מלבד בייעוד אירוח כפרי בו יחידת האירוח אינה חלק תקני משרד התיירות. 
 מדירת המגורים. 

  יחידת אירוח

חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה, או מיגונו לצרכי ביטחון, שימור אתר 
לשימור, פיתוח שטח פרטי פתוח בתחום המגרש תוך קביעה בתכנית של זכות 

 הנאה לציבור לשימוש בו, וכל יעד ציבורי אחר שאישר שר הפנים לעניין זה.

 יעדים ציבוריים

 מתע"נ מערכת תנועה עתירת נוסעים 

 שטחים רגל, הולכי של לתנועה ושהיה ומשטחים מדרכותככרות, רחובות, 

 ונטועים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים טבעיים, מגוננים פתוחים
 קהילתי, גשרים וגינון לעיבוד חקלאי פתוחים ונופש, שטחים לספורט, לבילוי

 ושימושיםאופניים,  לתנועת רגל, נתיבים קרקעיים להולכי תת ומעברים
 המרחב הציבורי. לתפקוד ותורמים בינוי מחייבים אינם דומים אשר

 מרחב ציבורי

 מסומן בתשריט ייעודי הקרקע.  האתר בעל חשיבות ארכיאולוגית 
עתיקות/אתר 

 ארכיאולוגי

יחידת שטח כמסומן בתשריט ובנספח המתחמים, המצויינת במספר )לדוגמא 
 .זו תכנית להוראות 4 בפרקספציפיות  הוראות נקבעו האלי בנוגע ואשר(, 01

 מתחם תכנון
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 מונח מונח הגדרת

" בנספח התנועה המצורף 2" או "רחוב עורקי 1רחוב המסומן כ"רחוב עורקי 
 לתכנית זו.

 רחוב ראשי

לחוק, שטח שהוטלו עליו מגבלות לפי סע'  159מתקן בטחוני כהגדרתו בסעיף 
 1945.לחוק ושטח סגור כהגדרתו בתקנות ההגנה )שעת חירום(,  160

 שטח בטחוני

כפי שיהיה )כהגדרתו בתקנות(,  במ"ר המותר לבניה השטח המקורה הכולל
כולל שטחי השטח אינו שירות. שטחי וכולל שטחים עיקריים  לאחר הבניה

מבלי שיהוו שינוי  שירות תת קרקעיים, אותם ניתן להוסיף בתכנית מפורטת
 לתכנית זו.

 שטחי בניה

 את ואשר מכתיב , יעוד קרקע המסומן בתשריטהמותר ב המרכזיהשימוש 
  .(לסוגיהם )למשל: מגורים האזור. אופי

 שימוש עיקרי

שימוש נוסף לשימוש העיקרי, המותר בהיקף קטן ביחס לשימוש העיקרי, 
המאפשר מגוון שימושים בהתאם להוראות המתחמים, זאת בלא שישתנה 

מסחר שכונתי שטחי ציבור, . למשל: אופי האזור, הנקבע ע"י השימוש העיקרי
 .לשירות אזור המגוריםועסקים קטנים )בהיקף מוגבל( 

 שימוש משני

 שימוש נלווה שלים לשימושי היעוד העיקרי, או הנדרשים לתפקודו.שימוש  מ

 תכנית תקפה תכנית שאושרה למתן תוקף טרם אישורה של תכנית זו. 

 
 

"ה התשכזו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה  תכניתמונח אשר לא הוגדר ב כל
 שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.)להלן "החוק"( או בתקנות על תיקוניו  1965 –
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  תכניתת הומטר .2

 

 אלף תושבים. 53-יעד אוכלוסייה של כ עבורלירוחם  מתן מענה תכנוני כולל  

  יצירת בסיס תכנוני להתחדשות מרכז היישוב הוותיק כגרעין ציבורי, תרבותי וכלכלי אטרקטיבי

 לתושבים ולמבקרים.

  ורציפות שמירה על קומפקטיות , בדגש עלהיישובעירוני ברור המחבר את כל חלקי  שלדיצירת. 

  .קישור היישוב לסביבתו המדברית בדגש על היבטים נופיים, סביבתיים ותירותיים 

 ניצול יעיל של השטחים הבנויים והתאמת הפיתוח לאופי המדברי של האזור. 

 תוך שיפור העירוני בשלד המשולב ציבוריים שטחיםשל  ויעילמגוון, גמיש, איכותי מערך  פיתוח ,

 והתאמתו לאופי המדברי. איכות המרחב הציבורי

  ושילובו  , לרבות מענה לרכב הפרטי, תחבורה ציבורית ואופניים,יישובבהסדרת מערך התנועה

 .באר שבע קשר מסילתי בין ירוחם ומטרופולין יצירת, לרבות במערך התנועה האזורי
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   עודי קרקע ושימושיםיי .3

 

 יעוד יותרו במסגרת תכנית מפורטת, אלא אם נאמר במפורש אחרת, השימושים הנילווים  בכל
מערכות  :לרבות ,ליעוד ובאופיים בהיקפם המתאימים ,וו/או הנדרשים לתפקוד העיקרי לשימוש

מבני ציבור ושטחי ציבור פתוחים,  תשתיות תת קרקעיות, כוללתשתית ומתקנים הנדסיים, 
ומגרשי חניה  העיקרילשימוש  הנדרשות דרכים, חניותשטחים פתוחים פרטיים, שירותי חירום, 

 פסולת ואיסוף למיון שכונתיים מרכזים ;רגל ושבילי אופניים להולכישבילים  ציבוריים,
 . וכד'. כל זאת בלבד שלא ייפגע תפקודו של השימוש העיקרי למיחזור

 בהתאם  מפורטת תכנית במסגרת ייקבעו כולם או חלקם,, יעוד בכל המפורטים, השימושים
יחולו על יעודי הקרקע שייקבעו, גם  לשימושים האמורים הנלוות ההוראותלהוראות תכנית זו. 

 . נאמר במפורש אחרת, אלא אם זו תכנית בתשריט מסומנים אינם אם
 

 מגורים  3.1

 שימושים 3.1.1  

שימושים 
 עיקריים

  לאוכלוסיות מיוחדותמגורים לסוגיהם כולל דיור 

שימושים 
 משניים

 שטחי ציבור פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור (1

 ועסקים המתאימים באופיים  , משרדיםמסחר קמעונאי, כולל בתי אוכל (2
 ובהיקפם לאזורי מגורים.

 מלונאות ויחידות אירוח (3

 הוראות 3.1.2

במגרשים ו/או בנפרד מהשימושים העיקריים  יותר לקיים שימושים משניים (1 
הקמתם של בתי מלון תתאפשר בכפוף לנקיטת האמצעים  בבניינים נפרדים.

 הדרושים למניעת מטרדים מכל סוג. 

 מצא כי יותר שילוב של שימושים משניים בבתי מגורים אם מוסד התכנון (2
 מגורים.אזור הלגרום לפגיעה ב לא עשוייםפעולתם או אופן השתלבותם 

שימושים משניים העלולים לגרום למטרדים סביבתיים לאזורי המגורים  (3
ילוו במסמך סביבתי, שיקבע את האמצעים למניעת מפגעים וסיכון סביבתי 

 לפי הנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת ובאישורה.

בסמכות הועדה המקומית לאשר פיצול יחידות דיור בדירות מגורים בבנייה  (4
עם כניסה נפרדת מ"ר ומעלה לטובת יצירת יחידת אירוח  120רוויה וששטחן 

 רים,מ״ר נטו, כחלק מזכויות הבניה של יחידת המגו 40-20בשטח של 
  .וכי תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותיבובתנאי שתעמוד 

מ"ר  250צמודי קרקע בשטח של  בבתיםבסמכות הועדה המקומית לאשר  (5
בהתאם לתקני משרד התיירות התקפים באותה ומעלה הקמת יחידת אירוח 

 עת ובהתאם להנחיות מרחביות שייקבעו ע"י הועדה המקומית.

 

 עירוני מעורב 3.2

 שימושים 3.2.1  

שימושים 
 עיקריים

ומשרדים, מבנים ומוסדות  ייעוד מגורים ובנוסף: תעסוקהכל השימושים המותרים באזור 
 .מבני תרבות ובילוי, מסחר, בתי אוכל ומועדוניםציבור וממשל, 
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 הוראות 3.2.2
 

ובלבד  זה,ייעוד  תחוםמלונאות בכל למגורים מבניין קיים  שימוש יותר שינוי (1
 או על כלל הדירות בכניסה אחת. השינוי יחול על הבניין כולו,ש

הקמת מועדון תלווה בדו"ח מטרדים מפורט אשר יסקור את תכנית ל (2
 המטרדים הצפויים מפעולות המועדון והדרכים להגנה בפניהם. 

בנייה ב בדירות מגוריםבסמכות הועדה המקומית לאשר פיצול יחידות דיור  (3
 ,עם כניסה נפרדת מ"ר ומעלה לטובת יצירת יחידת אירוח 120רוויה ששטחן 

ובתנאי  ם,מ״ר נטו, כחלק מזכויות הבניה של יחידת המגורי 40-20בשטח של 
  .תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותיבשתעמוד 

לרבות מסעדות ובתי  ,תותר הקמת מבני מגורים עם קומת קרקע מסחרית (4
 בלבד. ראשי לכיוון חזית רחוב ,קפה

 

 

 מגורים, מסחר ותעסוקה  3.3

 שימושים 3.3.1  

שימושים 
 עיקריים

 מגורים לסוגיהם, כולל דיור מוגן ומעונות סטודנטים (1

 מסחר ומשרדים, תעשייה עתירת ידע, מרפאות, מעבדות ומכוני מחקר (2

שימושים 
 משניים

 סדנאות אמנות ואומנות מלאכה זעירה, (1

 בתי אוכל, מועדונים (2

 מלונאות (3

 שטחי ציבור פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור (4

 הוראות 3.3.2

בשטח מגרש שאינו עולה  , תותר הקמת שטחי מסחרבמגרשים יעודיים למסחר (1 
  .מ"ר בשטח עיקרי 1,000דונם והיקף בניה למסחר שאינו עולה על  2על 

אינם מהווים   אמנות ואומנות, כל עוד סדנאותתותר הקמת בתכנית מפורטת  (2
 מפגע ואינם מפריעים למבני המגורים הסמוכים. 

למלאכה זעירה  ומבנים לתעשיה עתירת ידע בסמיכות  הקמת בתי מלאכהתותר  (3
למגורים בתנאי שלא יהוו מטרד לאזורי המגורים ולא יהוו מפגע בריאותי 

 וסביבתי. 

 בסמיכות למבני מגורים.תותר הקמת בתי מלון  (4

 תותר הקמת מבני מגורים עם קומת קרקע מסחרית, לרבות מסעדות ובתי קפה. (5

 

 תעסוקה 3.4

 שימושים 3.4.1  

 שימושים
 עיקריים

תעשייה עתירת ידע,  ,תעשייה לסוגיה, לרבות תעשייה כבדה, מלאכה, משרדים (1
 מכוני מחקר ,מעבדות, מרפאות

 תעשייה ביטחונית ושטחי ניסוי (2
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 שימושים
 משניים

 מסעדות ובתי קפה ,שמחות וגני אירועים אולמותמועדונים,  (1

 מסחר קמעונאי וסיטונאי אחסנה,  (2

 תחנת תדלוק  חניון רכב כבד,תחבורה,  מרכז (3

 מתקנים הנדסיים, שירותי חירום (4

 הוראות 3.4.2

 

תותר הקמת תעשייה כבדה לסוגיה בכפוף לעמידה בתנאי איכות הסביבה  (1
 הנדרשים.

בלבד,  266,264,265תותר הקמת תעשייה ביטחונית ושטחי ניסוי בתאי שטח  (2
 הנדרשים.וזאת בכפוף לעמידה בתנאי איכות הסביבה 

תותר הקמת מועדונים, מסעדות, בתי קפה, אולמות שמחות וגני אירועים  (3
המשולבים באזור התעשייה ובלבד שהפעלתם לא תסכל את אפשרות מימוש 

 השימושים העיקריים בייעוד זה. 

תכנית להקמת אולמות שמחות וגני אירועים תלווה בהגשת נספח אקוסטי  (4
 למניעת מפגעי רעש לסביבה הקרובה.

 

 

 

 תיירות  3.5

 שימושים 3.5.1  

שימושים 
 עיקריים

 בית מלון 

שימושים 
 משניים

שימושי , ומסעדות קפה בתי, גלריותכגון:  בית המלוןלשימושים תיירותיים נלווים 
 בידור, בילוי ופנאי, אולמות כנסים ואירועים.

 הוראות 3.5.2
 

 חדרים.  250תותר הקמת בית מלון בהיקף של עד  (1

 100גובה בית המלון לא יחרוג מגובה פני השטח במקום הגבוה ביותר , ברדיוס של  (2
הנמוך מבין  –מטר מפני הקרקע  14מטר ממרכז המגרש ובכל מקרה לא יעלה על 

 שניהם.

 קומות.  3מספר קומות מרבי לא יעלה על  (3

 השימושים הנילווים והשימושים המשניים יבנו כחלק ממבנה בית המלון. (4

מור לעיל, תותר הקמת בתי קפה, מסעדות, שימושי בידור, בילוי ופנאי למרות הא (5
במבנים נפרדים ממבנה בית המלון, בכפוף להגשת תכנית עיצוב אדריכלי לאישור 

 מהנדס הרשות המקומית.
 

 
 

 אירוח כפרי  3.6

  שימושים 3.6.1  

שימושים 
 קרייםיע

 יחידות אירוח, קמפינג משולב (1

 חקלאותשטחי  (2

 מגורים למפעילי האתר ומשפחותיהם (1שימושים 
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 מסעדה, מרכז מידע, ספא (2 משניים

 ומבני עזר חקלאיים  אחסון חקלאי (3

 מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית (4

 סככות ופרגולות  (5

 יקבים (6

 גידול בעלי חיים (7

 מכירה של תוצרת חקלאית מקומית בהיקף מצומצם (8

 הוראות  3.6.2

 – 1/122/02/26יחולו הוראות התכניות המפורטת  306-301בתאי שטח  (1 
 מתחמי תיירות מדברית ירוחם.

 . 302-301יותר גידול בעלי חיים בחוות חקלאיות, למעט בתאי שטח  (2

הקמת יחידות האירוח תותנה בפיתוח חקלאי צמוד ובפיתוח שירותי   (3
 התיירות כפי שיקבעו בתכנית מפורטת.

טיפול ועיבוד בירקות ופירות כחלק מהטיפול בתוצרת  תותר הקמת יקבים, (4
 המקומית וכחלק מאטרקציות תיירות בשטח.

תנאי לאישור תכנית מפורטת בשטחי ארוח כפרי היא הכנת תכנית עיצוב  (5
אדריכלי. כל תכנית תתייחס לתא השטח בכללותו הכולל את שטחי 

 החקלאות והשטחים המבונים בחווה. 
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 ומוסדות ציבורמבנים  3.7

 שימושים 3.7.1  

שימושים 
 עיקריים

מכללות, מבנים לצרכי תרבות, דת  מוסדות חינוך לרבותמבנים לצרכי ציבור לרבות 
וספורט, מוסדות רווחה ומוסדות בריאות לרבות מרפאות, מוסדות קהילתיים 

 .שירותי חירוםו רשויותשירותים מוניציפאליים, משרדי וספריות, גנים, 

שימושים 
 משניים

 מגרשי ספורט וגני משחקים (1
  מזנוניםוקפיטריות כגון מסחר נלווה לשירות באי מבנה הציבור  (2
 חניה ציבורית (3
 בתי אבות ומעונות סטודנטים (4

 הוראות 3.7.2

 פיתוח מבני חינוך בקריות חינוך יאפשר הפרדת כניסות לציבור הרחב  (1 
 ולקהל התלמידים בשעות שונות של היום. 

כחלק מהמגרש ו/או חלק מהמבנה  רשויות ב של שטחי מסחר ומשרדיושיליותר  (2
ובתנאי שננקטו אמצעי הזהירות הדרושים להפרדה בין תלמידים בשעות 

 כלל האוכלוסיה. בין והלימודים 

 

 שטח ציבורי פתוח 3.8

 שימושים 3.8.1  

שימושים 
 עיקריים

רחבות, פינות ישיבה, ומתקנים פתוחים לספורט ומשחק,  ם, מגרשישטחי גינון ונטיעות
 הצללה מתקניטיילות, שבילים, שבילי אופניים, 

שימושים 
 משניים

 מבני שירות לצרכי תחזוקת הפארק ושירותים ציבוריים (1

 וחדרי השנאה תשתיות (2

 בתי קפה ומתקנים מקורים (3

 הוראות  3.8.2

יותרו בשטח , למעט קווי תשתית, לעיל 3.8.1כמפורט בסעיף שימושים משניים  (1 
משטח  5%יהיה עד בתנאי שהיקפם הכולל ד', ו 0.5-גדול מ ששטחו ציבורי פתוח

 .לא יפגע בתפקודוהשצ"פ ו

בהיקפם ובאופיים שיתאימו , בתנאי עילייםמתקנים הנדסיים תותר הקמת  (2
 לרבות, להקמתם ותנאים הוראותאת מיקומם ו תקבע מפורטת תכנית"פ. לשצ

 .ואיכותו רציפותו יקטעו שלא כך"פ השצ בשולי מיקומם

מ"ר למבנה ובתנאי  150תותר הקמת בתי קפה ומתקנים מקורים בשטח מירבי של  (3
 .משטחו של תא השטח 3%שסה"כ המבנים לא יעלה על 

 

 פארק/ גן ציבורי  3.9

 שימושים 3.9.1  

שימושים 
 עיקריים

לספורט ומשחק,  לפנאי ונופשומתקנים פתוחים  םמגרשישטחי יער, , שטחי גינון ונטיעות
 .הצללה מתקניורחבות, טיילות, שבילים, שבילי אופניים פינות ישיבה, 

 מבני שירות לצרכי תחזוקת הפארק ושירותים ציבוריים (1שימושים 
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 פארק אתגרי, פארק חבלים, קיר טיפוס כגוןתיירותית חווייתית  פעילות (2 משניים

 מסעדות ובתי קפהסדנאות אומן, תיירות, שירותי  (3

 מבני הדרכה ופעילותמרכז מידע,  ,הדרושים לתפעול השטח משרדים (4

 חניוני לילה (5

 הוראות  3.9.2

 431-ו, 426שטח  ייותרו רק בתא 2-5המפורטים בסעיפים  שימושים משניים (1 
תאסר )פארק ירוחם(. ביתר תאי השטח בייעוד זה לא יותרו שימושים נלווים ו

 הקמת מבני קבע לאירועים. 

את  תקבעש מפורטת תכניתתותר בהתאם ל עילייםמתקנים הנדסיים הקמת  (2
 שלא כך הפארק בשולי מיקומם לרבות, להקמתם ותנאים הוראותמיקומם ו

  .ואיכותו רציפותו יקטעו

יותר גינון אינטנסיבי ואקסטנסיבי על פי תכניות פיתוח שיאושרו על ידי הוועדה  (3
  .המקומית

 

 ספורט ונופש 3.10

 שימושים 3.10.1  

שימושים 
 עיקריים

  מגרשי ספורט, מבני ומתקני ספורט ונופש, ומבני עזר הנדרשים לתפעולם. (1

שטחי גינון ונטיעות, מגרשים ומתקנים פתוחים לספורט ומשחק, פינות ישיבה,  (2
 רחבות, טיילות ומתקני הצללה.

שימושים 
 מסחר (1 משניים

 הוראות  3.10.2
 

, מ"ר 250 עד הקמת חנות למוצרי ספורט בשטח מרבי של תכנית מפורטת תאפשר  (1
 כחלק מן המבנה הראשי המיועד לספורט ונופש. 
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 שטחים פתוחים  3.11

 שימושים 3.11.1  

שימושים 
 עיקריים

 טבעי פתוח שטח

שימושים 
 משניים

 שבילי הליכה ושבילי אופניים (1

 נקודתייםעמדות תצפית ומתקני הצללה  (2

 הוראות  3.11.2

(, לא יותרו השימושים הנלווים 3על אף האמור בריישא של פרק זה )פרק  (1 
פרט לתשתיות קוויות תת קרקעיות ומתקנים הנדסיים מקומיים  ,המפורטים

 שקיומם הכרחי בתחום השטחים הפתוחים.

בהיקפם  המתאימים, בלבד מקומיים היותם בתנאי יותרו עיליים מתקנים (2
ובאופיים לשטח פתוח. תכנית מפורטת תקבע את מיקומם והוראות ותנאים 
להקמתם, לרבות מיקומם בשולי השטח הפתוח כך שלא יקטעו את רציפותו 

 ואיכותו.

שמורת הטבע והגן ואזור  מדבר טבעי בערכיות גבוהה לאזוריודרכי הגעה  חיבורים (3
בשבילי הליכה רגלית ובאופניים  יהיו סביבתי, -, המסומנים בנספח הנופיהלאומי

בלבד )מלבד הדרכים הקיימות(. כל פיתוח, כולל שבילים, בשטחים פתוחים 
 שאינו פוגע בסביבה ובערכי הטבע.באופן שתלב בסביבה הנופית י

עמדות תצפית ומתקני הצללה נקודתיים יאופיינו במסגרת תכנית מפורטת אשר  (4
, ואת עיצובם באופן המשתלב תקבע את מיקומם בסמיכות לשבילים קיימים

 שאינו פוגע בסביבה ובערכי הטבע.  כךבסביבה הנופית 

תכנית מפורטת להתיישבות הפזורה  – 478 -ו  475הנחיות מיוחדות לתא שטח  (5
 הבדואית בתא שטח זה לא תהווה סטיה לתכנית זו. 

 

 יער  3.12

  שימושים 3.12.1  

 ועל פי התכניות התקפות במקום.  עדכוניהעל  1 "אתמ פי על המותרים השימושים 
  

 הוראות  3.12.2

 .מקוםב התקפות התכניותעל פי ו על עדכוניה 1א "תמ כאמור בהוראות 

 

 שמורת טבע  3.13

 שימושים 3.13.1  

 . ות במקוםת התקפוהתכניועל עדכוניה  1 "אתמ פי על המותרים השימושים 
  

 הוראות  3.13.2

 התכניותעל פי ועדכוניה  על 1להוראות תמ"א  בהתאםשישמר כטבעו ללא בניה,  שטח 
 .מקוםב התקפות
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 גן לאומי 3.14

 שימושים 3.14.1  

 מקום.התקפות ב המפורטות על עדכוניה והתכניות 1א בהתאם להוראות תמ" 

 הוראות  3.14.2

 התכניותעל פי ועדכוניה  על 1להוראות תמ"א  בהתאםשישמר כטבעו ללא בניה,  שטח 
 .מקוםב התקפות

 

 קרקע חקלאית 3.15

 שימושים 3.15.1  

שימושים 
 עיקריים

  . בהתאם לתכנית תקפה החלה במקוםשטחים לעיבוד חקלאי ו/או 

 הוראות 3.15.2
 

, אחסון, מבני מנהלה, מבוקרת לחקלאות גידול בתיתותר הקמת  447בתא שטח  (1

שאינו כולל שינוי  4/122/02/26ה. שינוי לתכנית התקפ לתכנית בהתאם ושיווק תפעול

 ייעוד קרקע, לא יהווה שינוי לתכנית המתאר.

ת ותכנייחולו הוראות  )שטחים חקלאיים( 440,441,442,443,444,445,446תאי שטח ב (2

  .1/122/02/26מפורטת 

תותר חקלאות צמחית בלבד כגון מטעים וכרמים, בכפוף  448,449,454,459בתאי שטח  (3

הסביבה והבריאות ועמידה בהנחיות הנוגעות הגנת לתאום עם משרדי החקלאות, 

 להקמת שטחים חקלאיים בסמוך לאזורי פעילות. 

 

 מים/תעלה/מאגר נחל 3.16

 שימושים 3.16.1  

שימושים 
 עיקריים

  .במסגרת ערוצים טבעיים ו/או איגום וערוצים מלאכותיים או העברת מיםשטח לצבירת 

שימושים 
 משניים

 דיפון ערוצים ומאגרים. 

 הוראות 3.16.2

 יותרו כל הפעולות שמטרתן לשמור על ניקוז תקין, כגון: בתחומי הנחלים והאגם (1 

יתבסס על . ויסות הניקוז הקמת מפעלי ניקוז, הקמת גשרים ומעברים מעל העורק

אלמנטים טבעיים כגון שטחי איגום והשהייה, עומקים ושיפועים משתנים של גדות 

. כמו כן, יותר להתוות , כמפורט בנספח הניקוז המצורף לתכנית זוהנחל ורצפת הנחל

דרכי מעבר להולכי רגל ורוכבי אופניים לרכב הצלה, למעבר תשתיות, לתחזוקה, 

 לא פגיעה בערוץ הנחל. פיתוח נופי והסדרת טיילות, הכל ל

עם רשות  תתואם, העלולה להשפיע על הנחל, או הגובלת בו כל תכנית בתחום הנחל (2

 ותותנה באישור תכנית מפורטת או תכנית ניקוז על פי חוק הניקוז. הניקוז

ובהתייחס  תותר הקמת גשרים ותשתיות הנדסיות עפ"י אישור רשות הניקוז (3
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 .ת זולהנחיות נספח הניקוז המצורף לתכני

כל מפגש בין עורק ניקוז לדרך יחייב הכנת תכנית בינוי ו/או פיתוח בתאום עם רשות  (4

 ללא מגבלה ניקוזית. ת מי נגרזרימ , המבטיחה, בין היתר,הניקוז

 

 דרך קיימת / מוצעת  3.17

 שימושים 3.17.1  

שימושים 
 עיקריים

 והבנייהחוק התכנון ב םכהגדרת, מבני דרך ומתקני דרך דרכים

שימושים 
 משניים

 קווי תשתית

  

 הוראות  3.17.2

דרכים 
 ארציות

כל שינוי בתוואי הדרכים הארציות המופיעות בתכנית זו, לרבות גריעה או תוספת  (1

 ,א)ג( לחוק. על אף האמור לעיל62של מחלפים יהווה שינוי לתכנית זו לעניין סעיף 

שינויים נקודתיים ולא מהותיים הנובעים מאילוצים הנדסיים או טכניים לא יהוו 

 שינוי לתכנית זו.

 אלאדרך ארצית,  של לתכנון והרצועות הבניין קווי בתחום בניה כל תותר לא (2

  הארצית המתאר תכנית  הוראות פי על שתיבחן מפורטת תכנית במסגרת

 .זו לתכנית שינוי הווהי לא כאמור מפורטת תכנית. שינוי קווי בניין בהתקפה

 

 / מוצעת  מאושרתמסילת ברזל  3.18

 שימושים 3.18.1  

שימושים 
 עיקריים

 ,אליההקשורים ברזל או הוכן מיתקנים לצורך מסילת  מסילהמסילות ברזל, מבני 
 על שינוייה. 1ובתמ"א  חוק התכנון והבנייהב, כהגדרתם המהווים חלק בלתי נפרד ממנה

שימושים 
 משניים

 מתקני תשתית

  

 הוראות  3.18.2

 על שינוייה. 1בהתאם להוראות תמ"א  (1 

המסומנת בתשריט תכנית זו, מאושרת הברזל הכל הרחבה או שינוי בתוואי מסילת  (2
א)ג( לחוק. על אף האמור לעיל, שינויים 62יהווה שינוי לתכנית זו לעניין סעיף 
 מאילוצים הנדסיים לא יהוו שינוי לתכנית זו.נקודתיים ולא מהותיים, הנובעים 

 אלאל, הברז מסילת של לתכנון והרצועות הבניין קווי בתחום בניה כל תותר לא (3
 שתהיה הארצית המתאר תכנית  הוראות פי על שתיבחן מפורטת תכנית במסגרת

 .זו לתכנית שינוי הווהי לא כאמור מפורטת תכניתף. שינוי קווי בניין בבתוק

 . ייקבע בתכנית מפורטת המדויק של מסילת הברזל המוצעתהתוואי  (4

 

 מתקנים הנדסיים 3.19

 שימושים 3.19.1  
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שימושים 
 עיקריים

   קווי תשתית, מתקנים הנדסיים ומתקני תשתית למיניהם, כהגדרתם בחוק.

שימושים 
 משניים

 כל שימוש נלווה הנדרש לתפקודה של התשתית

 הוראות 3.19.2
תנאי להגשת תכנית מפורטת להרחבת מט"ש ירוחם הוא הצגת חוות דעת  (1 

 ."סנסביבתית בהתאם להנחיות המשרד להג

 

 כריה וחציבה 3.20

 שימושים 3.20.1  

שימושים 
 עיקריים

 על עדכוניה.  /ב14בהתאם לתמ"א 

 הוראות 3.20.2
  

 הוראות בדבר:  לתכנית מפורטת לאזור כריה וחציבה תכלו
 

 , ונוף טבע בערכי פגיעה מניעת תוך וחציבה לכריה ותפעול האתרים תכנון (1

 .תיירותי פוטנציאל בעלי ובאזורים, והיסטוריים בערכים ארכאולוגיים

 דרישות המשרד להגה"ס למניעת מפגעי אבק. על פיהפעלת המחצבות  (2

 והחציבה. הכרייה מאתרי או אל חדשות דרכים מפריצתמניעה  (3

 .בהם הפעילות סיום עם ציבהוהח הכרייה אתרי שיקום (4
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 כריה, חציבה ופסולת 3.21

 שימושים 3.21.1  

שימושים 
 עיקריים

 /ב על עדכוניה14בהתאם לתמ"א 

 , דרכים, מתקנים הנדסייםגושית אתר סילוק פסולת

 הוראות 3.21.2
  

יעשה בתאום עם ( מחצבת הר צבוע) 702תא שטח  תכנון אתר הפסולת בתחום (1

 .להגנת הסביבההמשרד ועם  , של משרד האנרגיהומכרות אגף המחצבות 

התקדמות החציבה והכרייה בהתאם ל, טיפול בפסולת יבוצע בשלביםהאתר ל (2

עם אגף מחצבות ומכרות באזורים מסוימים. הכל בתאום  הכרייה באתר ולסיום 

 . של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה

כחלק מהליך  תערךת יכלול מתקני גריסה ומיחזור. ההטמנה הטיפול בפסול (3

 לווה בייעוץ של אדריכל נוף.תשיקום אתר המחצבה ו

 דרכים קיימות בלבד.תהיה מהגישה לאתר הפסולת  (4

להגנת יינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים לסביבה על פי דרישות המשרד  (5

 .הסביבה

ובתאום עם משרד  תפעול אתר ההטמנה בהתאם להנחיות המשרד להגה"ס (6

 האנרגיה לעניין שלביות תפעול המחצבה.

שיקום אתר ההטמנה יעשה בהתאם ל"הנחיות והוראות המשרד להגה"ס  (7

 ".מחצבותלסגירה ולשיקום 
 

 

 מחנה צבאי 3.22

 שימושים 3.22.1  

שימושים 
 עיקריים

 במקוםהחלות התקפות תכניות העל פי 

 

 בית קברות 3.23

 והוראות שימושים 3.23.1  

 .במקוםהחלות ו/או תכנית תקפה על שינוייה  19בהתאם להוראות תמ"א  

 

 
  

תכנית 612-0692913 23/06/2020 13:50:03 נספח אדריכלות הוראות התכנית

תינכתה תוארוה תולכירדא חפסנ 13:50:03 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 44 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



 612-0692913תכנית מס'   כוללניתמבא"ת 
 

                     22.6.2020דפים   69 מתוך 24 עמוד

 

 

 הוראות להכנת תכניות מפורטות .4
 

 הוראות כלליות 4.1

 :כללי 4.1.1

 עם להשתלבות המתייחסות הוראות, העניין ולפי היתר בין, תכלול מפורטת תכנית (1 
לרקמה הבנויה לשטחים הפתוחים הגובלים, , לרבות התייחסות גובלים מתחמים

 הציבורי המרחב לשטחי הוראות הסובבת ושמירה על רצף של דרכים ותשתיות,
 פיסיים תנאים יצירת לרבות, נגישות, רציפות ואפקטיביותבדגש על  בה הכלולים

 ציבורית תחבורה עידוד, ושהייה ורוכבי אופניים רגל הולכי תנועת המעודדים
 אקלימית נוחות ליצירת אמצעים, וקישוריות למסופי תחבורה ציבורית ותחנות רכבת

 .נחל דורבניםפארק ו מרכזיים ונגישות למוקדים עירוניים כגון מוסדות ציבור

אישור תכנית נתון לשיקול דעתו של מוסד התכנון. מוסד התכנון רשאי שלא לאשר  (2
במלואה את הוראות תכנית זו, ובלבד תכנית משיקולים תכנוניים, גם אם היא תואמת 

 .שנימק את החלטתו

, הכוללת תוספת יחידות דיור מעבר לקבוע מפורטת תכנית לאשר תכנון מוסד רשאי (3
בתכנית זו, במסגרת סה"כ שטחי הבנייה הקבועים בתכנית זו, ובתנאי שניתן בה מענה 

בהתאם לצרכי הציבור ולתשתיות הנדרשות כתוצאה מתוספת יחידות הדיור המוצעת, 
  להוראות תכנית זו.

לצרכי ציבור במגרשים מקצה שטחים מבונים יח"ד ומעלה או  200וללת כה תכנית (4
המצורף לתכנית זו ו/או  פרוגרמהנספח הדונם תערך בהתאם ל 10בשטח העולה על 

תיבחן את צרכי  המדריך הארצי להקצאת שטחי ציבור התקף לאותה עת. התכנית
 הרשות המקומיתהציבור בתכנית עצמה ובסביבה הקרובה אליה על פי הנחיית מהנדס 

 או המוסמך מטעמו. 

, ומעלה חדשות דיור יחידות 200המוסיפה  תכנית של הפקדתה על חליטתכנון ימוסד  (5
למאפייני התכנית ולמאפייני המתחם בדיקה תכנונית מוקדמת, המתייחסת על בסיס 

 :הבאים לנושאים בנוגע נתונים המציגהו בו נמצאת התכנית

ספו מאפייני אוכלוסיית היעד של התכנית, כולל הערכה של מספר הנפשות שיתוו .5.1
בהתבסס על מספר יחידות הדיור המרבי בתכנית  ,כתוצאה ממימוש התכנית

 .והערכה בדבר מספר הנפשות הממוצע במשק בית הצפוי בטווח מימושה

ם הכוללים, בין היתר, את היקף השטחים הציבוריים לנפש נתונים פרוגרמתי .5.2
 המאושרים והמפותחים בתחום המתחם וסביבתו הקרובה, ואת האפשרות לספק

בתחומו או בסביבה הקרובה שטחי ציבור נוספים לאור צפיפות הבניה הקיימת בו 
  .והצפי לפרויקטים חדשים

 , לרבות:ובהקצאת יחידות דיור קטנות שג ידיבדיקה בהתייחס לצורך בדיור בה .5.3

 ובסביבתה התכנית בתחום והמאושרות הקיימות הדיור יחידות תמהיל (1)

 אחר מאפיין וכל הבינוי צפיפויות, סוגמגוון  ,גודלן, גובה הבניה מבחינת
 התכנית להתגורר בתחום תומגוונ אוכלוסיות של יכולתן על להשפיע העשוי

ובסביבתה על מנת ליצור היצע עבור אוכלוסייה בשלבים שונים של מחזור 
 החיים. 

, יחידות הדיור העונות על מאפיינים אלו בסביבה הקיימת והמתוכננת מלאי (2)
 בתחום הקיים ,בהתאם להסדרים בדין יד בהישג דיור יחידות מלאילרבות 

 .אלה ביחידות לצורך מענה לתת ויכולתו ובסביבתה התכנית

בתכנית הנדונה ככל ו/או יח"ד קטנות בהישג יד  דיורהמלצות בדבר הכללת  (3)
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 כפי שהוגדרו לאותו מתחם.נית כבהתאם למטרות התו הנדרש

, הוראות המבטיחות את ביצוע הענייןולפי האפשר  במידת ,תכנית מפורטת תכלול (6
התכנית בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת, לרבות 

 דרכים, מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים על פי תכנית זו.

לניצול מיטבי של המרחב  הנחיותולפי העניין, האפשר  במידת, לוכלת מפורטת תכנית (7
 על הקפדה תוך' וכד אחסון, חניה, תשתית מתקני: כגון שימושים לשילובקרקעי -התת

 .סמוכות לפעילויות מפגעים ומניעת נאותים סביבתיים תנאים יצירת

יילקח בחשבון מצבן התכנוני של החלקות, איחוד וחלוקה הכוללת תכנית מפורטת ב (8
 ערב אישורה של תכנית זו.

תכנית מפורטת תכלול הוראות בדבר מימושה, ורשאי מוסד תכנון לחייב גם הכללת   (9
מסגרת זמן, שתיקבע תמומש ב הוראות המבטלות אותה, כולה או חלקה, אם לא 

   באותה תכנית בהתאם למאפייניה. 
לבין שאר פרקי התכנית, בשלמותו(  4)פרק בכל מקרה של סתירה בין הנחיות פרק זה  (10

 ת פרק זה.יגברו הוראו

  שטחי ציבור 4.1.2

 
מסומנים שטחי ציבור פתוחים ושטחים למבנים ומוסדות ציבור  התכנית בתשריט (1

שיוכנו מתוקף תכנית זו יקצו בלבד. תכניות מפורטות  העירונית והמתחמיתברמה 
העירוני,  נספח העיצוב ,לעקרונות נספחי הנוף ,להוראות בהתאםשטחי ציבור נוספים 

 הארצי מדריךהלהוראות בהתייחס והכל  ,המצורף לתכנית זו ההפרוגרמנספח ול
 .התכנית אישור לעת התקף ,ציבור שטחי להקצאת

רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית הקובעת שטחי בניה לצרכי במסגרת תכנית מפורטת  (2
מפורטת תכנית תוספת שימושים לצרכי ציבור, מעבר לקבוע בתכנית זו. /או וציבור 

 שינוי תהווה לא, כאמורציבור  לצרכיו/או שימושים הקובעת ו/או מוסיפה שטחי בנייה 
  .זו לתכנית

יוגדרו בתכנית כמגרשים ששטחי קרקע במפורטת הקצאה לצרכי ציבור תעוגן בתכנית  (3
, ובהוראות בנוגע לשלבי או בייעוד משולב , בייעוד קרקע ציבוריתאו משולבים נפרדים

 פיתוחם.

ומאפייני  מפורטת לאור מאפייני המתחם בו מצויה תכנית כי התכנון שוכנע מוסד (4
 (3הקצאה של שטחי קרקע לשימושים ציבוריים, כאמור בס"ק )כי התכנית עצמה, 

 :, ובלבד שנימק החלטתולעיל, אינה אפשרית בנסיבות העניין, הוא רשאי

להחליף את ההקצאה של שטח ציבורי פתוח, כולה או חלקה, בשטח פתוח דומה  .4.1
תוך הבטחת הקניית השטח לרשות ציבורית ורישומו על שמה במגרש סחיר, 

 בהתאם לדין.

להחליף את ההקצאה של מגרש לבנייני ציבור בהקצאה של שטחים בנויים  .4.2
תוך הבטחת  ,לשימושים ציבוריים, במגרש בו מותרים גם שימושים סחירים

 .  הקניית השטח לרשות ציבורית ורישומו על שמה בהתאם לדין

מפורטת תבטיח ניצול מרבי של השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור, לרבות  תכנית (5
 ציבור ולמוסדותמבנים תכנית מפורטת לשילוב שימושי ציבור שונים באותו מגרש. 

תכנית הבינוי תכלול תפישה  .תחייב הכנת תכנית בינוי לכל אחד מתאי השטח בכללותו
ביחס לתחום התכנית  תותכנונית מגובשת ושלמה לכל אחד מתאי השטח בכללו

 .וסביבתה, כולל נספח תנועה וחניה

, פתוחיםה ציבורה שטחיבו ציבור ומוסדות מבניםב ייםהציבור םשימושיההרכב  (6
, חברתיה בהתאם לנספח  םבעת עריכת התכנית המפורטת למתח, ככל שיידרש, ייקבע
 ציבור שטחיהארצי להקצאת דריך מה פי על/או ו, המצורף לתכנית זו  ותיירותי כלכלי

  .במקומו שיבוא אחר תקףארצי  נוהל כל או שיהיה תקף בעת עריכת התכנית
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רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית המגדילה שטח לצרכי ציבור, גם אם יש בכך כדי  (7
הקטין שטח אחר לצרכי ציבור, בתנאי שהונחה לפניו פרוגרמה מפורטת, המראה כי ל

ניתן מענה מלא לצרכי הציבור שהוקטנו לאוכלוסייה המשורתת על ידם, אם היא 
 . נימוקיו בהחלטת ההפקדהבתחום התכנית המוצעת ואם מחוצה לה, וכלל את 

שטחי בנייה לשימושים שאינם רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית מפורטת, הכוללת  (8
 מגרש.אותו ואשר בנייתם נועדה לסייע בבניית מבנה הציבור שיבנה בלצרכי ציבור, 

 תכלול. התכנית המפורטת ציבור לצרכי הבניה משטח 20%על  עלהי אבהיקף שלזאת 
הוראות המוודאות הקמתם בד בבד עם מימוש הבניה לצרכי תקבע ו להקמתם תנאים
 .ציבור

 הצללה 4.1.3

 
המתייחס לכל המרחב הציבורי בתחומה או לשטח נספח הצללה תכלול תכנית מפורטת  (1

 הצללות ממבנים קיימים ומתוכנניםהציבורי כולו לפי העניין. הנספח יכלול סקירה של 
פתרונות הצללה קבועים  לרבותומתן פתרונות בהתאם, הצללה אפשרויות ניתוח וכן 

  וזמניים.

סביבתי כגון: העדפת הצללה -לעקרונות המפורטים בנספח הנופינספח ההצללה יתייחס  (2
העדפת עצים גדולים המותאמים להצללה  תוך באמצעות עצים על פני פתרונות בנויים

יבוריים פתוחים הכוללים באקלים מדברי, רציפות והמשכיות הצללות בדגש על שטחים צ
בתנאי שנימק זה מוסד תכנון רשאי לפטור מהכנת נספח פעילויות ספורט ומרחבי שהייה. 

 את בהחלטתו.  ז
 

 עצים וצמחיה 4.1.4

 
תכניות מפורטות הכוללות הנחיות לטיפול בעצים וצמחייה יתייחסו לעקרונות  (1

סביבתי כגון: עידוד צמחיה מותאמת לאקלים המקומי, ליווי -המפורטים בנספח הנופי

 אגרונומי לנטיעה ותחזוקת עצים, הגנה מעבודות בניה ועוד. 

 נגישות 4.1.5

 
 רוכבילו , לעגלותמירבית להולכי רגלפיתוח כלל המרחב הציבורי יאפשר נגישּות  (1

 וכן הנגשה למוגבלים בתנועה בהתאם לתקנים הנכונים למועד התכנון. אופניים

באופן המאפשר נגישות מלאה  ,הכניסות למבנים יהיו, ככל הניתן, במפלס המדרכות (2

 מרצועת ההליכה.

 גבול מתחם שיקום והתחדשות 4.1.6

 קבעיי בתשריטהתחדשות עירונית שיקום/ל גבולותיו המדויקים של אזור המסומן (1 
 . במסגרת התכנון המפורט

 מאלו אחרים באזורים גם עירונית להתחדשות שטחים לקבוע תכנון מוסד רשאי (2
 -ו 4.1.1בסעיפים  האמור על ובהתבסס, מנומקת החלטה פי על, זו בתכנית שסומנו

 .לעיל 4.1.2

תכנית מפורטת לשטחי התחדשות עירונית תקבע את היקף תוספת יח"ד הדרוש  (3
משטחי  7לשם ישימותה של התכנית. סה"כ שטחי הבניה החדשים לא יעלו על פי 

 ערב הכנתה של תכנית זו.  הבנוייםהבניה 

לכלל הנושאים תכנית מפורטת להתחדשות עירונית, תכלול גם הוראות המתייחסות  (4
 :ובנוסף 4.1.1המפורטים בסעיף 
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 .פתרונות אמצעי תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית (1)

נספח תשתיות כולל התניות לשדרוג וחידוש תשתיות, הטמנת תשתיות ואיחוד  (2)
 .תשתיות

  .תכנון אקלימי בבניה גבוהה (3)

 .מחזור פסולת בנין והנחיות למניעת זיהום אוויר (4)
 

 יעדים ציבוריים 4.1.7

, במגרש שאינו מיועד למבני ציבוריים דיםלייע המותר לבנייההגדלת השטח הכולל  תותר 
 :אלה להוראות בכפוףציבור 

הגדלת השטח כאמור תהיה מותנית במימוש יעדים ציבוריים בתחום המגרש או במגרש  (1
 .גובל

מסך השטח הכולל המותר  15%הגדלת השטח הכולל המותר לבניה לא תעלה על  (2
 יהיה בהיקף סביר להיקף היעדים הציבוריים.לבנייה במגרש ובלבד שהיקף ההגדלה 

 םדיוק בסימוני 4.1.8

 דיוק מאפשר שאינו, התשריטלא מהותיות, הנובעות מקנה המידה של  סטיות (1 
 שיקולים/או ו ציבור שטחי ותצורת ברצף מהצורך/או ו, השטח בגבול או באיתור

 של הטופוגרפיים התנאים מחמת או/ו, מקומיות דרכים התווית של תחבורתיים
 .זו לתכנית שינוי בכך ואין מותרות תהיינה, השטח

במסמכי התכנית אינו מהווה איתור מדויק ויש לראות בו מגמה  ליםבומיהס סימון (2
כללית לאיתורו הרצוי של השימוש. מיקומו המדויק, גודלו וגבולותיו ייקבעו בתכנית 

 מפורטת בהתאם להוראות המתחם הרלוונטי.

הגבולות המדויקים של המתחמים לתכנון מפורט ייקבעו במסגרת תכניות מפורטות  (3
בהתחשב במגבלות טופוגרפיות, גושים וחלקותף פתרונות תחבורה ותשתיות, צרכי 

 הגדרת מתחמים לאיחוד וחלוקה וכיוב'. 

 לכלל המתחמים הוראות 4.1.9

אם נאמר אחרת תכנית מפורטת במתחם תכנון חדש תערך למתחם במלואו אלא  (1 
 בהוראות המתחם.

 ממתחם לחלק מפורטת תכנית להכין תכנון מוסד לעיל, רשאי 1בסע'  האמור אף על (2
 התכנון במוסד ץאשר אומהתואמת מסמך מדיניות למתחם כולו,  תכנון חדש,

 .בהמשך במתחם שיתוכננו המפורטות תכניותהכנת ל כמסמך מנחה

מתייחסים רבתי,  4.2עיף סכאמור בשטחי הבניה במ"ר, המפורטים בכל מתחם,  (3
 המסומן בתשריטהמוכלל יעוד הקרקע ללשימושים השונים המותרים בו, ולא 

. שטחים אלה כוללים את סך כל שטחי הבנייה לאותו שימוש, גם אם אינו הראשי
 .מוש מותר, עיקרי או משני, ביעוד אחר כלשהוימסומן כיעוד בפני עצמו אלא כש

הקבוע לכל מתחם כולל את כל שטחי הבניה המותרים בו, לרבות היקף שטחי הבניה  (4
 .38זכויות עפ"י תכניות קודמות וכולל הערכה של הזכויות המותרות לפי תמ"א 

 לשטחי בנוסף שיוקצוציבור,  למוסדות בנייה שטחי כוללים אינם אלה בנייהשטחי 
הניתנים , שטחי בניה בתת הקרקע יםכולל ואינם ,למתחם המפורטים הבניה

  להלן. 6להוספה בהתאם לס"ק 

שטחי הבניה הנ"ל מחושב בהתבסס על הערכת היקף המצב המאושר ערב סה"כ  (5
ערב תכנית זו  התקפותכי הזכויות ע"י מוסד התכנון אישור תכנית זו. ככל שיתברר 

, תשתנה התוספת בהתאמה, כך שישמר סה"כ היקף הזכויות מהמחושב שונה
 המוצע בתכנית זו.

מוסד תכנון לאשר תכנית הכוללת תוספת שטחי בניה בתת הקרקע, אלא אם  רשאי (6
, ובכפוף לעמידתה בשאר הוראות נאמר במפורש אחרת בהוראות המתחם הרלוונטי
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 הוראות למתחמים 4.2

 מרכז היישוב  – 1מתחם  4.2.1
 

 

 תיאור המתחם 4.2.1.1

 
 

 רחוב את כולל הוותיק היישוב מרכז
 משמעותי שטח וכן ,עבריו משני בורנשטיין

 המרכז את להוות המיועד (201)תא שטח 
החיבור  ולהתוות את היישוב של האזרחי

)מסומן כסימבול  למסוף התחבורה המרכזי
 ותחנת הרכבת המזרחית.  בתשריט(

 
 של שימושים עירוב כולל היישוב מרכז

. ועסקים מגורים, מרכזיים ציבור מוסדות
 כאזור ולחיזוק להתחדשות מיועד זה אזור

, רגל הולכי לטובת המוטה שימושים מעורב
 ציבורית תחבורה ומשתמשי אופניים רוכבי

וכן כאזור של פעילות ציבורית, קהילתית 
 ותיירותית ענפה. 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.1.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 , בית למשק נפשות 3.6 של הנחה"פ ע  4,600-כ 2,800 -כ נפש
  ."דיח 1,270-כ"כ סה

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

 לצרכי בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי 279,800 -כ 198,000 -כ מ"ר 
 המפורטים הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור

 לשטחי להקצאה הארצי למדריך בהתאם למתחם
 לתכנית זו.  המצורפת לפרוגרמה ובהתייחס ציבור

"ד. יח 775 -כ של תוספתיח"ד מוערכת:  כמות  177,800  108,500  מ"ר מגורים
. על בסיס יח"ד במתחם"ד יח 1270 -כ"כ סה

 מ"ר.  140ממוצעת של 

  58,000  52,000 מ"ר  תעסוקה

  .. תכנית כאמור לא תהווה שינוי לתכנית זותכנית זו

על שינוייה תותר תוספת זכויות על פי הקבוע בתמ"א  38במקום בו חלה תמ"א  (7
שהיקף הזכויות אינו עולה על תוספת הזכויות המוצעת לאותו מתחם וכן ובתנאי 

 בתנאי שגובה הבניה אינו עולה על הקבוע בהוראות המתחם.

 .שינוייה על 1/35"א/בתמ מהקבוע תפחת לא הבינוי צפיפות חדשים פיתוח בשטחי (8
 10%תכנית מפורטת המציעה תוספת של זכויות בניה בהיקף של עד  : גמישות (9

 מהמוצע בתכנית זו, לא תהווה סטיה מתכנית זו. 
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   44,000  37,500 מ"ר  מסחר 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

המוקדים  במתחם זה יש למקם ככל הניתן את    25 - דונם
עירוניים המתאימים למרכז אזרחי -הכלל

ולמרכז העסקים הראשי )מע"ר(, לרבות בית 
המועצה, מרכז תרבות, אולם מופעים, 

קונסרבטוריון, חוות ידע ירוחם טק, מכללה 
 ועוד. 

  עירוב בין היתר  תכנון מבני הציבור  יכלול
נים כגון גני שימושים של שטחי ציבור קט

וכו', ציפוף וחידוש מוסדות  ילדים, מעונות יום
מאמצים הבמסגרת  ציבור קיימים  וזאת
 . ולניצול יעיל של הקרקע להתחדשות עירונית

  הקצאת שטחי ציבור בתכנית מפורטת תעשה
בהתאם למדריך הארצי התקף בעת אישור 

התכנית המפורטת, ובהתייחס לנספח 
 זו.הפרוגרמה הצורף לתכנית 

שטח ציבורי 
 פתוח

הקצאת שטח ציבורי פתוח בתכנית מפורטת תעשה  22 - דונם
התקף בעת אישור התכנית הארצי למדריך בהתאם 

, המשולב סביבתי-לנספח הנופיהמפורטת ובהתייחס 
 .המצורף לתכנית זו
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 הוראות נוספות 4.2.1.3

4.2.1.3.1 

הוראות 
 כלליות

       הבניה:  גובה (1

  .קומות מעל קומת קרקע מסחרית 5עד  – מגורים (1)

 קומות. 12עד  –מסחר ותעסוקה  (2)

 קומות.  6עד  –מבנים ומוסדות ציבור  (3)
 יח"ד לדונם נטו. 18צפיפות המגורים: עד  (2

  ,חזית מסחריתו לכליתכניות מפורטת הגובלת ברחובות בורנשטיין וורדימון  (3
 תכנוןה. עקרונות בניין מחייבכך שמבני המגורים יגדירו את דופן הרחוב בקו 

  אחידים. רחוב יהיוהחזית האדריכלי של 

 .4.1.6תכנית להתחדשות עירונית תתייחס להוראות המפורטות בסעיף  (4

5)  

4.2.1.3.2 

הוראות 
 מפורטות

 ,ירוחם וכיכר השוק המועצה המקומיתמתחם ב : תכנית מפורטת200שטח  תא (1

חזיתות מסחריות עם  תעירוני כלל בעלי חשיבותתכלול שימושים ציבוריים 

  בבנייה שתיצור דופן רחוב אחידה. 

תא שטח זה : תכנית מפורטת תחול על כל תא השטח. 201תא שטח  (2

הינו חלק מאזור עירוני מעורב ומיועד לבניית שטחי תעסוקה, 

מגורים ומסחר. תכנית מפורטת תקבע את התמהיל המועדף לחלוקה 

בין השימושים השונים על פי תנאי השטח וצרכי העיר לעת הכנת 

בתכנית זו יוקצו מהשטחים  30%עד על פי צורך,  מפורטת.התכנית ה

ליצירת מנגנון כלכלי להתחדשות עירונית  מגרשים להשלמה,לצורך 

מכיל  תא שטח זה  :204תא שטח  כולל 207עד 220שטח מס'  יבתא

בניינים אשר יהיו חלק מתכנית התחדשות עירונית. השטח הינו  חלק 

מאזור עירוני מעורב ומיועד לבניית שטחי תעסוקה, מגורים ומסחר. 

בחינת הערכים  תכנית מפורטת תקבע את תמהיל המועדף לשטח תוך

הדרושים להתחדשות העירונית לבניינים והכלכליים השמאיים 

התכנית המפורטת שתוכן לאזור יכולה לקבוע שטחים הקיימים.

לאיחוד וחלוקה בהתאם לצרכי התכנית, ככל שהדבר דרוש לשם 

 10 יצירת הליך ההתחדשות העירונית, תותר בניה גבוה עד לגובה של 

 קומות. 
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 רישום סה"כ שטח בנייה במתחם ילווה תמיד בהנחיות לגבי תמהיל חלוקת הזכויות בין השימושים העקריים השונים.  1

  בורנשטיין צפון ותיק מרקם  – 2מתחם  4.2.2

 המתחם תיאור 4.2.2.1

 
שכונות האשל ונאות  אתזה כולל  מתחם

קרקע,   צמודתהדר, המאופיינות בבניה 

ושכונת אלי כהן אשר מורכבת בחלקה 

" ובחלקה ממבני שיכונים שטיחממבני "

קרקע.  צמודתובניה   

 

 

 למתחם כמותיים נתונים 4.2.2.2

 יחידת נושא
 מידה

 תוספת
 למאושר

  הוראות "כסה

 

"כ סה
 אוכלוסייה

 צפויה

 2,400 -כ, בית למשק נפשות 3.6 של הנחה"פ ע  8,640  4,500  נפש
 "ד.יח

 בנייה שטח
 לכלל) כולל

 ,1(היעודים

 לצרכי בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי 341,500 176,400 "ר מ
 המפורטים הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור

 לשטחי להקצאה הארצי למדריך בהתאם למתחם
 .זו לתכנית המצורפת לפרוגרמה ובהתייחס ציבור

"ד. יח 1260 -כ של תוספת: מוערכת"ד יח כמות  336,000  176,400 "ר מ מגורים
"ד יח בסיס על. במתחם"ד יח 2400 -כ"כ סה

 "ר.מ 140 של ממוצעת

  5,500 - "ר מ  מסחר

 מבנים
 ומוסדות

 ציבור

התחדשות עירונית יש לייעל את  במסגרת   49 - דונם
 השימוש בשטחים הקיימים והמאושרים. 

 ממענה לצרכי מתחם זה בבתי ספר יש  חלק
, כמפורט בנספח 4ובמתחם  3לתת במתחם 

 הפרוגרמה המצורף לתכנית זו. 

 תעשה מפורטת בתכנית ציבור שטחי הקצאת 
 אישור בעת התקף הארצי למדריך בהתאם
 לנספח ובהתייחס, המפורטת התכנית
 .זו לתכנית המצורף ותיירותי כלכלי, החברתי

 ציבורי שטח
 פתוח

שטח ציבורי פתוח בתכנית מפורטת תעשה  הקצאת 37 - דונם
בהתאם למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

סביבתי -המפורטת ובהתייחס לנספח הנופי
 המשולב, המצורף לתכנית זו. 

 נוספות הוראות 4.2.2.3
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4.2.2.3.1 

  הוראות
 כלליות

 גובה בניה: (1
 קומות  5עד  –מגורים  (1)
 קומות 6 –מבנים ומוסדות ציבור  (2)

, צפיפות 100,101,103,144,147בכל תחום המתחם, למעט בתאי שטח  (2
  יח"ד/דונם נטו  8עד : המגורים 

 .4.1.6המפורטות בסעיף תכנית להתחדשות עירונית תתייחס להוראות  (3

4.2.2.3.2 

 הוראות 
 מיוחדות

 :100,101,103,144,147תאי שטח  (1

תכנית מפורטת תייעד את תאי השטח להתחדשות עירונית. בשטחים אלה  (1)
יח"ד/דונם. תותר  16קומות ובצפיפות נטו של  5תותר בניה בגובה עד 

 קומות. 6בנייה לשימושי מלונאות עד גובה של 

תוכל לאפשר הריסת המבנים הקיימים ופרצלציה תכנית מפורטת  (2)
יח"ד חדשות, בנוסף  160  -מחודשת של תאי שטח אלה, בכפוף להוספת כ

 על ההיצע הקיים בהם.

: תותר תוספת של קומה אחת מעל קונטור הבניה הקיים 105תא שטח  (2
מתכסית הקומה  40%ומעליה תוספת של קומה חלקית בשיעור של עד 

 שמתחתיה. 

מפורטת הגובלת בנחל אבנון או בתחום ההשפעה שלו, תכלול  כל תכנית (3
הוראות המתייחסות לממשק עם הנחל, לרבות הנחיות לגבי הממשק של 

שטחי המגורים עם הפארק שלאורכו. התכנית תקבע הסדרי ניקוז של נחל 
אבנון, כולל, בין היתר, הקמת קיר דיפון לאורך גדות הנחל, הכל בהתאם 

וז המצורף לתכנית זו ובתיאום עם רשות הניקוז שקמה להנחיות נספח הניק
 בשור.
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   המתחם הוותיק הדרומי – 3מתחם  4.2.3
  

 תיאור המתחם 4.2.3.1

  
 השקד שכונת את כולל המתחם

 ושכונות"שטיח"  בסגנון בבניה המאופיינת
נוף המדבר, נווה נוף וצהלה.  :"ביתך"בנה 

 3קרקע עד  צמודתהבניה באזור זה היא 
בין מרכז היישוב  מקשר. המתחם קומות

 מרכזי פתוח שטח הכולל ,לנחל דורבנים
-בצפון מתוכננים ציבור מוסדות ומקבץ

מערב המתחם הצמוד אליו מדרום )מתחם 
5).  
 

המתחם כולל שטחים חדשים לבינוי 
של נחל דורבנים לאורך הגדה הצפונית 

  .וציפוף של יחידות דיור באמצעים שונים
גבול המתחם הוא נחל דורבנים, המוצע 

 כפארק בעל דופן בנויה.

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.3.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 -כ"כ סה, בית למשק נפשות 3.6 של הנחה"פ ע  7,560   1,980 נפש
 "דיח  1,550

שטח בנייה 
לכלל כולל )
 (היעודים

 לצרכי בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי 218,100 77,000 מ"ר 
 המפורטים הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור

 לשטחי להקצאה הארצי למדריך בהתאם למתחם
 .זו לתכנית המצורפת לפרוגרמה ובהתייחס ציבור

"ד. יח 550 -כ של תוספת: מוערכת"ד יח כמות  217,000  77,000 מ"ר מגורים
"ד יח בסיס על. במתחם"ד יח 1,550 -כ"כ סה

 "ר.מ 140 של ממוצעת

   1,100 - מ"ר מסחר 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה בהתאם  68 - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

חברתי, כלכלי המפורטת ובהתייחס לנספח ה
 המצורף לתכנית זו.ותיירותי 

שטח ציבורי 
 פתוח

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה בהתאם  29 - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

סביבתי -ובהתייחס לנספח הנופי המפורטת
 המשולב, המצורף לתכנית זו. 

 הוראות נוספות 4.2.3.3
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4.2.3.3.1 

הוראות 
 כלליות

 בינוי:גובה  (1

 קומות  5עד  –מגורים  (1)

 קומות 6 –מבנים ומוסדות ציבור  (2)

  4.2.3.3.2על פי המפורט בסעיף  -צפיפות  (2

 . 4.1.6תכנית להתחדשות עירונית תתייחס להוראות המפורטות בסעיף  (3

4.2.3.3.2 

הוראות 
 מיוחדות

תכנית מפורטת תנתן עדיפות לשימור מרקם שכונת השקד  :102תא שטח  (1
)המאופיינת במבני שטיח(. ניתן לבחון אפשרות לעיבוי בינוי בתוספת יח"ד 

מגורים אחת ובתוספת קומה מעל היחידות הקיימות ו/או בהתחדשות 
 עירונית על שטחי השלמה ככל שיוקצו על ידי הגורמים המתאימים.

  התכנית התקפה: תותר צפיפות מגורים על פי 109,150תאי שטח  (2

 למגרש אחת"ד יח תוספת תותר: 110תא שטח  (3

 :111תא שטח  (4

להתחדשות עירונית. תותר בתא שטח זה תכנית מפורטת תייעד אזור  (1)
דונם. תותר ליח"ד  16קומות ובצפיפות של  5עד של זה בניה בגובה 

 קומות.  6בנייה לשימושי מלונאות בגובה של עד 

 : 123, 121שטח  תאי (5

תכנית מפורטת תייעד את תאי שטח אלה לעיבוי הבינוי בישוב לאורך  (1)
 3נחל דורבנים ויובליו. בתאי שטח אלה תותר בניה מדורגת של עד 

 יח"ד/דונם. 8-4קומות בצפיפות של 

התכנית תכלול הנחיות בינוי לבניה לאורך הגדה הצפונית של נחל  (2)
נחל לרבות פתרונות ניקוז, דורבנים והוראות לממשק עם פארק ה

סינון והשהיה של מי נגר, ופירוט כלים ופתרונות להסדרת שטח 
להלן,  5.1.5ההצפה וקביעת גבולותיו המדויקים. הכל בהתאם לסעיף 

סביבתי המצורפים לתכנית זו ובתיאום -לנספח הניקוז ולנספח הנופי
 עם רשות הניקוז שקמה בשור.

ופיתוח הכולל, בין היתר, קביעה של גובה התכנית תכלול נספח בינוי  (3)
מינימלי לרצפת המבנים ומאפייני הבינוי, ומציג את הפתרונות 
להסדרת הזרימה וניהול מי הנגר בשטחים הפתוחים ובמרחב 

 הציבורי.

הבינוי יתוכנן באופן שיהווה המשך ישיר ורציף של רשת הרחובות  (4)
 והשבילים באזורים הגובלים.

בתחום פארק נחל דורבנים תוכן תכנית פיתוח )פארק נחל דורבני 424423,422, שטחתאי 
במסגרת על פי תכנית פיתוח שתוכן לכל אורך תוואי הנחל העובר בתחום ירוחם. ,סביבתי 

תכנית זו, תותר הקמת שני קיוסקים בשולי השטח ובכפוף להתחשבות בפשט ההצפה,  בשטח 
 מטר. 500על  מ"ר, ובלבד שהמרחק ביניהם יעלה 30מרבי של 
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   האירוסים, הגבעה וסביבות ההר הלבן –הצפון החדש  – 4מתחם  4.2.4
  

 תיאור המתחם 4.2.4.1

  
את הכניסה המערבית ליישוב  מהווה זה מתחם

 אזור את והן נרחבים מגורים אזורי הן ללווכ
 .המערבי התעסוקה

 
 את כוללחלקית ו מפותחהמגורים  מרקם
 -קרקע  צמודישכונת  –העמק  נווה שכונת

 המקודמות החדשות המגורים שכונותו
של  שילוב הכוללת האירוסים שכונת: םבירוח
ושכונת הגבעה  ,קרקע ובניה רוויה צמודי

קרקע, מבנים מדורגים  לצמודיהמיועדת 
ושילוב של מגורים לכפר סטודנטים וקיבוץ 

 עירוני. 
 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.4.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 -, סה"כ כבית למשק נפשות 3.6 של הנחה פי על  8,650  6,500 נפש
 ."דיח 2,400

שטח בנייה 
)לכלל כולל 

 היעודים(

+  260,000 253,300 מ"ר 
תכניות 
 תקפות

 לצרכי בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי
 המפורטים הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור

 לשטחי להקצאה הארצי למדריך בהתאם למתחם
 .זו לתכנית המצורפת לפרוגרמה ובהתייחס ציבור

+  252,000 252,000   מ"ר מגורים
תכניות 
 תקפות

"ד. יח 1,800 -כ של תוספת: מוערכת"ד יח כמות
 "ר.מ 140 של ממוצעת"ד יח בסיס על

+ תכניות  - מ"ר  תעסוקה
 תקפות

 

   8,000  1,300 מ"ר  מסחר 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה בהתאם  9 - דונם
למדריך התקף בעת אישור התכנית המפורטת 

 חברתי, כלכלי ותיירותי ה ובהתייחס לנספח 
 המצורף לתכנית זו. 

שטח ציבורי 
 פתוח

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה בהתאם  49 - דונם
למדריך התקף בעת אישור התכנית המפורטת 

סביבתי המשולב, המצורף -ובהתייחס לנספח הנופי
 לתכנית זו. 

 הוראות נוספות 4.2.4.3
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4.2.4.3.1 
הוראות 
 כלליות

 גובה הבניה:  (1

 מות וק 5עד  –מגורים  (1)

 קומות  8עד  –תעסוקה  (2)

 לדונם נטויח"ד  16צפיפות המגורים:  (2

4.2.4.3.2 
הוראות 
 מיוחדות

  107תא שטח  (1

ומגורים שיתופיים בנוןסף לשימושי  תיותרו שימושים הכוללים אכסניות, מלונאו
 המגורים המותרים

 :112,113תאי שטח  (2

קומות מעל קומת  5עד  הקמת מבני מגוריםלאורך ציר ורדימון תותר 
 קרקע מסחרית.

יותר לקבוע בתכנית מפורטת חזית מסחרית לאורך רחוב ורדימון, כך 
שהמבנים יגדירו את דופן הרחוב בקו בניין מחייב, בעל עקרונות 

 אדריכליים אחידים. 

: תותר הקמת מבני מגורים הממשיכים את הרצף של מבני המגורים 115תא שטח  (3
הקיימות על מבני  הקיימים לאורך רח' ההגנה. תכנית מפורטת תכיל את הוראות

 המגורים הקיימים על מבני המגורים החדשים, ליצירת רצף עירוני מלא. 

 : 116114+תאי שטח  (4

 מגורים בתא השטח יותרו רק בכפוף לקביעת הסדרי ניקוז לנחל שימושי (1)
 תכלולהתכנית  של הנחל. ההצפה פשטהשפעת  אזוראת  שיצמצמואבנון 

הוראות המפרטות כלים ופתרונות להסדרת שטח ההצפה, לרבות ערוץ 
הנחל ושוליו, וניהול וניקוז מי הנגר, הכל בתיאום עם רשות הניקוז 

 שקמה בשור.

התכנית תכלול נספח בינוי ופיתוח הכולל בין היתר קביעה של גובה  (2)
מינימלי לרצפת המבנים, המציג את הפתרונות להסדרת הזרימה וניהול 

 הנגר בשטחים הפתוחים ובמרחב הציבורי.מי 

 מהשטח %50פיתוח הפארק יעשה בפיתוח אינטנסיבי של עד  :214תא שטח  (5
 ופיתוח אקסטנסיבי המותאם לסביבת הנחל ביתרת השטח.

הקמת שרותי דרך כדוגמת תחנת דלק וחנות לתכנית מפורטת  :455תא שטח  (6
. שטח מבונה בתחנת הדלק לא בתא שטח זה לא תהווה סטיה לתכנית זו נוחות

 מ"ר, כולל חנות הנוחות.  150יעלה על 
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 דרום היישוב   – 5מתחם  4.2.5

  

 תיאור המתחם 4.2.5.1

  

תכניות המשלבות מגורים  כולל זה מתחם
נמוכה וחדרי אירוח לטובת -בצפיפות בינונית

בדרום . ביישוב תיירותתעשיית הפיתוח 
 ,מתוקף תכניות קודמות ,מתוכנןהמתחם 

  . חקלאיות חוות של מקבץ
 

מרחיבות את תחום  המתוכננות השכונות
נחל שועלים, ל מדרוםהפיתוח של ירוחם 

 ניראותהמיועד להמשיך לשמש כנחל בעל 
 טבעית, מוגן מפיתוח עירוני.

 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.5.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 -, סה"כ כבית למשק נפשות 3.6 של הנחה"פ ע  9,540   נפש
 "דיח2650

שטח בנייה 
כולל )לכלל 

 היעודים(

 לצרכי בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי 395,000 1,300 
 המפורטים הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור

 לשטחי להקצאה הארצי למדריך בהתאם למתחם
 .זו לתכנית המצורפת לפרוגרמה ובהתייחס ציבור

על  "ד.יח  2,650 שלכמות יח"ד מוערכת: תוספת  371,000  מ"ר  מגורים
 מ"ר. 140בסיס יח"ד ממוצעת של 

   5,400  1,300 מ"ר  מסחר 

 ע"פ תכנית תקפה.  15,000 - מ"ר אירוח כפרי

 ע"פ תכנית תקפה.  3,600 - מ"ר חקלאות

מבנים ומוסדות 
 ציבור

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה בהתאם   50 - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

חברתי, כלכלי ההמפורטת ובהתייחס לנספח 
 המצורף לתכנית זו.  ותיירותי

שטח ציבורי 
 פתוח

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה בהתאם  35 - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

סביבתי -ובהתייחס לנספח הנופי המפורטת
 המשולב המצורף לתכנית זו.

 הוראות נוספות 4.2.5.3
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4.2.5.3.1 

הוראות 
 כלליות

 גובה בינוי: (1

 קומות 5עד  –מגורים  (1)

 קומות  6עד  –מבנים ומוסדות ציבור  (2)

 קומות 6עד  -מלונאות  (3)

 יח"ד לדונם ברוטו. 1.65 – 1.38לפי תכניות קיימות : צפיפות (2

 מפורטת החלה בתחום בו מצוין סימבול "מתקן הנדסי".  תכניתתערך  (3

4.2.5.3.2 

הוראות 
 מיוחדות

 תאי שטח הגובלים בנחל דורבנים ונחל שועלים: (1

הסדרי ניקוז  אלה תקבע הוראות הכוללותשטח  יבתא טתתכנית מפור (1)

 של הנחל ההצפה פשטהשפעת  אזור, המתייחסים בין היתר ללנחל

 תכלול. התכנית להלן 5.1.5וקביעת גבולותיו המדויקים כאמור בסעיף 

הוראות המפרטות כלים ופתרונות להסדרת שטח ההצפה, לרבות ערוץ 

הנחל ושוליו, וניהול וניקוז מי הנגר, הכל בתיאום עם רשות הניקוז שקמה 

 בשור.

)בינוי בגדות  התכנית תכלול הנחיות בינוי לאזורים הגובלים בנחל (2)

, אשר יפורטו בנספח בינוי ופיתוח שיערך בהתאם להנחיות חלים(הנ

סביבתי המשולב המצורף לתכנית זו. הנספח יכלול, בין -הנספח הנופי

היתר, קביעה של גובה מינימלי לרצפת המבנים ומאפייני בינוי, ויציג את 

הפתרונות להסדרת הזרימה וניהול מי הנגר בנחל ובאזורים הבנויים, 

 במרחב הציבורי אשר בתחום התכנית. בשטחים הפתוחים ו

 יח"ד דונם/נטו בבינוי מדורג. 6צפיפות המגורים תהיה  (3)

תושלם הבניה על פי הוראות תכנית  : 132,133,135,127,134תאי שטחב (2

127/03/26  

בתחום פארק נחל דורבנים  )פארק נחל דורבנים(: 424423,422,תאי שטח  (3

תוכן תכנית פיתוח סביבתי על פי תכנית פיתוח שתוכן לכל אורך תוואי הנחל 

במסגרת תכנית זו, תותר הקמת שני קיוסקים בשטח העובר בתחום ירוחם. 

ובלבד  בשולי השטח ובכפוף להתחשבות בפשט ההצפה,   מ"ר, 30מרבי של 

 מטר. 500שהמרחק ביניהם יעלה על 

יעשה בפיתוח אינטנסיבי  : פיתוח הפארק)פארק נחל שועלים( 425 שטחתא  (4

 מהשטח ופיתוח אקסטנסיבי המותאם לנחל ביתרת השטח.  50%של עד 

פיתוח אקסטנסיבי המותאם הפיתוח יהיה : 457,458,460,461תאי שטח  (5

 לנחל.
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 מזרח  -שכונת מגורים חדשה דרום – 6מתחם  4.2.6
  

 תיאור המתחם 4.2.6.1

  

  המתחם נמצא בין נחל שועלים לנחל דורבנים

המיועדת  ,בינונית בצפיפות מגורים שכונת כוללו

להשלים את טבעת השכונות הסובבות את 

ולסייע במשיכת תושבים  ,מרקם העיר הוותיק

 חדשים ליישוב.

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.6.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

 סה"כ
אוכלוסייה 

 צפויה

 -, סה"כ כבית למשק נפשות 3.6 של הנחה"פ ע  7,900  7,900 נפש
 יח"ד 2,170

שטח בנייה 
כולל )לכלל 

 היעודים(

 לצרכי בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי   מ"ר 

 המפורטים הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור

 לשטחי להקצאה הארצי למדריך בהתאם למתחם

 .זו לתכנית המצורפת לפרוגרמה ובהתייחס ציבור

 של ממוצעת"ד יח בסיס על"ד. יח  170,2 -כ"כ סה 303,800 263,200  מ"ר מגורים
 "ר.מ 140

+  1,400 1,400 מ"ר  מסחר 
  תכנית תקפה

 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

בהתאם הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה   - - דונם
התכנית למדריך הארצי התקף בעת אישור 

המפורטת ובהתייחס לנספח הפרוגרמה המצורף 
 לתכנית זו.

שטח ציבורי 
 פתוח

בהתאם הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה  9 - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

סביבתי -המפורטת ובהתייחס לנספח הנופי
 המשולב המצורף לתכנית זו.

 הוראות נוספות 4.2.6.3
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4.2.6.3.1 

הוראות 
 כלליות

 גובה בינוי: (1

 קומות 5עד  –מגורים  (1)

 קומות 6עד  –מבנים ומוסדות ציבור  (2)

 קומות 6עד  - מלונאות (3)

 . נטו  דונם /יח"ד 8 :ממוצעת נטו צפיפות מגורים (2

4.2.6.3.2 

הוראות 
 מיוחדות

תכנית מפורטת תציע כלים לחיבור השכונה לרקמה העירונית  תוך הקפדה על   (1
רציפות המרחב הציבורי לטובת הולכי רגל, רוכבי אופניים, ומשתמשי תחבורה 
ציבורית. עקב מיקומה המיוחד בין שני הנחלים התכנית תכלול הנחיות פיתוח, 

 ים. מבטים ושבילי קישור להולכי רגל ורכבי אופניים בין הנחל
 

 : הגובלים בשטחי הנחלתאי שטח   (2
הסדרי ניקוז וניהול  הכוללות הוראות תקבע אלהשטח  ימפורטת בתא תכנית (1)

 יםהנחל שנישל  ההצפה ופשט ההשפעה לאזורי היתר בין המתייחסיםמי נגר, 
הוראות  תכלולהמדויקים. התכנית  גבולותיהם וקביעתבהם,  הגובלים

 וניהולההצפה וגדות הנחלים,  יהמפרטות כלים ופתרונות להסדרת שטח
 .בשור שקמה הניקוז רשות עם בתיאום הכל, הנגר מי וניקוז

התכנית תכלול הנחיות בינוי לאזורים הגובלים בנחלים, אשר יפורטו בנספח  (2)
סביבתי המשולב המצורף -בינוי ופיתוח שיערך בהתאם להנחיות הנספח הנופי

תכנית זו. הנספח יכלול, בין היתר, קביעה של גובה מינימלי לרצפת המבנים ל
ומאפייני בינוי, ויציג את הפתרונות להסדרת הזרימה וניהול מי הנגר באזורים 

 הבנויים, בשטחים הפתוחים ובמרחב הציבורי אשר בתחום התכנית.
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 יה  יעירוב שימושים דרום אזור התעש – 7מתחם  4.2.7

  

 תיאור המתחם 4.2.7.1

  
 ,זה מורכב בחלקו מאזור תעשייה מתחם

 מעורבעירוני המיועד להתחדש ולהפוך לאזור 
 ובחלקוומלאכה  מסחר תעסוקהלמגורים, 

 מאזור חדש לפיתוח של שטחי מסחר ומשרדים. 
 

חלקו המרכזי של המתחם כולל את דרך 
, המקשרת בין כמרכז עירוני ראשיבורשטיין 

מרכז היישוב ובין שבילים המובילים למכתש 
 ירוחם ושטחי המדבר. 

 
 הפסולתאתר זה כולל את  מתחםכמו כן, 
תכנית מיוחדת לשיקום ותתוכנן עבורו שיפונה 

 נופי.
 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.7.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 -, סה"כ כנפשות למשק בית 3.6ע"פ הנחה של   3,600  3,600 נפש
 יח"ד  1,000

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

 544,000 544,000 מ"ר 

+ תכניות 
 תקפות

שטחי בנייה אלה אינם כוללים שטחי בניה לצרכי 
ציבור שיוקצו בנוסף לשטחי הבניה המפורטים 

לשטחי למתחם בהתאם למדריך הארצי להקצאה 
 ציבור ובהתייחס לפרוגרמה המצורפת לתכנית זו.

יח"ד. על   1,000 -יח"ד מוערכת: סה"כ כ כמות 100,000  100,000   מ"ר מגורים
 מ"ר. 100בסיס יח"ד ממוצעת של 

משטחי  1/3אזור מעורב: שטחי המגורים מהווים 
 ייעוד מסחר תעסוקה ומלאכה  2/3הבניה ייתר 

+  404,000  404,000 מ"ר  ומסחר  תעסוקה
תכניות 
 [1טה]תקפות

 

מבנים ומוסדות 
 ציבור

בהתאם הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה  - - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

חברתי, כלכלי ההמפורטת ובהתייחס לנספח 
 המצורף לתכנית זו. ותיירותי

שטח ציבורי 
 פתוח

בהתאם הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה  24 - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית 

סביבתי -המפורטת ובהתייחס לנספח הנופי
 המשולב, המצורף לתכנית זו. 

 הוראות נוספות  4.2.7.3
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4.2.7.3.1 
הוראות 
 כלליות

 גובה בינוי: (1

 קומות מעל קומת מסחר.  5קומות, או עד  5עד  –מגורים  (1)

 קומות 12עד  –תעסוקה  (2)

 קומות 6עד  –מבנים ומוסדות ציבור  (3)

 קומות 6עד  –מלונאות  (4)

 יח"ד/דונם ברוטו.  6-4יח"ד/דונם נטו, ובין  12בינוי בצפיפות של עד  (2

 תכנית מפורטת תחול על כל שטח המתחם ותכלול: (3
 תכנית בינוי ליצירת חזית מסחרית פעילה לרחוב בורנשטיין (1)
 (321הפסולת )תא שטח  אתרהנחיות לשיקום סביבתי ונופי של  (2)
 הנחיות סביבתיות לעירוב שימושי תעסוקה ומגורים (3)
 תכנית למערך דרכים המוביל מהיישוב למדבר ולמכתש ירוחם (4)
  ציבוריים פתוחיםפרוגרמה למוסדות ציבור ושטחים  (5)
 הוראות לבינוי הגובל בתחום נחל אבנון והשטח הפתוח לאורכו. (6)
   

4.2.7.3.2 
הוראות 
 מיוחדות

הפסולת.  רתכנית מפורטת תייעד שטח זה לשיקום את :321 תאי שטח (1
התכנית תקבע הוראות בדבר אתר חלופי לסילוק הפסולת, תנאים ואמצעים 

 252-250בתאי שטח לשיקום האתר. התכנית תקבע כי תנאי לאכלוס מבנים 
בשטח זה יותרו אטרקציות  יהיה פינוי מוחלט ושיקום אתר הפסולת.

 ית בינוי שתאושר על ידי הוועדה המקומית.תיירותיות בהתאם לתכנ

תכנית מפורטת תקבע הוראות למרחקי הפרדה משימושים  :250תא שטח  (2
 רגישים על פי הנחיות המשרד להגנ"ס. 

 
 שער הכניסה הצפוני   – 8מתחם  4.2.8

 תיאור המתחם 4.2.8.1

  
 :משני חלקים מרכזיים במורכ המתחם

ובתחום אזור  ורדימוןבסמוך לדרך 
התעסוקה המאושר מצפון למסילת 

מוצעת שכונה חדשה עם עירוב הרכבת, 
 ,שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה

כניסה חדשה ליישוב מדרך  הנשענת על
. שטחי הציבור בשכונת זו ישולבו 204

 באתר העתיקות של מצודת אבנון.
 

לשכונה זו, מיועד אזור לחקלאות  ממזרח
 תקפה. חממות על פי תכנית

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.8.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 -, סה"כ כנפשות למשק בית 3.6ע"פ הנחה של   4,860   4,860 נפש
 יח"ד 1,350
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שטח בנייה 
לכלל כולל )
 (היעודים

 בניה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי 1,521,400 974,400 מ"ר 
 הבניה לשטחי בנוסף שיוקצו ציבור לצרכי

 הארצי למדריך בהתאם למתחם המפורטים
 לפרוגרמה ובהתייחס ציבור לשטחי להקצאה
 .זו לתכנית המצורפת

יח"ד. על   1,350 -יח"ד מוערכת: סה"כ כ כמות 135,000 135,000  מ"ר מגורים
 "ר.מ 100בסיס יח"ד ממוצעת של 

משטחי  1/3אזור מעורב: שטחי המגורים מהווים 
 ייעוד מסחר תעסוקה ומלאכה  2/3הבניה ייתר 

תעסוקה 
 ומסחר 

   785,400   785,400 מ"ר

  תקפהעל פי תכנית   547,000  - מ"ר חקלאות

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

בהתאם הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה  - - דונם
למדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית המפורטת 

המצורף  חברתי, כלכלי ותיירותיהובהתייחס לנספח 
 לתכנית זו.

שטח ציבורי 
 פתוח

בהתאם הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה  - - דונם
 דריך הארצי התקף בעת אישור התכנית המפורטתמל

סביבתי המשולב, המצורף -ובהתייחס לנספח הנופי
 לתכנית זו. 

 הוראות נוספות 4.2.8.3
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4.2.8.3.1 
 הוראות 
 כלליות

 גובה בינוי: (1

 קומות מעל קומת מסחר 5קומות או עד  5עד  –מגורים  (1)

 קומות 12עד  –תעסוקה  (2)

 קומות 6עד  –מלונאות  (3)

 צפיפות כולל לתאי השטח  .במגרשי מגורים יח"ד/דונם נטו 12בינוי בצפיפות של עד  (2
 יח"ד/דונם ברוטו. 6-4בין 

 תכנית מפורטת תחול על כל שטח המתחם ותכלול:  (3

אתר יצירת חזית מסחרית לרחוב ורדימון בשילוב עם הוראות המבטיחות  (1)
 שימושי לעירוב סביבתיות והנחיות, עתיקות ארכיאולוגי )מצודת אבנון(

 .הציבורי במרחב ועתיקות שימור היבטי לשילוב הנחיות, ומגורים תעסוקה

דונם כל אחד,  10הקצאה של שני שטחים ציבוריים פתוחים בשטח של עד  (2)
ברמת שירות עירונית. לפחות אחד משצ"פים אלה ימוקם בסמוך לרחוב 

 ורדימון ובנגישות למוקדי המגורים המתוכננים בצפיפות גבוהה. 

כל זאת,  .4.1.1על פי סעיף לחיבור השכונה לרקמה העירונית  קביעת מערכות (3)
מיקומה המיוחד בכניסה המזרחית לעיר לאורך רחוב ורדימון ל בהתייחס

. התכנית מערב המתחם-בדרוםרחוב ה לצדמיקומו של האתר הארכיאולוגי לו
ושילוב של האתר  ירוחםלתציע כלים להדגשת שער הכניסה המזרחי 

  .המתחם הארכאולוגי בתכנית

הוראות המתייחסות לממשק בין השכונה לבין מסילת הברזל העוברת בגבולה  (4)
הדרומי ואזור התעסוקה שממזרח, ולשימושים  ולמאפייני הבינוי המתאימים 

 לממשק זה.

מוסדות הציבור, שטחי הפיתוח ותכנית הפיתוח הנופי הדרושים התייחסות ל (5)
לאורך רחוב ורדימון ליצירת ציר מרכזי המשכי בין הכניסה המערבית  יישובל

  בורנשטיין והכניסה המזרחית ברחוב ורדימון.  העוברת דרך רחובלעיר 

התכנית תכלול נספח בינוי המפרט את מאפייני הבינוי באזורים השונים של  (6)
 .המתחם

 אזור התעסוקה המזרחי   – 9מתחם  4.2.9
  

 המתחםתיאור  4.2.9.1

  

 שטחי מרבית את מרכז זה מתחם

ואת עתודת  העירוניים התעשייה

. הקרקע העיקרית לשטחי תעסוקה

 מסילת קו"י ע במרכזו נחצה המתחם

וכולל תחנת  דימונה-ירוחם רכבת

במסגרת שנקבעה  ,רכבת במרכז העיר

 .תכנית המתאר הקודמת

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.9.2
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תוספת  יחידת מידה נושא
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  - - נפש

שטח בנייה כולל 
 (לכלל היעודים)

  764,055 - מ"ר 

  764,055 - מ"ר  ומסחר  תעסוקה

שטח ציבורי 
 פתוח

הקצאת שטח בתכנית מפורטת תעשה    
 סביבתי-על פי הנחיות הנספח הנופי

 .המצורף לתכנית זו

 הוראות נוספות  4.2.9.3

4.2.9.3.1 

 הוראות 
 כלליות

 גובה הבינוי: (1

 קומות 18עד   –תעסוקה   (1)

 מטר.  15מ"ר לא יעלה על  5,000גובה מבני תעשייה בתכסית העולה על  6 (2)

4.2.9.3.2 

 הוראות 
 מיוחדות

תאי שטח הגובלים תכנית מפורטת תחול על כל המתחם. התכנית תתייחס ל (1
 בתוואי הרכבת:

עקב מיקומה ליצירת רצף הליכתיות,  4.1.1בנוסף להוראות סעיף  (1)
ירוחם, התכנית תציע -לאורך תוואי מסילת הרכבת דימונההמיוחד 

חיבורים להולכי רגל בין שטחי התכנית לתחנת הרכבת המיועדת 
 ובין תחנת הרכבת לשאר שטחי היישוב. 

סילת התכנית תכלול הוראות ליצירת רצף תפקודי בין שני עברי מ (2)
 הברזל, ככל שידרש, לרבות גשרים ו/או מעברים לרכב והולכי רגל.  

התכנית תכלול הוראות בינוי למבני התעשייה והמלאכה שיוקמו  (3)
לאורך תוואי הרכבת, המבטיחות גישה ישירה לרציפי הרכבת 

 לצורכי פריקה וטעינה.

)סימבול  התכנית תקצה שטח בהיקף המתאים למסוף תחבורה ציבורית (2

, הכולל הקצאת שטחים לחניה ציבורית ע"פ "מסוף לתחבורה ציבורית"(

תקן החניה המחייב שיהיה בתוקף בעת הכנת התכנית. מסוף התחבורה 

תוך דגש על ממשק בין ותעסוקה  הציבורית יכלול בתחומו שטחי מסחר

 שימושי התחבורה הציבורית ליתר השימושים.

 דונם 10  לחניון רכב כבד בשטח שלהתכנית תקצה שטח בהיקף מתאים  (3
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 שטחים פתוחים צפון   – 10מתחם  4.2.10

  

 תיאור המתחם 4.2.10.1

  
 אשר חלקם, מדבר טבעיים שטחי

מאופיינים בקרקע מופרת ע"י שטחי 

חציבה ופסולת ושטחי חקלאות לא 

רובו המוחלט של המתחם מוסדרים. 

 .כ"שטח ביטחוני"מוגדר 

מתוכננת תחנת בחלקו המערבי של המתחם 

, שני רכבת המקושרת למרכז המטרופולין

 אתרי כריה וחציבה ואתר להטמנת פסולת.

 

 

 אין למתחם נתוני בניה כמותיים  4.2.10.2

 נוספות הוראות 4.2.10.3

4.2.10.3.1 

 הוראות כלליות
תקבע במסגרת תכנית מפורטת רצועה לצורך הקמת תוואי  204לאורך כביש  (1

 מסילת רכבת לכיוון דימונה.

הקמת תחנת הרכבת  וזכויות בניה עבור מפורטת תקבע הוראות תכנית (2

המסומנת בסימבול בתכנית זו. ההוראות יקבעו בהתייעצות עם רכבת ישראל 

 לגודל והיקף התחנה הנדרש. 

 3.21סעיף  .3 תערך על פי ההוראות המפורטות בפרק 702תכנית לתא שטח  (3

 

  הוראות נוספות 4.2.11.3

 שטחים פתוחים דרום   – 11מתחם  4.2.11

 תיאור המתחם 4.2.11.1

  

פתוחים מוגנים מתחם זה כולל שטחים 

נרחבים, בהם שמורת הטבע "חלמונית 

ירוחם" ויער נטע אדם לאורכה של דרך 

, המהווה חלק מ"ציר התיירות" של 204

"דרך היין" על פי התכנית המחוזית 

מרבית השטח מוגדר כ"שטח  התקפה.

 ביטחוני".

 

 אין למתחם נתוני בניה כמותיים  4.2.11.2
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4.2.11.3.1 

 הוראות 
 מיוחדות

 . "לקק עם בתיאום ונופש לפנאי שימוש יותר)ייעוד יער(  432בתא שטח  (1

 
 פארק אגם ירוחם וסביבתו   – 12מתחם  4.2.12

 תיאור המתחם 4.2.12.1

  
מתחם זה כולל את שטח הגן הלאומי ואת 

שטח פארק ירוחם, אשר חלק ניכר ממנו 
הכולל חניון  מיועד לפיתוח אינטסיבי

לילה, פארקים ומבני תיירות ומסחר 
חלקו הדרומי של בהיקפים קטנים. 

הפארק כולל את אתר עתיקות "מצד 
 ירוחם" אשר יפותח באופן נגיש לציבור. 

 

  נתונים כמותיים למתחם 4.2.12.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ

 

סה"כ אוכלוסייה 
 צפויה

 אינו מיועד למגוריםהמתחם  - - נפש

 שטח בנייה
 סה"כ

  34,500 25,000 מ"ר 

)כולל  מלונאות
שטחי מסחר 

במגרש 
 המלונאי(

מפורטת תקבע חלוקת השטחים  בין שימושי תכנית  25,000 25,000 מ"ר 
 חדרים 250. המלונאות השונים

תיירות 
)שימושי 

תיירות בפארק 
 ירוחם(

 - 9,500  

 הוראות נוספות  4.2.12.3

4.2.12.3.1 

 הוראות 
 כלליות

אגם ירוחם ישמר במצבו הנוכחי כגוף מים מלאכותי, ויתאפשר בו פיתוח   (1
 בהתאם לתכנית המאושרת לסביבת אגם ירוחם. 
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4.2.12.3.2 

 הוראות 
 מיוחדות

 )פארק ירוחם(: 431-ו 426שטח  יתא (2

שירותי תיירות ששטחם אינו עולה על עד ארבעה מבנים לתותר הקמת  (1)
 כל אחד. מ"ר 150

באותו מבנה( תותר הקמת מסעדות ובתי קפה ו/או בסמוך למבנים אלה  (2)
 מ"ר.  250בשטח מרבי של 

מהשטח. ביתרת השטח יבוצע פיתוח  25%יבוצע פיתוח אינטנסיבי של עד  (1
 אקסטנסיבי המותאם לסביבת האגם. 

פיתוח אינטנסיבי יבוצע בשטח זה  :)אתר עתיקות מיצד ירוחם( 427תא שטח  (3
 "מיצד ירוחם"הכולל שימור והנגשה של אתר העתיקות  ,ואקסטנסיבי

 המסומן בסימבול עתיקות/אתר ארכיאולוגי. 

 )"מלון האגם"(: 322תא שטח  (4

תכנית בניה מפורטת לשטח בית המלון תכלול נספח בינוי מחייב  (1)

תכניות הקומות, חזיתות  , בין היתר, , הכולל1:200בקנה מידה 

וחתכים של המלון; תכנית פיתוח השומרת על מופעי טבע כגון 

ומבטיחה את השתלבות הבינוי המוצע  מצוקים ו/או מחשופי סלעים

תכנית תאורה אשר תאושר על ידי אקולוג למניעת זיהום   ;בסביבה

 אור.

  הוראות הבניה יהיו על פי ההוראות המפורטות בנספח הנופי סביבתי (2)

 2לבניה ירוקה, ברמה של לפחות  5281המלון יבנה ע"פ תקן ישראלי  (3)

 . .כוכבים

המהווים ניגוד חזותי לרקע  בחומרים ובגווניםלא יתאפשר בינוי  (4)

פגיעה בנוף ובקרקע בשטחים הפתוחים מיש להימנע  המדברי.

 הצמודים לדופן הבינוי.

גובה גידור שטח המלון, לרבות גדרות בהיקף המגרש, לא יעלה על  (5)

 מטר מעל פני הקרקע הטבעית.  1.5

למניעת פגיעה בערכי  יושקעו מירב המאמציםפיתוח  במסגרת כל (6)

הטבע, הסביבה והנוף. ביצוע עבודות עפר ייעשה באופן שיישמר ככל 

גיעה הניתן תוואי השטח והטופוגרפיה הקיימת )מניעת חציבות ופ

במדרונות הטבעיים(. יוחזרו לאתר או לסביבתו הצמחים והקרקע 

 הקיימים.

לא תתאפשר גלישת שפכי עפר אל השטחים הפתוחים שבגבול  (7)

יש לבנות קיר היקפי סביב השטח המפותח טרם האתר. לשם כך 

למניעת גלישת פסולת בניין ושפכי עפר אל  -תחילת עבודות הפיתוח 

ותח כך שאינו יהווה ניגוד חזותי לרקע הקיר יפ השטחים הטבעיים.

 המדברי.

מ'.  6תהיה דרך סלולה באספלט, ברוחב של עד  דרך הגישה למלון (8)

גובה קירות התמך, סוללות עפר או חפירות מכל סוג יוגבלו לגובה 

 מ'.  1של עד 
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   שטח יער ומתקנים הנדסיים – 13מתחם  4.2.13

 תיאור המתחם 4.2.13.1

  
קק"ל, דרומית לפארק ירוחם. שטח יער 

השטח כולל שטח למט"ש, המוצע להרחבה 

 בעתיד.

 
 

 

 

  נתונים כמותיים 4.2.13.2

  הוראות סה"כ מאושרתוספת ל יחידת מידה נושא

 

סה"כ אוכלוסייה 
 צפויה

  - - נפש

כולל  שטח בנייה
 (לכלל היעודים)

 + 5,000 - מ"ר 
 תכנית תקפה

 

  + תכנית תקפה 5,000 מ"ר  5,000- מ"ר   מתקנים הנדסיים

 הוראות נוספות  4.2.13.3

4.2.13.3.1 

 הוראות 
 מיוחדות

 תכנית מפורטת להרחבת המט"ש הקיים תתייחס בין היתר לנושאים הבאים:

מטר מעל גובה פני  3.5גובה הבניה המרבי למתקנים הנדסיים ומבני עזר יהיה  (1
 הקרקע הטבעית.

הסתרה נופית סביב שטח המכון באמצעות שימוש בצמחיה ו/או  יצירת (2
המותאמים לאקלים ולסביבה המדברית, בהתאם לחוות דעת בעצים 

 אקולוגית.

 ממכון טיהור השפכים. או אל חדשות דרכים מפריצת הימנעות (3
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   שטחים פתוחים "שער למכתש" וחוות חקלאיות  – 14מתחם  4.2.14

 תיאור המתחם 4.2.14.1

  
שטחים פתוחים מדבריים בעלי איכויות 

נופיות גבוהות, לרבות שמורת טבע מוכרזת 

בחלקו המערבי של "מצלעות המכתש". 

המתחם מוצע מקבץ של ארבע חוות 

חקלאיות תיירותיות, התואמות את ציר 

התיירות המוצע בתכנית המחוזית התקפה. 

 מתוך חוות אלה, חווה אחת קיימת בשטח.

 

כ"שטח רובו המוחלט של המתחם מוגדר 

 .ביטחוני"

 
 

 

 נתונים כמותיים  4.2.14.2

  הוראות סה"כ תוספת למאושר יחידת מידה נושא
 

סה"כ אוכלוסייה 
 צפויה

  - - נפש

שטח בנייה כולל 
 (לכלל היעודים)

  12,400 12,400 מ"ר

 יח' אירוח 44-96 10,000 10,000 מ"ר אירוח כפרי

  2,400 2,400 מ"ר חקלאות

 הוראות נוספות 4.2.14.3
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4.2.14.3.1 

 הוראות כלליות
תכלול את כל שטחי החוות החקלאיות במתחם זה, על פי  תכנית מפורטת (1

 ההוראות הבאות:

 אתר התיירות והאכסון באתר יהיו זמינים לכלל הציבור.  .1

משטחו ולכל  30%השטח הבנוי בתחום ייעוד "אירוח כפרי" לא יעלה על  .2
מ"ר ברוטו כולל מבני עזר, חצרות שירות, מתקנים  2,500היותר 

 חקלאיים טכניים וסככות חקלאיות.  

תכנית מפורטת תגדיר את אזור יחידות האירוח בכל מתחם "אירוח  .3
יחידות  24-11 דונם, ויכלול בין 10כפרי". שטח האזור לא יעלה על 

מ"ר. ממוצע הגדלים של  45-20אירוח. גודל כל יחידת אירוח יהיה בין 
 מ"ר.  35כלל יחידות האירוח בכל מתחם לא יעלה על 

תכנית מפורטת תוכל להקים מגורים למפעילי האתר ובני משפחותיהם,  .4
בכפוף להקמת היחידות התיירותיות והשמשתן ומיקומן במסגרת אזור 

. לצורך זה יותרו שתי יחידות דיור בשטח שלא יעלה על יחידות האירוח
 מ"ר ברוטו סה"כ.   400

אם קיימות תשתיות בתחום יחידות האירוח במתחם האירוח הכפרי  .5
יוצמדו התשתיות החדשות אליהן. במידת האפשר, יהיו התשתיות תת 

 קרקעיות.

הגישה אל המתחמים תהיה באמצעות רשת הדרכים הקיימת  .6
והמאושרת. לא תותר גישה ישירה מרשת הדרכים הארצית. דרכי הגישה 

 למתחמי התיירות יסללו בעפר כבוש. 

התכנית תתייחס, בין היתר לגבולות ונצפות האתרים, מיקום וגודל שטח  .7
רכי גישה אתר התיירות והפיתוח הנלווה אליו לרבות השטח החקלאי, ד

וזיקות מעבר לציבור, מזעור מטרדים סביבתיים העלולים להגרם באזורי 
סביבתיים, תנועה, ותשתיות ביוב -המגורים וכן תכלול נספחים נופי

 חשמל ומים. 

חומרי גמר לקירות חיצוניים וקירות פיתוח: אבן טבעית, אדמה, טיח  .8
 בצבעי אדמה ועץ.

מ', קירות  1.5לא יעלה על גובהם של קירות תומכים וקירות פיתוח  .9
 מעבר לגובה זה יפוצלו.

 פרט אופייני לגידור השטח, תוך שימת דגש על חזות אגן הנצפות. .10

 יותרו גגות שטוחים בלבד, אשר יטופלו בריצוף, חצץ או צמחייה. .11

לא יותר שימוש במבנים וסככות תעשייתיים ניידים מפלסטיק, פח או כל  .12
  חומר תעשייתי אחר.

ואזורי החניה  מבנים ומתקנים חקלאיים, סככות חקלאיותמחסנים,  .13
 יוסתרו ע"י קירות אבן, צמחייה, עץ או אדמה.

 נספח תשתיות הכולל פתרונות ביוב, התוויית קווי מיים וחשמל. .14

 נספח תנועה שיכלול את דרכי הגישה למתחם. .15
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 שטחים פתוחים מזרח אזור התעשייה   – 15מתחם  4.2.15

 תיאור המתחם 4.2.15.1

  
שטחים פתוחים מדבריים ממזרח לאזור 

בעלי איכויות נופיות מעטות.  ,התעשייה

מספר התיישבויות  ברחבי המתחם קיימות

ואת אתר העתיקות  מוסדרות-לאבדואיות 

בשטח מסומן סימבול ח'ירבת אבנון. 

לתיירות המיועד להקמת חניון לתיירות 

 מדברית במסגרת תכנית מפורטת.

 
 

 

 

 אין נתונים כמותיים 4.2.15.2

 מיוחדות הוראות 4.2.15.3

4.2.15.3.1 

 כלליות הוראות
. מדברית לתיירות לחניון ורק אך מיועד זה שטח. לתיירות סימבול מסומן בשטח

. זו בתכנית ממיקומו מטר 50 עד של ברדיוס להמצא יכול זה סימכול של מימושו
 בניה והוראות זכויות תקבע אשר מפורטת תכנית בהכנת ילווה  הסימבול מימוש
 :הבאות להוראות בכפוף, לשטח

 מטר גובה.  4.00 -מבנים לא יעלה על קומה אחת בלבד ולא יותר מ גובה (1

 מ"ר.   35של כל מבנה ללינה לא יעלה על  שטחו (2

 מטר.  30 -בין המבנים לא יקטן מ המרחק (3

 מ"ר  450"כ שטח הבניה במתחם לא יעלה על סה (4

 
 צומת הנגב )"עיר הבה"דים"(   – 16ם מתח 4.2.16

 תיאור המתחם 4.2.16.1

  

מתחם זה כולל את קריית ההדרכה הצבאית 

מעבר לדרך  .מוצע ומרכז תחבורה מרכזי

מוצע  ,כניסה המזרחית למחנה, מול ה224

המסילה למקם תחנת רכבת על תוואי 

כחלק ממערך הרכבת  ,224דרך המלווה את 

 .שיחבר בין באר שבע לירוחם

 
 

 למתחם כמותיים נתונים 4.2.16.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 מאושרל

  הוראות סה"כ
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 שטח בנייה
לכלל כולל )

 (היעודים

 101/מבט/20ע"פ דר/על המתחם חלות זכויות  479,500 7,000 מ"ר 

תחנת רכבת 
 ומרכז תחבורתי

  6,300 5,000 מ"ר

  434,500 - מ"ר מחנה צבאי 

תשתיות 
 מסילתיות

  25,900 - מ"ר

  10,500 - מ"ר מתקן הנדסי

  2,300 2,000 מ"ר   מסחר

 הוראות נוספות  4.2.16.3

4.2.16.3.1 

 הוראות כלליות
כלל שטחי המסחר המותרים במתחם זה ישולבו במבנה תחנת הרכבת,  (1

 לשירות הנוסעים.

דונם למסוף תחבורה לרכבת על  85 -תכנית מפורטת במתחם זה תכלול כ (2
המוביל לירוחם. בכפוף לפתרון חניה מתאים, ניתן יהיה לצמצם  224כביש 

 את תא השטח. 

עיר התכנית תקבע שטח מתאים להקמת תחנת רכבת אשר תשרת את  (3
וכן תקבע מעברים עיליים או תת קרקעיים להולכי רגל בין  הבהד"ים

התחנה לבין מרכז התחבורה ומתחם הבה"דים שמעברה השני של דרך 
224. 

 
 

 .   הוראות נוספות5

 

 תשתיות 5.1

, ככל , לרבות תיעול, מים, ביוב, חשמל, תקשורת, דלק, גז וכיו"ב, יהיוחדשים תשתית קווי (1 5.1.1

 . יםתת קרקעי האפשר,

יישמרו רצועות לקווי בכל הרחובות החדשים שיקבעו באזורי הבניה המותרים בתכנית זו  (2

תוך שמירה על  ,קרקעיים בצמידות לדרכים, מדרכות ורצועות תשתית קיימות-תשתית תת

 .עקרון של איחוד ושילוב תשתיות

 תקנתםה את המוודאות, למיניהם תשתית מבני בדבר הנחיות תכלול מפורטת תכנית (3

   .מוצנעים במקומות
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 מערכות דרכים, תנועה וחניה 5.1.2

שבילי אופניים, רחובות  לרבות תחבורה ציבורית,התנועה ותחבורה , מערכות הדרכים (1

סביבתי -הוראות, נספחי התנועה והנספח הנופי יתוכננו בתכניות המפורטות על פי ושבילים

 של תכנית זו.  המשולב

תכניות מפורטות שיוכנו מכח תכנית זו יכללו הוראות בדבר מיתון תנועה : תנועה מיתון (2

 בהתאם להנחיות משרד התחבורה בנושא זה אשר יהיו תקפות באותה עת.

שיהיה תקף  הארציתקן חניה לרכב לכל יעודי הקרקע יהיה בהתאם לתקן החניה : חנייה (3

  או לתקן חניה אחר שאושר כדין בתחום הרשות. לאותה עת

 

 חשמל ומערכות תקשורת 5.1.3

טמנת קווי הוראות בדבר ה , ככל שניתן,יכללו באזורים של בינוי קייםתכניות מפורטות  (1

 הוראות, מפורטת תכנית במסגרת, לדרוש רשאי תכנון מוסד .חשמל במתח גבוה ונמוך

. ההוראות בתכנית יתואמו עם בקרקע והטמנתם הבניינים מחזיתות החשמל כבלי להסרת

 החשמל.חברת 

תכנית בתחום פרוזדור קו מתח ראשי, המחייבת את הסטתו, תכלול הוראות המבטיחות כי  (2

 פירוק קו התשתית הקיים יבוצע רק לאחר הקמת והפעלת הקו החלופי.

הערכת סיכונים וחישוב רמות דוח  וליכלתכנית מפורטת למבנים בסמוך לתחנות השנאה  (3

מוסמך, המוודא עמידה בסף החשיפה לשדה , לאחר התייעצות עם הגורם הסביבה הקרינה

 .אלקטרומגנטי המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם משרד הבריאות

 ככל, חשמל מתקני ובדבר, חשמל מקווי בניה מרחקי בנושא הנחיות תקבע מפורטת תכנית (4

   .חשמלה חברת עם בתאום, נדרשים שהם

 

    ביוב 5.1.4
בכפוף  ,המצורף לתכנית זו בהתאם לעקרונות נספח הביוביהיה  בישובתכנון מערכת הביוב  (1

 . המקומית הרשות ומהנדסלתכנית האב לביוב ובתיאום עם תאגיד המים והביוב 

את  תלווה בנספח ביוב שיציג יח"ד 100בהיקף של מעל  בינוי תכנית מפורטת המוסיפה  (2

, את יכולת המערכת הקיימת על כל מרכיביה או מוצעת קיימתביוב ההתחברות למערכת 

)מאספים, תחנות שאיבה לביוב וכיו"ב( וכולל פתרון הקצה, לשאת את התוספת. ככל 

שיידרשו פתרונות מיוחדים למערכת, לרבות הצורך בשיקום או שידרוג של מערכת הביוב 

נאים הקיימת, יינתנו פתרונות אלה במסגרת התכנית המפורטת המוצעת, או במסגרת ת

ביחס לעקרונות נספח הביוב של תכנית זו ו/או לביצועה.  במידה וניכללו בנספח שינויים 

לתכנית האב המאושרת לביוב, יפורטו בו השינויים האמורים. הנספח ילווה בחוו"ד משרד 

 הבריאות.

 ניהםילפי הקטן שבשפכים מ"ק  100 יוצרת יח"ד או 100תכנית מפורטת הכוללת מעל  (3

 אי למתן התרי בניה יהיה:תכלול כי תנ

, קיום פתרון קצה במתקן טיפול בשפכים, המטפל בשפכים לרמה נדרשת עפ"י החוק, .3.1

וכן קביעת שלבי ביצוע שיבטיחו את השלמת פתרון הביוב עד גמר הבניה בתיאום עם משרד 
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 .הבריאות

 אישור תאגיד המים לנושאים הבאים: 3.2

 המאספת בכניסה למט"ש ירוחםכושר שאיבה של תחנת השאיבה א. 

 ב. היקף מאגר הויסות וההשהיה בכניסה למט"ש

 ג. כושר הקליטה והטיפול של המט"ש 

  7-, ו1,2,3במתחמים הביוב ד. קוטר, סוג וגיל קווי 

כל תכנית הכוללת הוראות להנחת קווי ביוב בתחום פשט ההצפה, תקבע כי גובה תקרת  (4

ס"מ מעל מפלס פשט ההצפה המחושב. הוראה זו לא תחול  20תאי הבקורת יבלוט לפחות 

 על קווים ותאי בקורת המונחים בתחום כבישים 

 תנאיםו םבשפכי הטיפול לפתרון הנחיות, ידרשיש ככל, תכלול לתעשייה מפורטת תכנית (5

 תמלחות סילוק, קדם טיפול, בתקנים לעמידה התייחסות: זה ובכלל, בנייה היתרי למתן

 .תהום מי זיהום למניעת ואמצעים וניטור דיגום אמצעי, נוספים וחומרים

 להגנת והמשרד הבריאות משרד להנחיות בהתאם וימוקמו יתוכננו לביוב שאיבה תחנות (6

. והתראה גיבוי ציוד לרבות, תקלות בעת ביוב גלישת למניעת אמצעים ויכללו הסביבה

 למניעת אמצעים יכללו הצורך ובמידת הקרקע-בתת הניתן ככול ימוקמו השאיבה תחנות

  .וריחות רעש

 

 אספקת מים 5.1.5

המצורף לתכנית  בהתאם לעקרונות נספח המיםיהיה  ביישובתכנון מערכת אספקת המים  (1

 . ומהנדס הרשות המקומיתבכפוף לתכנית האב למים ובתיאום עם תאגיד המים והביוב  ,זו

חיבור מערכת המים במתחם  בדבר הוראותתכלול לפיתוח תכנית מפורטת במתחם חדש  (2

 .הרשות, בתיאום עם מהנדס העירוניתלרשת המים 

עקרונות יח"ד ומעלה תלווה בנספח מים שיערך בהתאם ל 100כל תכנית מפורטת המוסיפה  (3

נספח המים המצורף לתכנית זו ולתכנית האב למים התקפה לאותה עת. הנספח יתואם עם  

 רשות המים ומשרד הבריאות.

לתכנון או רצועה אופציונלית, כמסומן  ת מיםתכנית מפורטת שבתחומה עוברת רצוע

 בנספח המים, תתואם עם רשות המים.

כי תנאי למתן היתר יהיה אישור תאגיד יח"ד ויותר ייקבע  100בתוכנית מפורטת לתוספת  (4

 המים אשר יבחן בין היתר את הנושאים הבאים:

 הבטחת הספקת מים נדרשת ממקורות. (א)

הבטחת קיומו של איגום חירום, באחת מהחלופות הבאות התואם את היקף  (ב)

 האוכלוסיה ושימושים אחרים כנדרש בהנחיות משרד הפנים:

מ"ק, או  750משת הבריכה של מחייב הש 17,500אוכלוסיה של מעל היקף  (1

 פתרון אחר

מחייב בכל מקרה הגדלת איגום  21,000אוכלוסיה העולה על היקף  (2

 החירום, באחת הדרכים המפורטות לעיל

 .7 -, ו1,2,3)ג( קוטר סוג וגיל קווי המים במתחמים 
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 .1%(   המתקנים ימוגנו בפני שיטפון ו/או הצפה בהסתברות 5

  

 עילי נגר מי ושימור ניקוז 5.1.6

יכללו הוראות בדבר שימור וניצול מי תכניות מפורטות יציגו פתרונות לניקוז משמר נגר ו .1

בהתאם להנחיות נספח  השהייתם והחדרתם לתת הקרקע להעשרת מי התהום ,נגר עילי

 הניקוז המצורף לתכנית זו.

בוד מי הנגר ונקיטת אמצעים להשהייה יתכנית מפורטת תכלול אמצעים למניעת א .2

והאטת זרימת המים והכוונתם לאזורים המאפשרים קליטת נגר להשהייה והשקייה של 

שצפ"ים וגינות, שימוש בשיטות איגום של "מיקרו לימנים", ונטיעות ממוקדות בנחלים 

 ובמרחב הטבעי , שימוש במים מושבים וכד'.

ם בכל תכנית מפורטת הדורשת צמחיה ייעשה שימוש, ככל הניתן, בצמחיה חוסכת מי .3

 ובתחזוקה מועטה.

בכל תכנית מפורטת שיש בה משטחי חניה או משטחי ריצוף נרחבים ייעשה שימוש  .4

 בחומרים המאפשרים חלחול.

הנגר מאזורי התעשיה יטופל בהתאם להנחיית היחידה הסביבתית והמשרד להגנת  .5

 הסביבה.

ר לצורכי תכנון הניקוז ומערכת הניקוז יתייחס לנושאי שימור קרקע ונוף, להפניית הנג .6

 השקייה, קליטת נגר להשקייה, תכנון חניות מאפשרות חלחול וכו' .

מפורטת ברחבי העיר תבטיח הפרדה של מערכות מרזבים והולכת נגר עילי  כל תכנית  .7

אחרות ממערכות הביוב כדי למנוע חריגה בכמויות השפכים הנכנסות למט"ש ופגיעה 

 בהליך הטיפול.

שפכים שאינן עומדים בדרישות תקנות בריאות העם כל היתר למחוברים המפיקים  .8

 טיפול בשטח התוכנית או בסילוק נפרד ללא הזרמה למערכת העירונית-יותנה בקדם

 .  1%מתקנית הנדסיים ימוגנו בפני שטפון ו/או הצפה בהסתברות  .9

ל  מערך הניקוז בחלקים העליונים של היישוב ובהיקפה להתבסס בעיקר על תעלות כ .10

רי מים )תוך שימוש מינימלי בצינורות עקב כמויות גרופת וסחף גדולות( ניקוז ומעבי

ותוך הרחקת הזרימה, ככל האפשר, אל ערוצי אבנון )מצפון(, שועלים צפון  ושועלים 

 רחוב בורנשטיין. -והמשכו  225)מדרום( והרחקת הזרימה מכביש 

יים וכדו', ללא אבן בכבישים  בהם השיפוע הרוחבי רציף בחתך כולל חניות, שבילי אופנ .11

שפה משמעותית, יבוצע ריכוז הנגר אל מערכת התיעול באמצעות אבן תעלה בתפר בין 

 הכביש והחניות )את החניה יש לתכנן עם שיפוע הפוך משיפוע הכביש(. 

 הניקוז יתבסס על מערכת הכבישים ויינתנו בו הדגשים הבאים:  .12

 א. לא יעבור קו ניקוז ציבורי מתחת למגרש פרטי  .13

 ב. תתקיים הפרדה מוחלטת בין מערכות הניקוז למערכת הביוב  .14

 שטחים חדירי מים  15%בשטחי  המגרשים יוותרו לפחות  .15
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 מתקנים הנדסיים 5.1.7

תעסוקה ושטחים למתקנים  , בעדיפות לאזוריבמבנים נפרדים יבנו תחנות השנאה (1
ומוסדות ציבור  מגוריםבאזור הכולל שימושי  הנדסיים. מיקום תחנות השנאה במגרשים

 יותר במקרים מיוחדים אשר ינומקו בתכנית מפורטת.

תכניות לאזורים הכוללים מבני מגורים יכללו הקצאת מגרשים בייעוד הנדסי בהיקף  (2
 מספק להקמת מתקנים הנדסיים מכל סוג. 

 יותנה באישור היחידה הסביבתית/הגנ"ס.מיקום תחנת השנאה בשצ"פ  (3

 השנאה, תקבע הוראות בניה ופיתוח השטח לתחנה לפיתכנית מפורטת הכוללת תחנת  (4
 מיקומה, הוראות בדבר חומרי הגמר ושילובה של התחנה בבניה המתוכננת במגרש, וכן

 .הוראות בנושאי איכות סביבה ובכלל זה רעש, קרינה והיתרי סוג וחזות

 תינתן עדיפות לתכנון רשת גז שתאפשר שימוש בגז טבעי מצנרת ההולכה הארצית. (5

נות שאיבה לביוב יתוכננו וימוקמו בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנ"ס תח (6
ויכללו אמצעים למניעת גלישת ביוב בעת תקלות, לרבות ציוד גיבוי והתראה. תחנות 

השאיבה ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע ובמידת הצורך יכללו אמצעים למניעת רעש 
 וריחות.

 /א על שנוייה.36ם יערכו בהתאם להוראות תמ"א הנחיות ביחס למתקני שידור זעירי (7

 איסור בניה בקרבת מתקני חשמל:  (8

בתכניות מפורטות יקבעו תנאים, הגבלות בניה ומרחקים מקווים ומתקני חשמל,  .א
תחנות טרנספורמציה ומיתוג, לפי כל דין. כן יקבעו בתכניות המפורטות הוראות 

  ל.בתיאום עם חברת חשמ והנחיות למתן היתרי בניה למתקני חשמל, הכל

 על שינוייה. 10על רצועת קווי חשמל מתח על ועליון יחולו הוראות תמ"א  .ב

 מרחב ציבורי:בניית מתקנים הנדסיים ב (9

מבנים הנדסיים כגון בריכות מים, חדרי טראפו, מתקני שאיבה )סניקה( וכו' יתוכננו  .א
ובמגבלות  ה וכיו"בבמשולב עם תכניות אדריכליות לפיתוח הסביבה, לרבות דרכי גיש

 איכות הסביבה.

מתקנים , י ניקוזמתקנים הנדסיים בתחום הבינוי העירוני, כגון ראשי שוחות, מגלש .ב
מתקנים הידראוליים וכו', יעוצבו ויתוכננו במידת האפשר באופן לשיכוך אנרגיה, 

כללו גם שימושים המשלב אותם במערכת האדריכלית של המרחב, כך שי
 )כגון מדרגות, שבילים, שולחנות, ספסלים, וכו'(. ם פונקציונליים משניי

באופן המתייחס לשילוב המתקן הקמת מתקן הנדסי בשטחים פתוחים תעשה  .ג
בסביבתו לרבות גובה, צבע, גידור, גלישת פסולת ודרכי הגישה לאתר, בהתייחס 

   סביבתי. -להנחיות המפורטות בנספח הנופי
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 איכות סביבה  5.2
5.2.1 

 כללי
ב בעלת השפעות סביבתיות, תחויכמוסד התכנון  אשר תמצא על ידיתכנית מפורטת,  (1

בהגשת חוו"ד סביבתית לאישור היחידה הסביבתית האזורית או המשרד להגה"ס 
ודרישות היחידה  חוו"ד הסביבתית תוכן בהתאם להנחיות  .בהתאם לעניין

 המשרד להגה"ס. הסביבתית/

תכניות מפורטות באזורי תעשיה, אתר פסולת, מט"ש, מתקני תשתית ושטחים  (2
 פתוחים ערכיים יוגשו לבדיקת המשרד להגנת הסביבה.

מדבר המוגדרים " שטחים פתוחיםתכנית מפורטת שבתחומה או בצמוד לה קיימים  (3
 תכלול: סביבתי המצורף לתכנית זו,-בערכיות גבוהה" על פי נספח נופיטבעי 

 יבתי ונופי של כל פרטי ומאפייני ערכי הטבע בתחום התכנית.ניתוח סב (1)

התכנית ואופן שילוב התכנית של חוות דעת של אקולוג ביחס למידת השפעת  (2)
  .במרחב

 התייחסות במסמכי התכנית לניתוח הסביבתי הנופי ולחוות דעת השל האקולוג. (3)

רעש, זיהום אויר, מניעת מטרדים כגון להוראות לפי העניין תכניות מפורטות יכללו  (4
מטרד לאזורי  התכנון מוסדהגורמים לדעת  םשימושימח וכד', יזיהום מים ור

ויכללו אמצעים למניעתם/צמצומם בתאום עם הגורם הסביבתי המגורים הסמוכים 
 המוסמך.

הוראות ותנאים שיגבילו או  המפורטת בתכנית לקבוע ניתן, 3 בפרקאף האמור  על (5
או חלקם, בחלקים מהתכנית או בשטח  כולםנלווים,  אויאסרו שימושים משניים 

 משאבי ושימור הסביבה איכותבין שימושים,  התאמהכולו, על פי קריטריונים של 
 .מים

מפורטת, הכוללת שימושים רגישים לרעש )מוסדות ציבור, בריאות ומגורים(  תכנית (6
, אשר בסמוך לדרכים ארציות ולמסילת רכבת, תהיה כפופה לחוות דעת סביבתית

"ג ולנקיטת אלמתתייחס בין היתר לנושא איכות אויר, לבחינה אקוסטית ולקרינה 
 אמצעים אשר יבטיחו עמידה בתקנות ובקריטריונים העדכניים לעת אישור התכנית.

 בדבר הוראות תכלולנה מזהמים הפולטים שימושים המאפשרות מפורטות תכניות (7
 .ופינויים במזהמים טיפול

 

5.2.2 

בניה 
 ירוקה

תכניות מפורטות יכללו, ככל הניתן ולפי העניין, הנחיות לבניה ירוקה בהתאם לתקן  (1
סביבתי המצורף -התקף, לרבות התייחסות לעקרונות המפורטים בנספח הנופי

 לתכנית זו.

 בתחום מגרש יינקטו פתרונות ואמצעים להפחתת אי החום העירוני. (2

יבוצעו אמצעי הצללה לאורך צירי ההליכה/אופניים ובמרחבים הציבוריים. השימוש  (3
 בהצללה ישולב גם בעצים רחבי צמרת ועלווה המתאימים לסביבה המדברית. 

 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 13:50:03 נספח אדריכלות הוראות התכנית

תינכתה תוארוה תולכירדא חפסנ 13:50:03 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 80 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



 612-0692913תכנית מס'   כוללניתמבא"ת 
 

                     22.6.2020דפים   69 מתוך 60 עמוד

 

5.2.3 

 פסולת
 .על עדכוניה 1"א בתמ המפורט פי על יערךלסוגיה   בפסולת הטיפול (1

 ועודפי עפר, לרבות פירוט מפורטת תכלול הנחיות לטיפול בפסולת בנין תכנית (2
אמצעים שיבטיחו את פינויים לאתר מוסדר, ובמידת האפשר גם אמצעים למיחזור 

 .הפסולת

יח"ד תכלול במסגרתה שטח יעודי לתחנת מעבר  500 מעל של לבניה מפורטת תכנית (3
 זמנית לטיפול בפסולת בנין. 

מתקן /מעבר תחנת) בפסולת לטיפול תשתית מתקן קיים שבתחומה מפורטת תכנית (4
 חוות או הסביבה על השפעה תסקיר, שנדרש ככל, תכלול( הטמנה אתר/תרמי טיפול

 המוסמכת הסביבתית הרשות והנחיות 1 א"תמ הוראות לפי שיוכנו, סביבתית דעת
 .ובאישורה

הפרדת פסולת ביתית, והנחיות ל למתן תשתית יכללו הוראות  מפורטות תכניות (5
ר. תכניות אלה יעמדו בדרישות ופינויים לאתר מאוש יעודיםהפרדה  מיכלילמיקום 

 היחידה הסביבתית האזורית לעניין הפרדת פסולת ומחזור.

5.2.4 

מניעת 
זיהום 

קרקע, 
 אוויר ומים

והקרקע  םבתכניות מפורטות הכוללות שימושים אשר עשויים לזהם את מי התהו (1
)כגון מבנים לגידול בעלי חיים, שימוש ואחסנת חומרים מסוכנים, תעשייה 

ומלאכה, תחנות תדלוק ומוסכים וכד'( יש לנהוג בהתאם להוראות פרק המים 
 על ידי מתן פתרונות להבטחת מניעת זיהום קרקע ומים. 1בתמ"א 

משרד הנחיות קרינה בלתי מייננת בהתאם להמלצות ה תכלולתכנית מפורטת  (2
 להגה"ס וכן הגבלות בניה בקרבת קווי ומתקני חשמל, אנטנות וכד'.

תכנית מפורטת באזורים שקיים בהם חשד לזהום סביבתי כגון זהום  (3
קרקע/אוויר/מים וכיוצ"ב כגון: תעשיה, תעסוקה, מלאכה, חניונים, תחנות דלק, 

מתקני תשתית תחוייב בהכנת סקר מקדמי בהנחית היחידה הסביבתית או 
 משרד להגה"ס ובעמידה בדרישות הסביבתיות.ה

תכנית מפורטת הכוללת  שימושים בעלי פוטנציאל ליצירת שפכים מזוהמים כגון:  (4
מפעלים, עסקי מזון, מפעלים, תחנות דלק, מוסכים, רחיצת כלימ רכב וכד', תכלול 

פתרונות לטיפול קדם בשפכים לרבות חיבור למערכות טיפול בשפכים/למפרידי 
ניים בטרם חיבורם למערכת הביוב העירונית. למערכת הביוב העירונית שמן תיק

 יופנו שפכים באיכות סניטרית בלבד.

תכניות מפורטות הכוללות מקורות זהום אוויר וריח תכלולנה הוראות ואמצעים  (5
 לטיפול במפגעים אלה.

בתכנית מפורטת הסמוכה לדרך ראשית, למסילת רכבת, תחנת רכבת, מתחם  (6
' תבוצע חוות דעת על ידי יועץ איכות אוויר בהתאם להנחיות המשרד תחבורה וכד

 להגנת הסביבה או היחידה הסביבתית האזורית.
 

5.2.5 

 אקוסטיקה
אמצעים למיגון אקוסטי במקור וביעד ככל הניתן ולפי העניין תכנית מפורטת תכלול  (1

 שמירה על מרחקים נדרשים בין, כולל בדיקה אקוסטיתחוות דעת ובהתאם ל
על פי דרישות היחידה  שימושים היוצרים מטרדי רעש לבין שימושים רגישים,

 הסביבתית והרשות המקומית.

בתכנית מפורטת הסמוכה לדרך ראשית, למסילת רכבת, תחנת רכבת, מתחם  (2
תחבורה וכד' תבוצע חוות דעת על ידי מומחה אקוסטיקה בהתאם להנחיות המשרד 

 האזורית.להגנת הסביבה או היחידה הסביבתית 
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5.2.6 

חומרים 
 מסוכנים

בתכנית מפורטת הכוללת שימושים בהם עושים שימוש בחומרים מסוכנים ייבחנו  (1
יותרו שימושים המוגדרים כרצפטור ציבורי מרחקי ההפרדה משימושים רגישים. 

ובתנאי שיעמדו בתנאי "מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים" של 
 המשרד להגה"ס. 

 מפורטת תקבע כי:תכנית  (2

ערב אישורה של תכנית זו  בהיתרשל המפעלים הקיימים  הפרדהה מרחקי  (1)
  . יצומצמו ככל הניתן

 מעגלי הסיכונים של המפעלים החדשים לא יחרגו מעבר לגבולות המגרש. (2)

5.2.7 

קרינה 
-אלקטרו
 מגנטית

לקרינה באזורים המיועדים לשהיית בני אדם ינקטו אמצעים להמנעות מחשיפה  (1
המותרים על פי הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת  הספים העולה על 

 השונים. בהתאם לשימושים ה ובאישורו, הסביב

תכנית מפורטת הכוללת מגרשים למוסדות ציבור תכלול התייחסות למיקום חדרי  (2
טרנספורמציה. לא תותר הקמת חדרי טרנספורמציה בתחום מבנים המשמשים 

 וך וגני משחקים לילדים.למוסדות חינ

בתכנית מפורטת הסמוכה לדרך ראשית, למסילת רכבת, תחנת רכבת, מתחם  (3
תחבורה וכד' תבוצע חוות דעת על ידי יועץ קרינה בהתאם להנחיות המשרד להגנת 

 הסביבה או היחידה הסביבתית האזורית.

 סיכוני רעידות אדמה 5.3

אדמה, הכולל סימון אזורים בעלי רגישות לתכנית זו מצורף נספח סיכוני רעידות  (1 
 לרעידות אדמה.

תכנית מפורטת אשר אזור רגישות כלול בשטחה או גובל בו, תכלול סקרים וחוות  (2
 דעת, בהתאם להנחיות הנספח האמור. 

 :הבאות ההנחיות את תכלול זו תכנית של מכוחה שתוצא מפורטת תכנית (3

 בהיקפים קהל קולטי ציבור מבני עבור בניה היתר למתן תנאי כי תקבע התכנית (1)
, אדמה רעידת בעת מערכותיהם עם לתפקד האמורים מבנים/או ו משמעותיים

 מסויים אתר תגובת סקר יהיה, המקומית הועדה מהנדס דעת לשיקול בהתאם
 גליון פי על או, 5 תיקון גיליון 413"י ת של' ה בנספח המפורטות ההנחיות פי על

 לתכן הבסיס את יהוו וממצאיו ההיתר ממסמכי כחלק יוגש הסקר. יותר עדכני
 באזורי המופיעים התכנית בחלקי תקפה זו הנחיה. אילו מבנים של הסיסמי
 וגבולות מאחר(. זו לתכנית הסיסמי בנספח 6)איור  חריגה להגברה הסיכון
 בו מקום בכל זו הנחיה להחיל יש, מדוייקים אינם במפה המופיעים הסיכון

על גבי סלעי שתית  )"בוכיו אלוביום, קונגלומרט, חול)אבני  מילוי סלעי מופיעים
 קשים )גיר, צור וכיו"ב(.

תקבע כי תנאי למתן היתרי הבניה יהיה גיבוש תכן סיסמי )ספקטרום  התכנית (2)
תגובה( ואמצעי ביסוס ובנייה על פי סווג הקרקע ומאפייניה הגיאוטכניים 
וההידרוגיאולוגיים על ידי מהנדס בעל רישיון בתחום הנדסת הקרקע והביסוס, 

היתר. התכן גיאוטכני המאפיין את תחום ה-או קונסטרוקטור, לפי מידע גיאולוגי
  .הסיסמי והנתונים עליהם התבססו החישובים יוגשו כחלק ממסמכי ההיתר

 בינוי מתחמי עבור הפיתוח לתכניות בנייה היתר למתן תנאיתקבע כי  התכנית( 3)
 הסיכון באזוריהנמצאים  ,הקיים היישובי המירקם של משמעותי עיבוי או ,חדשים

 של בתכנית הטמעה יהיה ,זו תכנית של הסיסמי בנספח המצויינים מגלישות
 ולבינוי הגיאולוגיים לתנאים, השטח לתוואי המתאימים מדרון לייצוב אמצעים
 .המתוכנן

 פשט הצפה  5.4
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 ביצוע התכנית .6
 

 

 מעקב ובקרה ודיווח תקופתי 6.1

תנאי לקבלת היתר . 2אישור רשות הניקוז וקבליישובי פשט הצפה, הסדרת נחלים ח .1 
ובין שאינם  1לכל תכנית בינוי בקרבת ערוצי הנחלים )בין מוכרזים ע"פ תמ"א 

מוכרזים( יהיה נספח ניהול מי נגר, שיאושר ע"י רשות הניקוז, בהתאם להוראות  
, אשר יכלול בין היתר התייחסות לכל הנקודות הבאות )ולכל 1האמורות בתמ"א 

 ענין נוסף כפי יידרש ע"י רשות הניקוז(:
 .1%חישוב מדויק של ספיקה שיא בהסתברות עד  (א)
 להנחיות רשות הניקוז נפח גל גאות, בהתאםחישובי  (ב)
ובסמוך אליה  )במעלה מדידה מדויקת של מצב קיים בתחופ התכניות  (ג)

 ובמורד(, כולל מבנים הנדסיים )גשרים, מעבירים, מובלים וכו'
 גבהיי פיתוח מתוכננים (ד)
 הסדרה אפשרית של נחל וגדותיו. (ה)

אשר כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות כל תכנית האמורה בנספח זה, או בתוכנית . 2
אושרה כדין, יחולו המגבלות הבאות ביחס לבינוי המצוי בתחום או בקרבת אזור פשט 

 הצפה:
 -מטר )ולא פחות מ 1.00היה המומלץ ימפלס קצה מגרשים לבניה  (א)

 (1%)הסתברות  מטר( מעל שיא פשט ההצפה המחושב  0.50
מטר( מעל  1.00 -מטר )ולא פחות מ 1.50מפלס קו הבנין מומלץ יהיה  (ב)

 (1%ט ההצפה המחושב )הסתברות שיא פש
 1.25 -מטר )ולא פחות מ 1.50מומלץ יהיה  מפלס סף כניסה לחניון  (ג)

 (1%מטר( מעל שיא פשט ההצפה המחושב )הסתברות 
כל תכנית הכוללת פעילות הסדרה )השהיית נגר, טיפול נופי, הנחת  (ד)

דרכים, מעבר תשתיות וכו'( בתחום ערוצי זרימה )בין מוכרזים ע"פ 
 ובין שאינם מוכרזים( תותנה באישור רשות הניקוז. 1תמ"א 

 

 אתרי עתיקות 5.5

תלווה בסקר  תכנית מפורטת החלה בתחום בו מצוין סימבול "עתיקות/אתר ארכיאולוגי" (1 
ארכיאולוגי ותיאום מול רשות העתיקות. מבנים וממצאים ארכיאולוגיים ישולבו ככל 

  ניתן בגנים ובפארקים ציבוריים במצבם הטבעי. 

תכנית מפורטת החלה בשטח הכולל אתר עתיקות מוכרז, תכלול הוראות ותנאים לביצוע  (2
לחוק העתיקות  29עיף העבודות בתאום עם רשות העתיקות, הכל כמתחייב מהוראות ס

 .1978התשל"ח 

 מתקנים ביטחוניים ומכשולי טיסה 5.6

 על שטחים ביטחוניים אשר בתחום התכנית יחולו הוראות פרק ו' לחוק.  (1 

תכנית זו איננה מבטלת או משנה שטחים בטחוניים ו/או את ההוראות החלות  (2
בהוראות בהם, לרבות מגבלות שהוטלו בגינם, אלא אם נאמר במפורש אחרת 

 תכנית זו, לאחר שניתן להן אישור בכתב ע"י נציג שר הבטחון בועדה המחוזית.

אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכרזה, קביעה ו/או אישור ליצירת שטחים  (3
 בטחוניים חדשים ע"י הגופים המוסמכים לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.

 הוראות תכנית זו במלואן.חדל שטח בטחוני מלהיות שטח בטחוני, יחולו עליו  (4
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 בתכנית שנקבעו התכנון היקפי אחרישוטף  ומעקבהמקומית תנהל מלאי תכנון  הועדה (1 6.1.1
 .זו

תקופתי על מימוש מטרות  דיווחלועדה המחוזית אחת לשנה תגיש הועדה המקומית  (2
 התכנית ועל יישום התכנית ומטרותיה. 

: תאור תמציתי של של מטרות התכנית הכוללנית השאר בין, יכלולהתקופתי  הדיווח (3
בשנה/שנתיים גידול האוכלוסייה  קצבוהפרוגרמה שלה, היקף ואופי התכנון, 

והיקף ואופי הבנייה הנגזרים מכך, קצב מיצוי עתודות הקרקע  ולצרכיםהאחרונות 
ואופי  היקףותיאור תכנון וביצוע תשתיות עירוניות ו בתקופה זו, ולתעסוקה למגורים
והתאמת כל אלה   - הציבורי ולמרחב ציבור נילמבשהוקצו ו/או נבנו  השטחים

 לתחזיות תכנית זו ולמטרותיה. בהתבסס על נספח המעקב ובקרה המצורף לתכנית זו.

 

 

 ימוש התכניתמ 6.2

 נפש. 53,000 -כישוב להיעד מימושה של תכנית זו הוא עם הגעת אוכלוסיית  6.2.1
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 ובעלי מקצוע מטעמו תכנית/עורך המגיש  7.1

 

מקצוע / 
 תואר

שם פרטי 
 ומשפחה

מספר 
                                                                                                                                                                                                                                           זהות                                                                                                                         

מספר 
 רישיון

 דוא"ל פקס טלפון כתובת מס' תאגיד שם תאגיד

 אדריכל

 ראש צוות

צדיק 
 אליקים

05549335
7 

38373 
אליקים 

אדריכלים ובוני 
 ערים בע"מ

515026367 
מנחם בגין רחוב 

 (  we)מגדל  150
03-6206001 03-6206002 

arch.com-tzadik@eliakim 

arch.com-office@eliakim 

 מתכננת
תמי 

 גבריאלי
51977841 - - - 

, 28נחלת יצחק 
 תל אביב

03-9711411 
- 

tami@gavseg.com 

 אדר נוף
רם 

 אייזנברג
05778631

1 
- 

רם אייזנברג 
 עיצוב סביבה

- 
, 5בר גיורא 
 חיפה

04-8679193 04-8679194 
office@reed.co.il 

 

מים ביוב 
ניקוז 

 הידרולוגיה

שאול 
 גבירצמן

מלין מהנדסים  19846 
 בע"מ

- 
, תל 14השרון 

 אביב

03-5235558 03-9409400 eng.com-office@malin 

 סביבה
רונית 
 טורק

 - 

רונית טורק 

איכות הסביבה 

 ותכנון סביבתי

 

- 
 , 3הדגנים 

 גבעת עדה

4440650-052 5288085077 
turkronit@gmail.com 

 

 תנועה
ישראל 
 רשטניק

  
א.ח.ר. תכנון 

 בע"מ
- 

, טירת 2יוזמה 
 הכרמל

077-9215555 077-9215559 office@matop.co.il 

 פרוגרמה
חיים 

 פיאלקוף
- - - - 

 12/2הטייסים 
 ירושלים

6247327-050 5861913-02 cfialk@gmail.com 

 כלכלה
אהוד 

 פסטרנק
- - - - 

, 16אסירי ציון 
 הרצליה

054-4213192 
- 

e-pstrnk@zahav.net.il 

 

 חברה
עידית 
 אלחסיד

        

 תיירות
אביעד שר 

 שלום
- - - - 

, תל 47ברנדיס 
 אביב

4466704-058 - sarshalom.aviad@gmail.com 
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 חתימות  7.2

 מגיש 

 תכניתה

  שם:

 

 תאריך: חתימה:

 /שם רשות מקומית:משרד ממשלתי

 

 תאגיד:מספר 

 
 

 עורך 

 תכניתה

 שם: 

 

 תאריך:  חתימה:

 :תאגיד
 

 :תאגיד מספר
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                                            כוללנית תכנית הוראות תבנית טיוטת דפים  84  מתוך 66 עמוד

 

 

 נספח ניהול תכנון, מעקב ובקרה
מימוש תכנית המתאר לאחר אישורה, לניהול התכנון ובקרה על מימוש התכנית באמצעות תכניות מפורטות שיאושרו נספח זה מצורף ככלי למעקב אחרי 

 מכוחה וכבסיס לדיווח השנתי הנדרש עפ"י חוק וקבלת החלטות לגבי הצורך בעדכונה או הכנת תכנית חדשה במקומה.
 .כך שישרת בצורה מיטבית את הרשות המקומית בה מדובר ודרכי פעולתה מבנה הנספח עצמו יכול שיהיה כפי שמוצע כאן, או בכל מבנה אחר,

שוטף ע"י תאי נתונים לבנים: ימולאו ע"י עורכי תכנית המתאר ויישארו קבועים; תאי נתונים צהובים ימולאו ע"י עורכי תכנית המתאר ויעודכנו באופן 
 דה המקומית ויעודכנו באופן שוטף; תאי נתונים אפורים ימולאו ע"י הרשות/הוע הרשות/הועדה המקומית;

 

 תחום התכנית כלל
 םיאורבני -מאפיינים פיסיים

 ______________   שטח בדונמים

 ___________________קיים בפועל     ית: _____________אישור התכנ קיים בעת  מ"ר בנויסה"כ 

 קיים בעת אישור התכנית:  _________ סה"כ אוכלוסייה
   __________בפועל  קיים  מתוכנן___________

צפיפות מוצעת 
 נ/קמ"ר

 קיימת בעת אישור התכנית:  _______ 
   _______: בפועל מתקיי מתוכננת: _________ 

 סה"כ יחידות 
  דיור 

  _______בפועל  מותקיי  ________ותמאושר
 ___________בתכנית זו מתוכנן

דיור צפיפות 
 ממוצעת 

 נטו  /ד'יח"ד 

  _______ :בפועל מתקיי   ________ת: מאושר
 ___________נת בתכנית זומתוכנ

     
 קיים יעודשטח  שמושים 

 )בתכניות מפורטות(
מ"ר בנוי 

)לפי 
 ארנונה(

סה"כ בתכנית 
 המתאר

 קיים יעודשטח    שמושים   
 )בתכניות מפורטות(

 

 מ"ר בנוי  
)לפי 

 ארנונה(

סה"כ בתכנית 
 המתאר

 מ"ר דונם  אחוז    דונם     מ"ר מ"ר  אחוז  דונם  

      שטחים פתוחים      מגורים 

      דרכים        תעסוקה

      שטחי ציבור      מסחר

      .....         תיירות

               אחר
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 )טבלאות בסיס לעדכון שוטף( לפי מתחמים ניהול מלאי תכנון

 

 (יח"ד) מגורים –בולת ליעד התכנית יק
מתחם

 רובע /
סה"כ 

בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

תכניות ב
 מפורטות

יח"ד 
 קיימות

 בפועל

  יח"ד מאושרות שטרם מומשו

 

סה"כ  מפורט בהליכי תכנון
 תוספת
לקיים 
 בפועל

 הערות

 תוספת לקיים
 (38תמ"א  כולל פוףי)צ

 פיתוח תוספת במתחמי
 *חדשים

 /תוספת לקיים
  למאושר

 (38תמ"א  כולל פוףי)צ

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

   ריאלי  נומינלי ריאלי נומינלי ריאלי  נומינלי ריאלי נומינלי    

01              
02              
03              
...              

              סה"כ

 מתחמי פיתוח מוצעים בתכנית זו -* מתחמי פיתוח חדשים 

 

 (מ"ר) מסחר –בולת ליעד התכנית יק
מתחם

 רובע /
סה"כ 

בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

תכניות ב
 מפורטות

מסחר 
 מ"ר קיים

 סה"כ תוספת מפורט בהליכי תכנון זכויות מאושרות שטרם מומשו
 לקיים בפועל

 הערות

 תוספת במתחמי תוספת לקיים 
 חדשים פיתוח

 /תוספת לקיים
  למאושר

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

          

01          
02          
03          
...          

          סה"כ
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 (מ"ר) תעסוקה –בולת ליעד התכנית יק
מתחם

 רובע /
סה"כ 

בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

תכניות ב
 מפורטות

 תעסוקה
 מ"ר קיים

 סה"כ תוספת מפורט בהליכי תכנון זכויות מאושרות שטרם מומשו
 לקיים בפועל

 הערות

 תוספת במתחמי תוספת לקיים 
 חדשים פיתוח

 /תוספת לקיים
  למאושר

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

          

01          
02          
03          
...          

          סה"כ

 
 
 תיירות )מלונאות, צימרים, אירוח כפרי וכיו"ב ביחידות/חדרים( –בולת ליעד התכנית יק

מתחם
 רובע /

סה"כ 
בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

תכניות ב
 מפורטות

 תיירות
 )חדרים(

 קיים

 סה"כ תוספת מפורט בהליכי תכנון זכויות מאושרות שטרם מומשו
 לקיים בפועל

 הערות

 תוספת במתחמי תוספת לקיים 
 חדשים פיתוח

 /תוספת לקיים
  למאושר

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

          

01          
02          
03          
...          

          סה"כ
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 )בדונם( שטחים פתוחים ומרחב ציבורי –בולת ליעד התכנית יק

 מתחם/
 רובע

סה"כ 
בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

תכניות ב
 מפורטות

 שכונתי 

 

 אזורי/ עירוני רובעי
 מטרופוליני

 

 הערות

נדרש עפ"י  _____ _____ 01
 תכנית המתאר

     

מאושר   
 בתכנון מפורט

     

      חסר  

נדרש עפ"י  _____ _____ 02
 תכנית המתאר

     

מאושר   
 בתכנון מפורט

     

      חסר  

 
 מוסדות ומבני ציבור ורווחה )בדונם/מ"ר( –בולת ליעד התכנית יק

 מתחם/
 רובע

סה"כ 
בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

תכניות ב
 מפורטות

 שכונתי 

 

 אזורי/ עירוני רובעי
 מטרופוליני

 הערות

 מ"ר בנוי דונם מ"ר בנוי דונם מ"ר בנוי דונם מ"ר בנוי דונם 

נדרש עפ"י  _____ _____ 01
 תכנית המתאר

         

מאושר   
 בתכנון מפורט

         

          חסר  

נדרש עפ"י  _____ _____ 02
 תכנית המתאר

         

מאושר   
 בתכנון מפורט

         

          חסר  

 
 

 תרשם הערה בהתאם בעמודת ההערות בטבלה. –המשלבות מענה בכמה רמות תפקודיות )שכונתי/רובעי/אזורי(  ,במידה וישנן פונקציות ציבוריות
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לירוחם כוללנית מתאר תכנית  

0617431-612' מס  

 

 

הידרולוגיה וניקוז נספח   

 

 

שאול גבירצמן עורך הנספח:  

 מלין מהנדסים בע"מ 

  21.6.20 תאריך:
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 הידרולוגיה  . א
 חומרי רקע  .1

 בהכנת נספח נעשה שימוש בחומרים ובמקורות הבאים: 

 דינקין, מיאר הנדסה. דו"ח הידרולוגי כללי, אשר הוכן ע"י הידרולוג מיכאל   •

 . )"רשות הניקוז"(  1בשור   נתוני רקע כללים מאתר האינטרנט של רשות ניקוז שקמה •

 2015, גבעתי ועצמון, הישרות ההידרולוגי,  1%מודל אזורי להערכת ספיקות שיא בהסתברות  •

 . 2016עוצמות הגשם בישראל, לוי וארבל, נתיבי ישראל  •

 . 2003אטלס מפות גשם, קק"ל,  •

 . 2משרד החקלאות  GISמפת חבורות קרקע בישראל   •

https://data1-)  המופיעה באתר משרד החקלאות  ,  1המבוססת על עקרונוטת תמ"א  מפת פשטי הצפה •

moag.opendata.arcgis.com/ )הפצת מסמך זה נכונה    . המפה ממנה נגזרו נתוני פשט ההצפה המופיעים ביום

 )ראה מייל נספח     2018לאוגוסט 

 חישוב ספיקות השיא, וניתוח פשטי הצפה בנחל אבנון נעשה שימוש בחומרים ובמקורות הבאים: ב

 ניתוח ספיקות שיא אשר הועבר מטעם ד"ר עמיר גבעתי, השירות ההידרולוגי.  •

 , אשר הוכן ע"י הידרולוג מיכאל דינקין, מיאר הנדסה. עבור נחל אבנון   ניתוח ספיקות שיאח הידרולוגי ודו" •

 . האירוסים ' שכ  ע" תב עבור  -    אלגביש  נטיף, לביא משרד ניתוח ספיקות שיא ופשטי הצפה, אשר הוכן ע"י  •

 בחישוב ספיקות השיא, וניתוח פשטי הצפה בנחל דורבנים )שועלים צפון( נעשה שימוש בחומרים ובמקורות הבאים: 

 ניתוח ספיקות שיא אשר הועבר מטעם ד"ר עמיר גבעתי, השירות ההידרולוגי.  •

מבני   ע" תב עבור  -ניתוח ספיקות שיא ופשטי הצפה, אשר הוכן ע"י הידרולוג אבי פרוינד, )משרד מ.מ. הנדסה(    •

 ציבור ירוחם. 

 הבאים:  בחישוב ספיקות השיא, וניתוח פשטי הצפה בנחל שועלים, נעשה שימוש בחומרים ובמקורות 

 ניתוח ספיקות שיא אשר הועבר מטעם ד"ר עמיר גבעתי, השירות ההידרולוגי.  •

מבני   ע" תב עבור  -ניתוח ספיקות שיא ופשטי הצפה, אשר הוכן ע"י הידרולוג אבי פרוינד, )משרד מ.מ. הנדסה(    •

 ציבור ירוחם. 

  שכונה  ע" תב  -  (דאל , גרונר משרד ) ברדיאנסקי   יבגני  ניתוח ספיקות שיא ופשטי הצפה, אשר הוכן ע"י הידרולוג •

 .  3משולבת 

 משקעים  .2

 .  במזרח  המלח ים  לבקעת במערב  הנגב  מישורי  בין  נמצא ירוחם אזור 

 .  מ"מ 150 -כ הינה השנתית  המשקעים  כמות

  4מ"מ  255ועמדה על   1995כמות המשקעים המקסימלית נמדדה בשנת 

 . ממטר  בכל גדולות  גשם כמויות  עם,  קצרים  בממטרים  מאופיינים  הגשמים 

   .נתיבי ישראל של חברת ממחקר  כן ו  מאטלס הגשם של קק"לעוצמות הגשם המרביות נלקחו 

 :5ע"פ אטלס קק"ל חזויה עוצמת הגשם הסופתי באזור ירוחם כלהלן 

  

 
 /www.besor.org.il/heבכתובת   1
2  karka-gisproxy.mgtech.co.il/jsapps/havurot / 
 עבור חלק מאגן נחל שועלים.  3
 נמדד בסכר ירוחם, נתוני שמ"ט  4
 , אטלס קק"ל10טבלה   5
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עוצמת  
גשם  

 )מ"מ/שעה( 
 הסתברות 

96 1% 

83 2% 

68 5% 

56 10% 

42 25% 

29 50% 

21 75% 

12 95% 

 

 

 

 : 61%עוצמות גשם מקסימליות )מ"מ( לפי פרקי זמן ובהסתברות של  הוערכו  חברת נתיבי ישראלע"פ מחקר 

 

עוצמת  
גשם  

 )מ"מ/שעה( 

זמן  
 )דקות( 

285 10 

202 15 

158 20 

112 30 

79 45 

62 60 
 

 
 .10. ירוחם משויכת לאזור 27טבלה  6
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   ירוחם  בשטח הקרקע סוג  .3

 הידרולוגיות הן קרקעות מסוג: משו בסיס להערכות יהקרקעות אשר ש

1S –  מחשופי סלע ליתוסוליים חומים ולס 

R6/R5  -  בי ואיאולי לו וחול א   סירוזיום אבנוני חולי 

 בסכימה המצ"ב מוצגים סוגי הקרקעות באזור ירוחם: 
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 כושר חידור וקביעת מקדמי נגר .4

  הקיים למצב הנגר  מקדם , אילו בקרקעות. משוכלל עילי נגר מקדם  חושב  לכן,  דומות  קרקעות על   שוכן כולו  האגן אזור 

 . 0.8-כ מומלץ

 . עילית   זרימה מידית  ומתחילה   לאדמה  הגשם חלחול  אופי הקרקעות ואופי הממטרים, מביא להגבה מהירה, כך שנמנע
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 כללי  -  אגנים ונחלים .5

  עובר ( המלח ים  ניקוז רשות   עם)  הניקוז   ורשויות  אגנים   בין הגבול קו .  בשור  שיקמה  ניקוז לרשות   שייךהתוכנית   אזור 

 . מירוחם מזרחה  מ"ק  5-כ במרחק 

 ר רשות הניקוז: ת בשרטוט הבא הלקוח מתוך א  עכמופי עיקריים אגנים   4 - לבסמיכות מיידית  הישוב מצוי 

 245, 174, 246, 169 –ירוחם  •

 178, 172אגנים   –אבנון  •

 186, 244 – )כולל שועלים צפון( שועלים  •

 196, 192 –  רביבים •

 

( ומעמד ע"פ  1%ערוצי הנחלים האמורים, האגנים המרכיבים אותם, ספיקות שיא חזויות )נתוני בטבלה הבאה מוצגים 

 : 1 תמ"א
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 מס' אגן נחל 
גודל  
 )קמ"ר( 

ספיקת שיא  
בנק ריכוז  
)מ"ק/שנ'(  

(1% ) 

מעמד ע"פ  
 1"אתמ

רוחב רצועת  
השפעה מכל צד  

 של הנחל  )מ'( 
 הערות 

 ירוחם 

  100 ראשי  נחל 151 14.18 169

  100 ראשי  נחל 183 4.32 246

 100 ראשי  נחל 302 5.49 174
קולט זרימה מאגן  

 אבנון 

 100 ראשי  נחל 394 2.26 245
קולט זרימה מאגן  
שועלים. מתנקז  

 לאגם ירוחם 

 אבנון
משני  נחל 133 11.51 172  50  

משני  נחל 200 11.06 178  נשפך נחל ירוחם  50 

 שועלים 

  50 משני  נחל 167 15.96 186

 50 משני  נחל   

מתלכד עם נחל  
שועלים צפון סמוך  

למעביר המים  
 . 204מתחת כביש 

לנחל ירוחם   ךנשפ
לאחר מעבר כביש  

204 . 

שועלים  
 צפון

244 3.97 192 
אינו מוגדר  
 )נחל עירוני( 

 

מתלכד עם נחל  
שועלים צפון סמוך  

למעביר המים  
 . 204מתחת כביש 

      

 רביבים 

  100 ראשי  נחל 144 13.12 196

 100 ראשי  נחל 285 26.78 192
  ר )יובל צפוני מוגד

 כנחל משני( 
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 . המדידה ודתמטר לכל צד מנק 50רצועת ההשפעה לנחל משני הינה  כללי: 

 המדידה.  ודתמטר מכל צ מנק 100רצועת ההשפעה לנחל עיקרי הינה   

 נקודת המפגש של מדרון טבעי או מוסדר של נחל עם גובה פני הקרקע שבצד הנחל. נק' המדידה מוגדרת כ  
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 . 245 - ו 174, 246, 169אגני משנה:  4 -ומורכב מ  – עובר צפונית מערבית ליישוב   –  נחל ירוחם

 . לכל אורכוראשי  כנחל   1הנחל מוגדר בתמ"א 

מ"ק/שנ', בנקודת הניקוז   183( של 1%הסתברות של קמ"ר, וספיקה מירבית ) 18.50בשטח כולל של  246 - ו  169אגנים 

 . 174לאגן 

  302( הינה 1%קמ"ר, מנקז אליו גם את שטחי אגן אבנון, ספיקתו המירבית )הסתברות של   5.50בשטח כולל   174אגן 

 .  245מ"ק/שנ', בנקודת הניקוז לאגן 

( הינה 1%ספיקתו המירבית )הסתברות של קמ"ר, מנקז אליו גם את שטחי אגן שועלים.  2.26, בשטח כולל של 245אגן 

 מ"ק/שנ', בנקודת המוצא מסכר אגם ירוחם.  394

 

  ירוחם  נחל לערוץ  מתנקז  הנחל  .1  א" תמ פ "ע  משני נחל כ מוגדר   הנחל . קיימת שכונה ליד  עובר, הצפוני הנחל –  אבנון  נחל

 . (204 לכביש  מערבית)

( בנקודת   1%( וספיקתו המירבית )הסתברות של 178  -ו  172קמ"ר )אגנים  22.57 שטחו המצטבר של האגן הוא 

 .7מק/שנ'  200לנחל ירוחם עומדת על   ההתחברות

 

 . 1 א"תמ  פ"ע  משני מוגדר כנחל . הישוב של הדרומי  הפיתוח גבול עובר ב   הנחל – שועלים   נחל

 
 ע"פ אתר רשות הניקוז. אך ראה גם בהמשך ביחס לחישובי פשט הצפה.  7
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אל  ומתנקז  מים  מעביר דרך 204  כביש את  חוצה  נחל שועלים צפון, דרך קמ"ר והוא מתנקז   16 - כהינו  ( 186)אגן  השטח 

מק/שנ'.   167שועלים צפון עומדת על יובל  ( בנקודת ההתלכדות עם   1%ספיקתו המירבית )הסתברות של   .נחל ירוחם 

 . 8מק/שנ'  192אל נחל ירוחם עומדת על  התחברות( בנקודת ה 1%ספיקתו המצרפית )הסתברות של 

 

.  שועלים   נחל ובין  היישוב  של המרכזי החלק בין  תחום. שועלים נחל  של   יובל  –)מופיע גם כנחל דורבנים( צפון  שועלים   נחל

 . לתוקף הוא אינו מוגדר עוד כעורק משני כבעבר  1א "עם כניסת תמ. הנחל מגדות המרוחקת בניה  הצפוני בחלקו 

 : 1הנחל מוגדר כנחל עירוני בהתאם להוראות תמ"א 

 

 

   . קמ"ר  4 - כהינו  ( 244)אגן  השטח 

 
 גם בהמשך ביחס לפשט הצפה.ע"פ אתר רשות הניקוז. אך ראה   8
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( מצוי כולו דרומית לתחום היישוב. הנחל זורם מערבה ובנקודת היציאה של האגן  192 - ו  196נים )אג -   רביביםנחל 

 . 1הנחל מוגדר לכל אורכו כנחל ראשי ע"פ תמ"אמתנקזת אליו הזרימה מאגם ירוחם. 

 נ'. מק/ש 285(  עומדת על 1%וספיקתו המירבית במוצא )קמ"ר    קמ"ר 40  -הינו כ האגן הכולל של שטח 

 

 

 אגם ירוחם  .6

.  רביבים   נחל בערוץ  כובד  סכר הוקם  1954 בשנת המים לאגירת הארצית  התכנית ובמסגרת  שיטפונות  מי  עצירת  לצורך

 .  והעמקתו   בו שהצטבר הסחף  פינוי  את  בעיקר  שכללו,  שיקום   עבודות בו   ונעשו התייבש  האגם  2010 בשנת

 . דונם  250 -  כ  הנוכחי במצבו   האגם שטח

 . הבוצה ואופי  כמות על   מידע אין  אך ,  בוצה  בשכבת   מכוסה האגם  שתחתית   הינה הסברה
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  המאגר היה  שחונות בשנים   ואילו, גשומות   בשנים זרמה אשר   העילי הנגר בכמות  תלוי  באגם המים  של   קיומם  היה בעבר 

 . מתייבש 

(,  הביוב  בפרק  ראה)  ירוחם   ש" ממט שלישוניים  קולחים   ק" מ  15,000 -כ קבוע   באופן  המאגר מקבל  האחרונות בשנים

 . השנה ימות כל קיומו  את  המאפשרת עובדה, האגם של  המזרחי מצידו הנכנסים

 . רביבים לנחל   גולשים ומימיו   הסכר גובה  מעל  המאגר  מפלס  עולה  שיטפון  בעתות 

  (  ירוחםמין הנחלים ירוחם )הקולט גם זרימת נחל אבנון( ונחל רביבים )הקולט את זרימת נחל  לאגם  מגיעים  שיטפונות מי

 . המזרחי מצדו

 שנים.  למספר  אחת  מתרחשים  וגלישה האגם  מילוי, שיטפונות  אירועי 

  חומרים של גבוהים  מריכוזים  סובל  ואינו  אירובי   הינו האגם כי , פניו על ונראה , דגה תמותת  אין   .דגים  אוכלוסיית  ישנה באגם 

 .  רעילים 

 . האגם  מי את  לשתות  מגיעים , באזור  המצויים שונים   חיים שבעלי   ידוע

 .לשנה  מ"מ  2,000 – בכ  המוערך  , ביותר  גבוה לאיוד   גורמים, האזור  של   המדבריים התנאים

 . לשנה  ק" מ 500,000 –  כ מתאיידים , ר "מ 250,000 –  כ ששטחו   מהאגם

 מוצגים סכר ירוחם ומראה כללי של אגם ירוחם. בתצלומים הבאים 

 

 

 מוצע לשדרג את האגם ע"י חלוקתו לשני אגני משנה העמקתו וציפוי התחתית ביריעות כדי למנוע אובדן מים בחלחול. 

חלוקה לאגני משנה מאפשרת יתירות וגמישות תפעולית )לצרכי ניקוי טיפול במפגעים או תקלות מקומיות( בלי פגיעה  

 כושר האיגום. מלאה ב

 מלמ"ק .  1.25 -מוצע כי נפחו של האגם המשודרג יעמוד על כ 

  כן מוצע לשדרג ולהתאים את הסכר לאגם המורחב.  
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 ניקוז .ב
 מערכת הניקוז העירונית  .7

 הישוב משתפל מכיוון מזרח למערב. 

 . 1.6%לאורך רח' בורנשטיין, מאזור התעשייה ועד לכיכר הכניסה עומד על היישוב  השיפוע הממוצע של 

 . 3.1%בחלק התחתון של בורנשטיין )מכיכר הרצל ועד כיכר הכניסה( עומד השיפוע על  

 

כאשר בחלקו התלול   2.1% - השיפוע הממוצע לאורך כביש הטבעת הדרומי של הישוב )נחל צין/תמירון/האופק( עומד כל כ

 . 8.2%)המרכזי( מגיע השיפוע הממוצע עד 

 

 

מורכב  נתון זה מטעה שכן הכביש  ( אולם 0.7%מתון יותר ))ההגנה/הרצל/הדקל( פוני  שיפוע הממוצע של כביש הטבעת הצ

 .   5.0%ואף ל  3.5%ל ממקטעים שונים בהם השיפוע מגיע 
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 . הכבישים לאורך עילית   זרימה על , בעיקרה,  מתבססת, העירוני   הניקוז של  הקיימת  המערכת

,  הנחלים לאחדוהם זורמים  , מים של הצטברות  אין היישוב  שברוב  כך , ומדרונות   גבעות  על בנייה  הינו  היישוב  אופי 

 . לאגם  דבר   של בסופו  המתנקזים

 . רכב  לכלי לסכנות המביא  שניה/מ  1.5-2.0 ל  מגיעה הזרימה  מהירות  הכבישים של הגדול  השיפוע  עקב 

  כמו, לעיר  הכניסה בכיכר  במיוחד  בולט  הדבר. חוזרות ונשנות במקרה גשם סופתי  מהצפות שסובלים  מקומות ישנם  בנוסף

 .אליה  המוליך 204 כביש  של  גם

 . העיר ם ובדר החדשים  הבינוי באזורי   וכן(  תעשיה  אזור)  ירוחם  של  מזרחי ה בחלק   קרקעי  תת ניקוז  מערכת קיימת 

קרוב לוודאי כי מעבירים אלו קטנים מין הדרוש כדי    .מים  קיימות ישנם מעבירי  ודרכים  כבישים  עם  וערוצים  נחלים בחציות 

 להתמודד עם ספיקות השיא החזויות.  

 

 כללי  –פשט הצפה  .8

  האפשרות  את  מעלים  ההידרולוגיה  בפרק  כאמור  החזויות  השיא וספיקות   הסופתי הגשם  עוצמת ,  הקרקע , האגנים  אופי 

 . הערוץ ותוואי   הנחלים לגדול   המתקרב  ועתידי קיים  בבינוי  לפגוע  העלולים  הצפה לפשטי 

מוצג פירוט כללי של פשטי הצפה מחושבים עבור נחלי ירוחם, עבור   9מתוך אתר משרד החקלאות  ההבא, הלקוח סכימהב

 . 1%הסתברות 

 )ראה נספח א'(.   2018והם מעודכנים לאוגוסט  1יודגש כי נתוני משרד החקלאות נערכו ע"פ הנחיות תמ"א 

 

 
9  moag.opendata.arcgis.com/-https://data1 
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במועד  שהיה קיים  הנחל מצב מדידות מפורטות של מקטעים שונים של הנחלים חושבו פשטי הצפה אשר התבססו על בגין 

 בלות בינוי. גמ  נקבעוהמוצע באותה תב"ע. חישובים אלו מוצגים בהמשך, וביחס אליהן  י החישוב ועבור הבינו

 

 כי קיימת מידה של התאמה בין חישובי פשט ההצפה השונים, אך לא חפיפה מלאה.  ןיצוי

בתשריט הניקוז הוצגו בצבעים שונים חישובי פשט ההצפה של משרד החקלאות ולעומתם חישובי פשט ההצפה  

 יועצי ההידרולוגיה לתוכניות השונות. שנערכו ע"י 

 

בקרבת הנחלים המצוינים    יהיתר בגין כל בינוי עתיד תנאי לנדרש כי  , ולאור השוני בפריסת פשט ההצפה המחושב,  בהתאם

, אשר יכלול בין היתר  1בתמ"א בהתאם להוראות  האמורות אושר ע"י רשות הניקוז, שי יהיה נספח ניהול מי נגר,  לעיל 

 : )ולכל ענין נוסף כפי יידרש ע"י רשות הניקוז( הנקודות הבאות לכל התייחסות  

 

 . 1%חישוב מדויק של ספיקה שיא בהסתברות עד  •

 חישובי נפח גל גאות, בהתאם להנחיות רשות הניקוז.  •

בנים הנדסיים )גשרים, מעבירים,  מדידה מדויקת של מצב קיים בתחום התוכניות ובסמוך אליה  )במעלה ובמורד(, כולל מ  •

 מובלים וכו'( 

 גבהי פיתוח מתוכננים.  •

 הסדרת אפשרית של הנחל וגדותיו.  •

יחולו המגבלות הבאות    ,אשר אושרה כדין  האמורה בנספח זה, או בתוכנית תכנית כל נקבע אחרת בהוראות כל עוד לא 

 ביחס לבינוי המצוי בתחום או בקרבת אזור פשט הצפה: 

מטר( מעל שיא פשט ההצפה  0.50 -מטר )ולא פחות מ  1.00היה המומלץ ימפלס קצה מגרשים לבניה  •

 ( 1%)הסתברות  המחושב  

 ( 1%מטר( מעל שיא פשט ההצפה המחושב )הסתברות  1.00 -מטר )ולא פחות מ  1.50מפלס קו הבנין מומלץ יהיה  •

מטר( מעל שיא פשט ההצפה המחושב )הסתברות    1.25  -מטר )ולא פחות מ  1.50מומלץ יהיה   מפלס סף כניסה לחניון   •

1% ) 

 נחל אבנון  - פשט הצפה  .9

ולפיכך רצועת ההשפעה שלו    1הנחל מוגדר כנחל משני ע"פ תמ"א  . במיוחד  עמוק  ולא  יחסית צר  ערוץ   בעל  הינו אבנון  נחל

 מ' מכל צד של נק' המדידה.  50עומד על 

 הידרולוגים כלהלן:  3( ע"י 204( חושבו עבור נחל אבנון  )בנקודת המעבר מתחת לכביש 1%ספיקות השיא )בהסתברות 

 ש "מק  200.7 –  התוכנית מתכנני  מטעם – דינקין  מיכאל  •
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 ש "מק  240 – ההידרולוגי  השירות  -   י גבעת  עמיר ר "ד •

 .   ש" מק 250 – ( 11 טבלה/האירוסים' שכ  ע" תב עבור )  אלגביש  נטיף , לביא   משרד •

 

במחושבים ע"י ההידרולוג מטעם יזמי התוכנית  גבולות הפשט  .  והם מוצגים בתשריט  בהתאם נערכו חישובי פשטי הצפה

ואילו גבולות פשט ההצפה כמופיע באתר משרד החקלאות מסומנים בכתום )ראה הערה   מסומנים בקו מרוסק אדום מ

 : לעיל(  8מודגשת בסעיף 

 

  הנחל מגדות ' מ 50 של ההשפעה רצועת  גבולות   בתוך  נמצאים הפשט גבולות , לנחל מזרח- צפון מ לבינוי   המתוכנן בקטע 

 . בינוי  לצורכי ההצפה פשט גבול  כאל ההשפעה רצועת  אל   להתייחס יש  ולכן 

  הסדרת ללא   במצב  הן +( 475.0) 1% בהסתברות   מים מפלס רום מעל  1.0+  לפחות יהיו   התכנית בגבולות  פיתוח  רומי 

 . יוסדר   הנחל במידה והן (  קיים   מצב ) האפיק 

 

 שועלים צפון )דורבנים( פשט הצפה נחל  .10

 , ולפיכך לא חלות עליו דרישות רצועת השפעה.  אינו מוגדר עוד כנחל משנישועלים צפון  נחל

הידרולוגים   2( חושבו עבור ערוץ נחל דורבנים )במוצא הנחל לערוץ נחל שועלים( ע"י 1%ספיקות השיא )בהסתברות 

 כלהלן: 

 ש "מק  50 – ההידרולוגי  השירות  -   גבעתי   עמיר ר "ד •
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 מק"ש  52.2 – אבי פרוינד, מ.מ דרום בע"מ )עבור תב"ע מבני ציבור ירוחם(  •

 (: 1%מפלסי ההצפה חושבו )מ.מ דרום( בנקודות הריכוז של האגנים )מוצג עבור הסתברות  •

 . בטחון בלט '  מ  25 בתוספת  בהתאם נערכו חישובי פשטי הצפה

 מחייב התקנת אמצעי הגנה.  ,צמצום נוסף של פשט ההצפה 

 עבור כל תכנית מפורטת כתנאי לאישורה.  לעיל,  8ע"פ העקרונות הקבועים בסעיף  חישוב ספציפי נדרש  

)גם כאן הוצגו באדום תחום פשטי הצפה שחושבו ע"י מתכנני התבעו"ת הסמוכות ובכתום פשטי הצפה שנלקחו מאתר  

   לעיל(.   8ראה הערה מודגשת בסעיף  –  משרד החקלאות 

 

 

 פשט הצפה נחל שועלים  .11

, למעט קטע קצר של התלכדות עם יובל שועלים צפון, לפני  1ע"פ הוראות תמ"א    כנחל משנינחל שועלים מוגדר בחלקו 

 . ראשי בו הוא מוגדר כנחל   204מעביר המים של כביש 

 הידרולוגים שונים:  3 - (  התקבלה מ1%ספיקת השיא החזויה עבור נחל שועלים )הסתברות של 

 10מק"ש  160 –ידרולוגי , השירות הה ד"ר עמיר גבעתי  •

 2מק"ש 173 – ( 4, עמ' 1.2.1אבי פרוינד )דו"ח מ.מ דרום, סעיף  •

 11מק"ש**  109  -(  19, עמ' 14יבגני ברדיאנסקי )גרונר, דאל( )תב"ע שכונה משולבת, טב'  •

ס"מ מעל הרום   20בהתאם חושב רומי פני המים, בנקודות שונות ונקבעה הנחיה )ברדיאנסקי( של שמירת רום מינימלי של 

 או במקרה הצורך להנמיך קו אדום לתכנן אמצעי הגנה מפני הצפה הצפויה.  בכל חתך וחתך.   האמור

 תחום פשט ההצפה המחושב )מ.מ. הנדסה( מופיע בתשריט.

 עבור כל תכנית מפורטת כתנאי לאישורה.  לעיל,  8ע"פ העקרונות הקבועים בסעיף  נדרש חישוב ספציפי 

תחום פשטי הצפה שחושבו ע"י מתכנני התבעו"ת הסמוכות ובכתום פשטי הצפה שנלקחו מאתר  )גם כאן הוצגו באדום  

 לעיל(.    8ראה הערה מודגשת בסעיף  – משרד החקלאות 

 
 עבור אגן שועלים כולו.  10
 עבור אגן שועלים מצומצם.  11
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 העירונית  מערכת הניקוז  - מוצעותהנחיות תיכנוניות  .12

 )הערות חלק זה יחולו בשינויים המתחייבים על הבינוי במתחמים ובשכונות( 

בעיקר על תעלות ניקוז ומעבירי מים )תוך שימוש  להתבסס    הובהיקפהיישוב בחלקים העליונים של על מערך הניקוז   •

מינימלי בצינורות עקב כמויות גרופת וסחף גדולות( ותוך הרחקת הזרימה, ככל האפשר, אל ערוצי אבנון )מצפון(,  

 רחוב בורנשטיין.  - משכו וה 225ושועלים )מדרום( והרחקת הזרימה מכביש   שועלים צפון  

  בסיס  יתבצע על והוא , הניקוז מוצאי  אל   השכונה מתחום  המים  את,  מהר  שיותר כמה  לנקז   מטרתו – העילי  הניקוז •

 בשכונה.  הכבישים 

הנגר מהכבישים יופנה אל צידי הכביש לאורך אבני השפה, רצועה זו יש לחספס ככל הניתן בעזרת  מרצפות עם   •

 משקי חול וכדומה. 

משמעותית, יבוצע   בכבישים בהם השיפוע הרוחבי רציף בחתך כולל חניות, שבילי אופניים וכדו', ללא אבן שפה  •

ריכוז הנגר אל מערכת התיעול באמצעות אבן תעלה בתפר בין הכביש והחניות )את החניה יש לתכנן עם שיפוע הפוך  

 משיפוע הכביש(.  

 אבן צד.  לאורך אבן תעלה, יותקנו קולטנים למי גשם ללא  •

נמצאות רצועות של שטחים פתוחים בחלקם מגוננים, הכוללים בין  ברחבי הישוב בסמוך ובמקביל לעורקי תחבורה  •

 השאר: 

 מפרדות פנימיות בין נתיבי תנועה  ✓
 רצועות גינון בשולי כבישים  ✓

ית הקיימת  ניתן להסב רצועות אלו לתעלות ניקוז פתוחות ומגוננות הפועלות במקביל למערכת הניקוז התת קרקע •

כושר ההולכה של תעלה מגוננת ופתוחה, גבוה מכושר ההולכה של   בכביש, שתשמש כגיבוי באירועי גשם קיצוניים.

תחזוקה של תעלת הניקוז המגוננת פשוטה וקלה לביצוע יותר מתחזוקת צנרת ניקוז תת  , וכן  תת קרקעית צנרת ניקוז 

 קרקעית. 

הפניית מי   ס"מ מתחת למפלס הכביש.   40וע מתון לעומק של עד פני הקרקע של התעלה, יונמכו הדרגתית בשיפ •

 הנגר מהכביש לתעלה, תעשה באמצעות מגלשי כניסה/מעבירי מים מתחת למדרכה. 
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נגר לצינור תת קרקעי   התעלה תחפר בשיפוע מתון אל מקום נמוך אבסולוטית בו תותקן שוחת ניקוז להפניית עודפי  •

 אי ניקוז טבעי. שיזרים את הנגר לשטח השהיה או לתוו 

הנגר לתת הקרקע   שתילת שיחים רב שנתיים בתעלה על מנת להקטין את מהירות הזרימה ולהגדיל את חידור   •

 לטובת הגדלת כמות המים הזמינים לצמחים. 

הקרקע ולמיתון הספיקות   בתעלה בשולי הכביש, ניתן לשלב סכרוני השהיה ופסי החדרה להגברת חידור הנגר לתת •

 בתעלה. 

בהם לא ניתן לבצע תעלה מגוננת )למשל בגלל מגבלת מקום( יבוצעו מובלי ניקוז סגורים או תעלות בעלות  במקרים  •

 דיפון קשיח, בהתאם לתכנון פרטני. תכן התעלות יבוצע על פי המדריך לאמצעי יצוב גדול הנחלים ותעלות ניקוז של 
 האגף שימור קרקע וניקוז במשרד חקלאות. 

ת, ינוקז אל מחוץ לשכונה. יש לתכנן כמה שיותר נקודות מוצא כדי למנוע הצטברות  הנגר הנאסף במערכת המרכזי •

נגר ולמנוע את הצורך להגדיל קוטרי מערכת ניקוז וגם למנוע ספיקות גבוהות במהירויות זרימה גבוהות בנקודת  

 מוצא. 

 הזרימה.  מוצאי הניקוז אל השטח הפתוח, יועברו דרך מתקן שבירת אנרגיה על מנת למתן ולפזר את •

ובכך   באפיקים אליהם ינוקזו מי הנגר, ימוקמו טרסות כדי להאט את מהירויות הזרימה ולהגביר מקומית את החלחול  •

 אפשר תנאים טובים  לצמחייה המקומית. ל

באמצעות מעבר בגרביטציה של נגר בין שטחים   ת הנגר יש להקפיד על הכוונ, במקום בו מי הנגר אינם ניתנים לחלחול  •

 פתוחים בעיר. 

בהכוונת מי הנגר העירוניים, באמצעות תעלות בשולי דרכים, עד לטיפול סופי בנגר בשטח פתוח. יש לשלב רצועות   •

 קרקע סופגות בשולי משטחים שהם אטומים בהכרח, כך שתשמשנה לקליטה והובלת המים לאתר חידור קרוב. 

 : הבאים  ההדגשים  בו  ויינתנו  הכבישים מערכת על   יתבסס  הניקוז •

 .  פרטי למגרש מתחת  ניקוז  קו  יעבור   לא ✓

  המצטבר  הנגר  את  להקטין מגמה בהאפשרי,  ביותר  הקרוב במקום  הטבעית  המערכת אל  יצאו מהכבישים המים ✓

  במקרה   נזק  ממדי  להקטנת  וכן  בעלויות  לחיסכון,  הניקוז  צינורות  קטרי  להקטנת  במישרין ולהביא  ,  הניקוז   במערכת

 . תקלה  של

  בקרקע  התחתרות  שיקטין, למים  פיזור  מתקן יתוכנן , הטבעי  השטח  אל  הניקוז  ממערכת, המים  של  יציאה בכל ✓

 . לסביבה ונזקים 

  ולאחר הפיתוח  אדריכלי   עם  בתאום , בלבד  הניקוז  ממוצאי השקיה על  שישענו,  ירוקים ושטחים  לימנים לתכנן  ניתן ✓

 . חוואר מצוי בהם  במקומות  ולכבישים למבנים  אפשרי  נזק של שיקול 
 תתקיים הפרדה מוחלטת בין מערכת הניקוז ולמערכת הביוב.  ✓

 באזורי הבינוי   מערכת הניקוז  -  מוצעות   הנחיות תיכנוניות .13

שטחים חדירי מים מתוך השטח הכולל, במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה   15%בשטחי המגרשים יוותרו לפחות  •

ל מי נגר עילי והחדרתם, במידת האפשר לתת הקרקע, בתחומי המגרש. השטחים חדירי המים אפשר  ככל הניתן ש

שטחים חדירי מים   15% -שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר )כגון: חצץ, חלוקים וכד'(. ניתן יהיה להותיר פחות מ

חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו  משטח המגרש, אם יותקנו בתחומיו מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות 

 קליטת מי הנגר העילי בתחומי המגרש בהיקף הנדרש. 

הוועדה המקומית תהיה מוסמכת לאפשר גמישות זו, בעת אישור היתרי הבנייה בתכנית, בהתאם לגמישות המופיעה   •

 . 1הקבועה בתמ"א 

רוב הגשם היורד עליו. יש לחבר את השטחים  יש לשאוף להפוך את המגרש הבנוי ל"אגן היקוות", המשאיר בתוכו את   •

 האטומים לשטחים החדירים במגרש, בעזרת מרזבים מהגגות ושיפעים מתוכננים בחצרות. 

יש לשמור על כושר חדירות הקרקע הטבעית על ידי מניעת עירוב של חומרי בנייה וחומרים אוטמים אחרים, מניעה   •

 של הידוק הקרקע וכו'. 

 רוצפים אחרים, יעשה ככל הניתן שימוש חומרי ריצוף חדירים. באזורי חנייה ומשטחים מ •

 בשטחים פתוחים ובכיכרות, יובטח כי מי הנגר העילי מופנים לאזורים מחלחלים/מגוננים.  •

בשטחים הציבוריים בשכונות, ישולבו אמצעים להשהיית נגר עילי. תכנון השטחים בהם ישולבו אמצעים אלה ייעשה   •

 וף יועץ שימור נגר. על ידי אדריכל הנוף בשית 

 הצמחייה תתוכנן בהתאמה למשטר המים המתוכנן ובהתייעצות עם אגרונום.  •

ביצוע רצועת החדרה בקצה המגרש לאורך גדרות האבן באמצעות חפירת שוחה בעומק של מטר וברוחב חצי   ✓

 נגר לעומק הקרקע. מטר, מילוי השוחה בחומר גרנולארי בעטיפת בד גאוטכני וחיפוי עליון בחצץ יגביר את חידור ה
מומלץ כי השטחים המרוצפים מסביב לבניין יהיו משופעים לכיוון השטח הפתוח והמגונן הסמוך להפניית עודפי   ✓

 נגר הנוצרים בשטח המרוצף. 
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ביצוע שצ"פים מגוננים בצורה מונמכת לקליטת חלק מהנגר מהמדרכות והכבישים לצורכי השהיה, חלחול נגר   ✓

 ורד הזרימה. ושחרור איטי של עודפים למ 
תכנון שיפועי החניות והכבישים הפנימיים לכיוון שטחים מחלחלים בשצ"פ ובניית מתקנים מיוחדים להפניית נגר   ✓

 לשצפ"ים כגון מגלש ומעביר מים מתחת למדרכה. 
בתחתית המגלש, יותקן שובר אנרגיה להקטנת עוצמת זרימת הנגר ולמניעת התחתרות הקרקע בעקבות פגיעת   ✓

 קע. זרם הנגר בקר

יש לקרות שטחים המיועדים לתעשייה קלה, מטבחים ושטחים נוספים בעלי פוטנציאל זיהום, למניעת חדירה של מי   •

 גשם ויציאה של נגר מזוהם לסביבה. 

 נגר עילי בעל פוטנציאל לזיהום, יוזם למערכת הניקוז לאחר טיפול קדם, ויעמוד בכללים החלים על ביוב.  •

 .כניסת נגר לחניונים תת קרקעיים ולקומות קרקעיינקטו אמצעים למניעת  •

 .האחריות לניקוזם של חניונים תת קרקעיים וקומות קרקע תחול על היזם •

 .עם שוחות בקרה וקולטנים כנדרש 27מערכת הניקוז תהיה מצנרת בטון לפי ת"י  •

 תתקיים הפרדה מוחלטת בין מערכות הביוב והניקוז.  •

 
 רשות הניקוז ם וקבל אישור חלינחישובי פשט הצפה, הסדרת   .14

היה  י ן שאינם מוכרזים( ובי  1"א ע"פ תמ  ערוצי הנחלים )בין מוכרזים בקרבת    ויתכנית בינכל תנאי לקבלת היתר ל •

, אשר יכלול בין היתר  1בתמ"א בהתאם להוראות  האמורות  אושר ע"י רשות הניקוז,  שינספח ניהול מי נגר,  

 : )ולכל ענין נוסף כפי יידרש ע"י רשות הניקוז( הנקודות הבאות לכל התייחסות  

 . 1%חישוב מדויק של ספיקה שיא בהסתברות עד  ✓
 חישובי נפח גל גאות, בהתאם להנחיות רשות הניקוז.  ✓
בנים הנדסיים )גשרים,  מדידה מדויקת של מצב קיים בתחום התוכניות ובסמוך אליה  )במעלה ובמורד(, כולל מ  ✓

 מעבירים, מובלים וכו'( 
 גבהי פיתוח מתוכננים.  ✓
 הסדרת אפשרית של הנחל וגדותיו.  ✓

יחולו המגבלות    ,אשר אושרה כדין  האמורה בנספח זה, או בתוכנית תכנית כל נקבע אחרת בהוראות כל עוד לא  •

 הבאות ביחס לבינוי המצוי בתחום או בקרבת אזור פשט הצפה:

מטר( מעל שיא פשט ההצפה   0.50 -מטר )ולא פחות מ 1.00היה המומלץ ימפלס קצה מגרשים לבניה  ✓

 ( 1%)הסתברות  המחושב  
מטר( מעל שיא פשט ההצפה המחושב )הסתברות   1.00 -מטר )ולא פחות מ  1.50מפלס קו הבנין מומלץ יהיה  ✓

1% ) 

מטר( מעל שיא פשט ההצפה המחושב   1.25 - מטר )ולא פחות מ 1.50מומלץ יהיה  מפלס סף כניסה לחניון  ✓

 ( 1%)הסתברות 

בתחום ערוצי זרימה   ר, טיפול נופי, הנחת דרכים, מעבר תשתיות וכו'( ג)השהיית נ  לת פעילות הסדרהכל תכנית הכול •

 . תותנה באישור רשות הניקוז ובין שאינם מוכרזים(  1)בין מוכרזים ע"פ תמ"א 

  
 הוראות כלליות  .15

 י תכניות ניקוז מאושרת ע"י רשות הניקוז. "היתרי הבניה יינתנו עפ •

 . התוכנית תהיה בהתאם להנחיות בנייה משמרת נגר עיליהבנייה בתחום  •

 יש להבטיח בתכנון הפרדה מוחלטת של מי הנגר ממערכות הביוב ומנגר מזוהם אחר.  •

 שנה.  1:100מתקנים הנדסיים ימוגנו מפני שיטפונות בתדירות סופה של   •

הניקוז תתוכנן כך שסופה  בשלב התכנון המפורט, יחושבו ספיקות התכן בכבישים במספר נקודות מפתח. מערכת   •

 תזרום לכל היותר בכבישים, אך לא תציף את בתי המגורים והמסחר.    1%בהסתברות בודדת 

מחייב החדרה   , אשר אינו 1א לפי תמ"בעל חשיבות להחדרת והעשרת מי תהום נמוכה נמצא באזור  היישובשטח  •

סדרי החדרה או חילחול לצורך העשרת מי  עילי. על כן מוצע לפתור תוכניות מפורטות מקביעת ה  וחלחול של נגר

 תהום. 

יש לתכנן באופן שלא יפריעו לחתך הזרימה התקין בנחלים ובערוצים, גם בתנאי זרימה   גשרים ומבנים הידראולים  •

 . 1%בהסתברות 

אפיקים קיימים )ובלבד שהדבר אינו מנוגד להוראות חוק הניקוז וההגנה בפני    גבי על   מילוי  מתוכנן  בהם  במקומות •

  קיים  ערוץ   גבי  על מבנים  תכנון. טרם המילוי הערוץ בתחתית קרקעי  תת  ניקוז לתכנן  יש ( 1957שטפונות, התשי"ח 

 .  בהתאם  ישן ולהיערך  אפיק  הימצאות  עובדת את  בחשבון  לקחת  חייב  וביסוסם 
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 . קרקעיות  תת וזרימות  ישנים נחלים  באפיקי   שעונים  מים המצאות של ת אפשרו בחשבון  לקחת  יש •

 . קרקעי  מחתור תת  ומניעת  והידרולוגית  הידראולית  בחינה ללא  נחלים ערוצי   של  הטיות  או   סתימות לבצע  אין  •

 . קרקעי  התת הנקז  בתוך אחרים  מבנים  או   בתים של  יסודות  יתוכננו לא כי  לוודא   יש •

 

 זורי חוואר א .16

 : הבאים באמצעים  לנקוט   יש  חוואר  זיהוי  עם •

 . המדרון לייצוב לב   לשים  יש ✓

 . הביסוס  מהנדס עם  בתאום,  בו   המיוחד ואת הטיפול ,  המדרון  שיפוע  את  לקבוע  יש ✓

  פיתוח  עם  המדרונות הטבעיים  שינוי  עקב , שעונים  מים ייווצרו  בהם  נקודות  ולמפות , שעונים מים לניקוז לדאוג יש ✓

 . לבניה השטח

 . אלה  במקומות חוואר  בהמצאות המגורים  בתי  את מתכנני ולידע , הניקוז  בתכנון  אלה  במקומות להתחשב  יש ✓

 . החוואר שכבת מעל, ניקוז הכביש  אל השטח  לפני  מים ביציאת להתחשב  יש,  חוואר שכבת  כאשר מתגלית ✓

 . החוואריים  באזורים הנגר  מי של מהיר לניקוז  לדאוג   יש ✓
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 נספח א' 

 לגבי מועד עדכון פשטי ההצפה הלקוחים מאתר משרד החקלאותאישור משרד החקלאות  
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לירוחם כוללנית מתאר תכנית  

0617431-612' מס  

 

 

 נספח מים וביוב 

 

שאול גבירצמן עורך הנספח:  

 

 מלין מהנדסים בע"מ 

  21.6.20 תאריך:
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 מים  . א
 אספקה ליישוב   – מצב קיים  .1

  ערד , רמון מצפה, ירוחם  :מדבריים ישובים   ארבעה המאגד ", הדרום  מעיינות" והביוב  המים מתאגיד חלק  הינה ירוחם 

 . ודימונה 

+    546 של   ברום נמצאת  הבריכה. הישוב  על   השולטת, ירוחם בריכת דרך ,  מקורות  מחברת מגיעה , כולה  המים  אספקת 

 . ק" מ 3,750 ונפחה

 

 קווים:   2הבריכה מזינה את ירוחם דרך 

 24בטון )ישן( " •

 23פלדה )חדש( " •

מצוין רק קו אחד מתוך   1של תמ"א  4מק"ש. בגיליון  2,750הספיקה המקסימלית בשימוש בשני הקווים עומדת על 

 :1השניים 

 

 חיבורי צרכן.  3מקורות מספקת את המים לעיר דרך 

 1' מס  צרכן חיבור

 . 4"  בקוטר  מים  מדי  משני ומורכב '  מ + 480 ברום נמצא  החיבור  •

 (. מקורות של ירוחם  בריכת של   סטטי  לחץ' ) מ+ 546 הינו בחיבור המקסימלי  העומד  •

- כ של  ובאורך  12" בקוטר ישן   לקו  ומתחבר'  מ 350-כ  של באורך  18" בקוטר  עורקי  קו   מונח זה צרכן מחיבור  •

 '. מ+ 520 ברום   הישוב של  הבריכה לאתר המגיע ' מ  1,800

 . ובעייתי  ישן הינו , הישוב במרכז  העובר 12"  בקוטר  והקו יחסית  חדש   18"  בקוטר  הקו •

   2' מס  צרכן חיבור

 +.  520 ברום הישוב   של הבריכה לאתר  המגיע ירוחם עוקף  קו   בוצע,  לאחרונה •

  14"  בקוטר הינו הקו+.  520 ברום  ירוחם  לבריכת,  צרכן  חיבור  ללא ,  ישירות   מים המספק  מקורות קו הינו  זה קו  •

 '. מ  2,500-כ של ובאורך 

 . 2' מס  צרכן  חיבור  הותקן + 520 ברום ירוחם  לבריכת  בסמוך  •

  נמצאים בו בוהג לחץ  לאזור  מים  אספקת  של  העדפה להבטיח, בישוב גבוהה צריכה בעת, מאפשר זה קו  •

 . תעשייה אזור צרכני

 נוסף  צרכן חיבור

 .   204 כביש  על הממוקמת  הדלק תחנת  ואת "  פריגו "  מפעל את  בעבר   שהזין   3"  בקוטר חיבור קיים •

 
 כאמור לעיל. 1לבין המערכות המופיעות בתמ"א קווים הנוספים צוינו בתשריט המים תוך הבחנה בינם   1
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  פארק . בעתיד ויבוטל  כרזרבה משמש זה וחיבור  ירוחם  של הראשית  מהמערכת ניזונים אלה צרכנים , כיום •

  על   האירי הגשר ליד ,  מקורות  חברת של 24" קו   על  הנמצא 2" בקוטר  צרכן  לחיבור  זמני  באופן  מחובר ירוחם 

 . הישן  הנפט כביש

 

 מערכת החלוקה  –מצב קיים  .2

המונחים לאורך  ראשיים חלוקה קווי    2, ובאמצעות הישוב בגרביטציה, דרך שלוש נקודות חיבור חלקי   לכל  מגיעים  המים

 ובורנשטיין. הרחובות הרצל  

 כלל הצרכנים בעיר מחוברים דרך מדי מים. 

 

 אזורי לחץ   .3

 אזורי לחץ :    2ע"ב   כיום נעשית ישוב חלוקת המים ב 

 + מ'. 490+ מ' לבין 460שולט על שטחים ברומים בין  אזור לחץ נמוך:  •

 + מ'. 530+ מ' לבין 490שולט על שטחים ברומים בין   :גבוהאזור לחץ   •

 מ' וכן לאזורים המרוחקים מין האיגום.  530לשנת היעד יווסף אזור לחץ גבוה אשר יספק מים לאזורים אשר רומם עולה על 

 להלן. אזור הלחץ הגבוה יישען על תחנת שאיבה אשר תוקם בסמוך לבריכה הקיימת או בסמוך לבריכה העתידית כאמור  

 : 2035להלן תשריט סכימטי של מערכת המים בירוחם אשר הוכן ע"י מתכנני תוכנית האב למים ביחס לשנת היעד 

 

 מים שנתית   רכישת .4

( מוצגים נתוני הרכישה הכוללת  2שהוכן ע"י תאגיד מעיינות הדרום   2018בטבלה שלהן )לקוחה מתוך דו"ח סיכום שנת 

 של מים ממקורות: 

 
2  -http://www.mayanot

D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202018%20(002).pdfhadarom.co.il/download/files/%D7%93%D7%95%D7%97%20% 

 דו"ח זה הינו מקור הנתונים בפרק זה. אלא אם צוין אחרת
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 חודשים רכישה מים ע"פ   .5

מ"ק . כמות   118,458מ"ק ואספקת שיא חודשית של  99,7310עמדה על   2017האספקה החודשית הממוצעת בשנת 

 מ"ק.   3,280עמדה על   2017האספקה היומית הממוצעת בשנת 

 : 2017בטבלה שלהלן מוצגים נתוני רכישת המים )מ"ק( ממקורות בשנת  

 

 76,381 17-ינו

 76,310 17-פבר

 98,311 17-מרץ

 97,719 17-אפר

 107,129 17-מאי

 108,153 17-יונ

 116,083 17-יול 

 118,458 17-אוג 

 117,318 17-ספט

 100,067 17-אוק 

 93,480 17-נוב

 87,366 17-דצמ

 1,196,775 2017סיכום 

 נתוני מכירת המים –מצב קיים  .6

 : 2018 - ל  2015בין השנים  , ירוחםבטבלה שלהלן מוצגים נתוני רכישת ומכירת המים לישוב 

 

 2018בשנת  11.1%מין הטבלה עולה נתון פחת גבוה יחסית של 

בהשוואה לשנים קודמות, נובעים ככל הנראה מסיווג מחדש של סוגי הצריכה   2018ההבדלים בצריכות השונות בשנת 

 בשים לב לכמות הכוללת שנותרה דומה. 
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וע"פ תקופות השנה. באופן טבעי   3, לפי סוגי צרכנים 2017)מ"ק( בישוב בשנת  בטבלה שלהלן: מוצגים נתוני מכירת המים 

 בולטת עליה בצריכה בחודשי הקיץ: 
 

צריכה   
 פרטית 

 גינון ציבורי 
תעשייה  
 בהקצבה 

חקלאות  
 בהקצבה 

 סה"כ   מ"ק  כל השאר 

 141,511 40,729 0 21,805 12,190.1 66,787 2017פברואר  - ינואר 

 172,071 39,637 0 28,113 29,877 74,444 2017אפריל   -מרץ 

 203,666 49,036 0 27,912 45,547 81,171 2017יוני   -מאי  

 230,552 60,283 0 27,792 57,381 85,097 2017אוגוסט   -יולי  

 193,433 44,181 0 34,649 38,693 75,910 2017אוקטובר   -ספטמבר  

 163,712 48,450 0 20,069 24,459 70,734 2017דצמבר   -נובמבר  

 1,104,945 282,316 0 160,340 208,147 454,143 2017סה"כ 
 

 תקלות במערכת החלוקה  .7

, וככאלה סובלים  ישנים ועשויים אסבסט צמנטם של קווי החלוקה העירוניים )במיוחד בחלקי הישוב הותיקים( חלק

 מהתפוצצויות ודליפות. 

 ( כשהם מפולגים לפי חודש וקוטר הקו. 2018הפיצוצים בקווי המים בירוחם )לשנת בטבלה להלן מוצגים נתוני 

 

 

 איכות המים  .8

 נקודות כמפורט להלן:  6 - איכות המים המחולקת לצרכנים נדגמת ע"פ תוכנית תקופתית  ב

 
 נמסר ישירות ע"י התאגיד  3
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 איכות המים בירוחם טובה וכל הבדיקות עומדות במסגרת התקנים כמוצג להלן: 

 

 

 

 ( 2017דו"ח  – )מתכות 

 

 

 תכנית אב למים  .9

.  איש  20,000חזויה של  ה ולאוכלוסיי 2035לשנת היעד .  התכנית 2013מאושרת משנת  לישוב תכנית אב לאספקת מים

 התאגיד בעדכון התכנית. עוסק בימים אלו   כאמור בתכנית המתאר. אינה תואמת את יעדי האוכלוסיה  תהתכני

 

 חזויה  צריכת המים  .10

 החזויות לירוחם בשנת היעד מוצגות בטבלה להלן: צריכות המים 
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 יחידה  סוג צרכן
מפתח צריכה 
ליחידה )מ"ק 

 שנתי(

צריכה שנתית 
 מ"ק/שנה

צריכה ביום 
 שיא מק"י

צריכת שיא 
 שעתית

 2,126 21,257 5,314,300 100 נפש 53,143 תושבים

 592 5,921 1,794,300 1.5 מ"ר 1,196,200 מסחר ותעסוקה

 66 660 200,000 1.5 מ"ר 764,055 תעשייה 

 55 545 165,250 190 כיתה 661 מוסדות חינוך 

 74 743 225,000 500 דונם 450 מוסדות ציבור 

 220 2,202 550,600 1.0 מ"ר 550,600 חקלאות

 32 315 78,760 220 חדר 358 חדרי מלונאות ותיירות

 35 350 87,500 350 חדר 250 מלון חדש

לא כולל פארק -שצפי"ם
 האגם

 201 2,014 503,400 600 דונם 839

 מוזן מקולחי המט"ש דונם 640 פארק האגם-שצפי"ם
 3,401 34,007 8,919,110 סה"כ )מ"ק(   

 

 

 הערות: הנחות ו

 חושבו ע"ב הנחיות רשות המים. לתושב מפתחות הצריכה 

 סיכום שטחי המסחר והתעסוקה כמופיע בפירוט עבור כל מתחם. שטחי המסחר והתעסוקה לישוב ירוחם חושבו ע"ב  

 . צריכה עתידית גידול אופייני בובהתאמה ל  ה שנמדד  עשייההצריכה האחרונה לתממוצע צריכה לתעשייה חושב ע"ב 

א' לנספח חברה וכלכלה. הצריכה לכיתה  צריכה למוסדות לימודים חושבה ע"ב סיכום מספר הכיתות כמופיע בנספח  

 חושבה בשני אופנים: 

 בכיתה.  30ליטר לתלמיד ומספר תלמידים אופייני של  25ע"ב צריכה אופיינית של  •

 . מ"ק למ"ר לשנה 1.5מ"ר וחישוב  100גודל כיתה אופייני של ע"ב  •

 . )השיטה הראשונה(  והמספר שנלקח בטבלה היה הגבוה בין השניים  25% -השיטות עמד על כ 2הפער בין 

 שטח מוסדות ציבור נלקח מסיכומי השטחים כמפורט עבור כל מתחם. 

 מ"ק למ"ר, שנתי  1.0חושבה ע"ב   צריכה לחקלאות

 )ארבעה פרומיל( מצריכה שנתית.  4‰צריכת יום שיא לתושבים, בתי מלון ושצפי"ם מחושבת ע"ב  

)שלושה נקודה שלושה פרומיל( מצריכה   3.3‰וחינוך מחושבת ע"ב צריכת שיא למסחר, תעסוקה, תעשיה , מוסדות ציבור  

 שנתית. 

י הקולחין המטוהרים של  ממ  (וכך צפוי גם בעתיד )מסופקת כולה היום  הצריכה הנדרשת עבור השקיית פארק ירוחם 

 המט"ש, וע"כ אינה מובאת בחישוב צריכות המים. 

מערכת המים הרגילה, יכולה להיות מוחלפת בעתיד  ום ע"י שאר השצפ"ים, המסופקת כי הצריכה הנדרשת עבור השקיית  

  צריכה יוחלט להקים מערך שאיבה וחלוקה מתאים. בשלב זה הוזאת במידה וע"י עודפי מי קולחין אשר יופקו במט"ש, 

 . הכוללמוצגת בחישוב 

  23מפורט בסעיף כ, ע"ב מערך שאיבה וחלוקה מי קולחיןגם היא מ הצריכה העתידה לחקלאות תסופק כולה מוצע כי 

 . להלן

 

 אספקה   .11

  התאמה של מספר חיבורי ת, בלהספקת המים בספיקה הנדרש ו תאמיועל קווי מקורות, אשר בלעדית הספקת המים תישען  

 . הצרכן גם לאזורי הפיתוח החדשים 

 מ"ק.  3,750בנפח , ( 546ת ירוחם של מקורות )גובה+יכרידי ב-ימשיך להישלט על   יישובהאספקה ל ץלח

 

 מערכת החלוקה העירונית  .12

התוכנית אך גם  מימוש הן כדי להיענות לדרישות המוגברות הנובעות מ ,הותיקים , בעיקר בחלקים שידרוג והתאמהמחייבת 

 כדי להביא לצמצום בפחת המים הקיים היום. 
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 איגום חירום  .13

 . מ"ק 11,500   -כ ובסה"כ צריכת המים של יום שיא   1/3בהיקף   איגום החירום הדרוש לישוב בשנת היעד הינו

 מ"ק.  750לישוב גם בריכה קיימת לא פעילה בנפח  מ"ק.  3,000פעיל בנפח כולל של ולישוב איגום קיים 

 

תושב )במקרה שרק   17,500 -איגום החירום הקיים יספיק צרכי ישוב בהיקף האוכלוסיה של עד היקף שווה אוכלוסיה של כ 

 מ"ק.  750מקרה שצופעלת גם הבריכה הנוספת של תושב ב 21,000 - הבריכה הקיימת מופעלת( ועד כ

 

חה כי האיגום העירוני הקיים  בהנמ"ק על האיגום העירוני הקיים, וזאת  7,750תוספת של בשנת היעד  נדרשת  בהתאם

 באופן מלא.  יוסדר ויתופעל

)הדבר מחייב הסדרה מול   מ"ק  3,750 -בגודלה הנוכחי   במקרה ומובא בחשבון גם האיגום הקיים בבריכת מקורות 

 מ"ק בלבד.  4,000תוספת איגום של  תדרש מקורות( 

 כן נדרשת תוספת והתאמת מכון השאיבה ומערך הפיקוד לנפחים האמורים בהתאם למיקום וגובה תוספת האיגום כאמור. 

 . )מסומן בסגול(  אותר ונשמר בתכנית זו לתוספת איגום כאמור   דונם  4.5קף בהי  שטח מתאים

 

 
 מדרגות פיתוח תלויות איגום חירום  .14

 בטבלה הבאה נותחו צרכי איגום החירום העתידיים של הישוב ע"פ מדרגות אוכלוסיה. 

  ההיקף הכולל של ן עודכנו בטבלה ועל כבטבלה הובאו בחשבון גם צרכי האיגום העתידיים שיידרשו עבור הצרכנים שטרם 

 מ"ק.  11,500 -האיגום הדרוש בשנת היעד מוערך ב 

 תלות בהיקף האיגום העומד כיום לרשות הישוב. כבטבלה מוצג הצורך באיגום משלים 

 מ"ק משמשת את היישוב.  3,000מניח כי רק הבריכה הקיימת בנפח  – 1איגום 

 מ"ק.  750 חמניח כי גם בנוסף תושמש גם הבריכה הצמודה בנפ – 2איגום 

 . 3,750 חמניח כי בנוסף יכול הישוב לעשות שימוש בבריכת מקורות הקיימת בנפ – 3איגום 
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 מ"ק.  9,000 - מ"ק ל 4,500ם בהיקף שבין בהתאם עולה כי באיכלוס מלא של הייישוב תדרש תוספת איגו

 מ"ר להקמת תוספת האיגום האמורה וכן ת"ש צמודה.  4,500שטח של כאמור בתכנית המתאר נקבע 

 

 תושבים 
דרישת  
 איגום 

 2איגום קיים  1איגום קיים 
איגום  

 3קיים 
 מ"ק  מ"ק  מ"ק  מ"ק  
  3,000 3,750 7,500 

11,000 1,500 1,500 2,250 6,000 

20,000 3,500 -500 250 4,000 

30,000 5,750 -2,750 -2,000 1,750 

40,000 8,000 -5,000 -4,250 -500 

50,000 10,750 -7,750 -7,000 -3,250 

53,000 11,500 -8,500 -7,750 -4,000 

 

 הנחיות תיכנוניות  .15

יח"ד ויותר ייקבע כי תנאי למתן היתר יהיה אישור תאגיד המים אשר יבחן בין   100לתוספת בתוכנית מפורטת   •

 היתר את הנושאים הבאים: 

 ת ממקורות. נדרשהבטחת הספקת מים  ✓
)באחת מהחלופות המוצגות לעיל( התואם את היקף האוכלוסיה ושימושים   הבטחת קיומו של איגום חירום ✓

 : בהנחיות משרד הפנים כנדרש אחרים 
o   מ"ק, או פתרון אחר.  750מחייב השמשת הבריכה של  17,500היקף ש"ע אוכלוסיה של מעל 
o  מחייב בכל מקרה הגדלת איגום החירום, באחת הדרכים   21,000היקף ש"ע אוכלוסיה העולה על

 ורטות לעיל. המפ
 ( 7 - , ו1,2,3במתחמים )  מיםקוטר, סוג וגיל קווי ה ✓

דונם עבור בריכת איגום ותחנת שאיבה בהתאם להוראות נספח זה, ובתיאום עם   4.5התכנית תקצה שטח בהיקף   •

 רשות המים ותאגיד המים והביוב האזורי. 

 יש לפעול להחלפת קווים בעיתיים ישנים בקווים חדשים בקטרים מתאימים כדי לצמצם פחת המים הגבוה.  •

 . 1%מתקנים הנדסיים ימוגנו בפני שטפון ו/או הצפה בהסתברות  •
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 ביוב .ב
 

 מצב קיים  .16

 שהיא מערכת גרביטציונית. העירוני,  ל הישוב מחובר למערכת הביוב כל

מתוך המפעלים המחוברים מקיימים קדם טיפול בשטחם )אמיליה קוסמטיקה ופריגו( טרם הזרמת השפכים למערכת   שניים

 . העירונית

 באמצעות שני מאספים עיקריים, המאסף הצפוני והמאסף הדרומי. ירוחם  למט"ש  מועבר הביוב 

במיוחד  תימות וגלישות במערכת זו, באופן הגורם לסבקטרים המתאימים,  אינן  ובחלקן ישנות  העירוניות  ההולכהת מערכו

 . בחלקים הפנימיים בישוב

 . תקינים ואין גלישות ביוב במאספים אלה הביוב מאספי 

.  מק"ש 200מקסימלית של בה שתי משאבות, כ"א לספיקה שעתית סמוכה למט"ש ירוחם והביוב נאסף בתחנת שאיבה  

 את השפכים לטיפול במט"ש ירוחם עצמו. התחנה מזרימה 

 מט"ש ירוחם המצוי בסמוך למאגר ירוחם משרת את צרכי העיר בלבד. 

עמדה כמות הביוב הכוללת שהוזרמה למט"ש   2018שנת כמוצג בטבלה שלהלן, הלקוחה מדו"ח תאגיד מעיינות הדרום, ב 

( או  מ"ק 1,180,000 –כ )כמות המים שסופקה לישוב באותה השנה, וכה בהשוואה לכמות נמ מ"ק.  800,000 –כ על 

 (. מ"ק  1,050,000 – כ  - לכמות שמדדה אצל לצרכנים בישוב באותה שנה )לאחר פחת 

 

 מצב קיים  –  מט"ש ירוחם .17

 . 2008לטיפול שלישוני אשר הוקם בשנת    מט"ש ירוחם הינו מט"ש 

 המט"ש פועל בטכנולוגיה של בוצה משופעלת, כאשר תהליך החמצון מתבצע ע"י דיסקים סובבים "אורבל".  

 המט"ש מכיל טיפול שלישוני בקולחים באמצעות סינון במסנני חול בלחץ וחיטוי הקולחים המסוננים ע"י תמיסת כלור. 

. הבוצה    20% – ת עיכול אירובי ולאחר מכן ממוצקת ע"י צנטריפוגה, לריכוז מוצקים של כ הבוצה העודפת מיוצבת באמצעו

 טון לחודש.  75  – הינה על כן מטיפוס ב'. כמות הבוצה הממוצקת, הינה כ 

 הבוצה הממוצקת מסולקת לאתר קומפוסט. 

 , הפועל היטב. המט"ש כולל מתקן לנטרול ריחות

מ"ק לוויסות הקולחים ביציאה מהמט"ש. סילוק   7,000 - בכניסה וכן מאגר של כסות  וימ"ק  3,500מט"ש מאגר של כולל הכן 

 הקולחים מתבצע באמצעות ת"ש לקולחים. 

 

 היקפי טיפול בשפכים  – מט"ש ירוחם  .18

 מק"י.  3,000כושר הטיפול היומי של המט"ש הינו 

 מ"ק ליממה.  2,200 -בכ  2018, ובשנת מק"י שפכים  2,020 -כ 2017בממוצע טיפל המט"ש בשנת   •

 מק"י.   2,588על כמעט   2017ספיקת השיא היומית עמדה בשנת  •

 מק"י.   1,752ספיקת המינימום היומית עמדה באותה תקופה על  •

 : 2017בטבלה שלהלן מוצגים נתוני ספיקות הביוב הנכנסות והיקף הקולחין המופק )מ"ק( במט"ש ירוחם בשנת 
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 ספיקות ביוב במט"ש -ירוחם 

  
מ"ק  
 שפכים 

מ"ק  
שפכים  
ממוצע  
 ליום 

מ"ק  
 קולחין 

 36,980 1,752 52,570 17-ינו

 46,104 1,891 56,717 17-פבר

 47,247 1,971 59,120 17-מרץ

 41,809 1,993 59,780 17-אפר

 45,914 1,987 59,610 17-מאי

 38,826 1,849 55,470 17-יונ

 45,834 1,939 58,176 17-יול 

 42,300 1,992 59,751 17-אוג 

 58,435 2,588 77,636 17-ספט

 58,714 2,379 71,384 17-אוק 

 51,712 2,159 64,764 17-נוב

 53,813 2,090 62,711 17-דצמ

סה"כ  
2017 737,689 2,021 567,688 

 

  -העומד על כ ם, השפכים הנכנסים לכמות הקולחין המופקיכמות הפער הגדול שבין בטבלה, הינו הראשון הנתון הבולט 

 יכול להיות מוסבר באידוי הרב. זה  . פער גדול 23%

הנתון הבולט השני העולה מהטבלה הינו היקף השפכים הגדול דווקא בחודשי החורף, נתון היכול ללמד כי מי נגר רבים  

 נכנסים לתוך מערכת הביוב. 

 איכות השפכים והקולחין  – ירוחם   מט"ש .19

מבדיקות איכות השפכים הנכנסים עולה כי ריכוזי המרכיבים השונים בביוב הגולמי המגיע למט"ש, מצביעים על כך  

שלתעשיות השונות ישנה תרומה נכבדה למזהמים התעשייתיים, כגון : ריכוזים גבוהים מהנמצא בביוב ביתי רגיל, של  

את תרומת המלחים מהתעשיות, הינה נמוכה יחסית ואינה גורמת למליחות יתר של השפכים  צח"ב, מ"מ ושומנים. עם ז 

 וכתוצאה מכך של הקולחים. 

 ( מוצג בטבלה שלהלן: 2016סיכום איכויות השפכים הנכנסים )

 

 

 , כמוצג בטבלה שלהלן: המט"ש מפיק קולחים באיכות שלישונית טובה גם בהשוואה לדרישות תקנות בריאות העם

איכות שפכיםירוחם  2016

שמן מנרליחנקן קלדהלזרחן כלליכלורידיםשומניםחנקן אמוניאקלימוצקים מרחפיםצח"כצח"בחודש

מג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"ל

17602,5561,3785920911332.713239

26562,7211,7515417014928.415426

37052,3811,380582291581916110

4171527368393113610.96210

5963212002334695.23410

64401,17050136144127116110

715438616345311348.16010

84477927284312714216.66810

94401,1616596815916828.99710

104031,2127196010611719.18410

116401,2258123894118308810

124671,4819894913014211.211510

4481,3288044812213118.399313.75ממוצע 

7602,7211,7516822916832.716139מקסימום 

963211632331695.23410מינימום 
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משמשים למילוי   25% - מהקולחים המופקים מהמט"ש משמשים כיום להשקיית הפארק הסובב את אגם ירוחם וכ 75% -כ

 המאגר ושימור מפלסו. 

 

 שנתית ויומית    - ה י ביוב חזותפוקת  .20

 תפוקת השפכים נגזרת מצריכות המים החזויות כמוצג לעיל. 

 בטבלה שלהלן מוצגות ספיקות השפכים החזויות: 

 

ספיקה שנתית    מפתח חישוב    סוג צרכן 
 )מ"ק( 

ספיקה יומית  
 ממוצעת )מ"ק( 

 10,629 3,879,439 לנ"י  200 נפש 53,143 תושבים 

 2,691 672,863 מצריכת מים  75% מ"ר  1,196,200 מסחר ותעסוקה

 411 150,000 מצריכת מים  75% מ"ר  764,055 תעשייה 

 496 123,938 מצריכת מים  75% כיתות  661 מוסדות חינוך 

 675 168,750 מצריכת מים  75% דונם  450 מוסדות ציבור 

 162 59,070 מצריכת מים  75% חדר  657 חדרי מלונאות ותיירות 

 180 65,625 מצריכת מים  75% חדר  250 מלון חדש 
 15,243 5,119,684  סה"כ )מ"ק(    

 

 הנחות והערות  

 . לנ"י(  100 - )כיום היא מוערכת בכ ליטר לנפש ליממה  200  על בסיסספיקת ביוב לנפש חושבה  

 מצריכת המים.  75% על בסיסשאר הספיקות חושבו 

מק"י )התפוקה למשקי בית ותיירות חושבה ע"ב   15,250 - תפוקת הביוב היומית הממוצעת בשנת היעד עומדת על כ

 ימים בשנה(.   250ימים ואילו תפוקת שאר התורמים חושבה ע"ב  365

 

 המתוכננת מערכת הביוב  .21

 המוזרמת בשני מאספים עיקריים )צפוני ודרומי(. , גם בשנת היעד צפויה מערכת הביוב להתבסס על זרימה גרביטציונית 

ביותר על השלוחה שבין ערוץ דורבנים לערוץ שועלים באופן שיאפשר חיבורה    מומלץ לתכנן את השכונה המזרחית

 בגרביטציה למאסף הדרומי. 

 הביוב.  ספיקות צפוני וראשי( יותאם לגידול הצפוי ב ,קוטר המאספים )דרומי 

 מחייבת חידוש והתאמה לגידול בהיקף השפכים הצפוי.  ותיקים מערכת האיסוף העירוני באזורים ה 

טיפול בשטחם או בסילוק נפרד ללא  -קים שפכים שאינן עומדים בדרישות תקנות בריאות העם יחויבו בקדם מחוברים המפי 

 הזרמה למערכת העירונית. 

גשם חריגים לא תחול עליה בלתי צפויה  אירועי טין ממערך הניקוז ותתוכנן כך שגם בעת ומערכת הביוב תהיה מופרדת לחל

 בכמות השפכים המוזרמת למט"ש ובהתאם לפגיעה בתהליך הטיפול. 

 כלור כללי  מד עכירות  איכות קולחין שלישוניירוחם  2016

קולי ב-חודש

100 מ"ל

חנקן חנקן כלליTSSצח"כצח"ב

קלדהל

חנקן 

אמוניה

חנקן 

חנקיתי

חנקן 

חנקתי

זרחן כלורידיםנתרן

כללי

שמן מינרלימוליכותבורון

מ"ג/ל'מ"ג/ל'מג"לcm/sמג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"למג"ליח'

105283139.69.11.42.11131190.70.510.22.23.2

21254368.35.84.70.721181121.10.410.12.73.2

3753556.43.32.50.14.913115230.412.72.7

4353144.21.70.902.512415710.41.10.122.8

5152338.42.30.40.161271575.80.41.10.11.32.8

61529319.917.315.31.21.41151423.10.4101.72.9

70534423.118.313.52.81.41131621.10.41.101.93.3

80648529.52824.41.20.31351730.80.51.32.33.4

9054343229.927.61.80.31261550.50.41.20.523.2

1022540321.616.514.23.51.61091300.40.4111.32.5

11305403831.22.12.91241430.60.310.41.22.4

12253033.61.30.40.22.21281502.10.410.21.62.8

101.92.9<7535414.811.49.51.32.31221461.70.41.1ממוצע 

102.73.4<3064863229.927.63.561351735.80.51.3מקסימום 

101.22.4<052333.61.30.400.31091120.40.31מינימום 
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 ירוחם מט"ש   .22

 י ירוחם. כמט"ש ירוחם ימשיך להוות פתרון הסילוק האזורי לשפ

יינו  דה על המט"ש ומערכותיו הנלוות, כולל תחנת השאיבה במורד המאסף ראשי, להיות מותאמות לגידול החזוי בשפכים 

 . מ"ק ליממה בשנת היעד  15,250 - מ"ק ליממה כיום ל 3,000 - הגדלת כושר הטיפול מ

בטבלה שלהלן מוצגות מדרגות גידול חזויות להיקף הטיפול היומי הדרוש. הטבלה מוצגת לשם הנוחות ע"ב מספר תושבים  

 : )והיא מביאה בחשבון גם את היקפי השפכים החזויים מהיעודים שטרם עודכנו(

מס'  
 תושבים 

ספיקה יומית  
 חזויה )מ"ק( 

פער מכושר  
טיפול נוכחי  

 )מק"י( 

11,000 2,200 800 

14,000 3,000 - 

20,000 4,500 -1,500 

30,000 6,500 -3,500 

40,000 9,500 -6,500 

50,000 13,500 -10,500 

53,000 15,250 -12,250 

 

 איש, יכול המט"ש הקיים לתת מענה לצרכי הטיפול העתידיים.  14,000לה עולה כי עד היקף תושבים של במהט

 המט"ש יוגדל במדרגות הבאות:  כי . מוצע מעבר לכך תידרש הגדלת כושר הטיפול של המט"ש

 מק"ש(  6,000יומי כולל מק"י )כושר טיפול  3,000הוספת מודול טיפול נוסף של  – שלב א'  •

 מק"ש( 9,000מק"י )כושר טיפול יומי כולל  3,000הוספת מודול טיפול נוסף של  -שלב ב'   •

 מק"ש(  12,000מק"י )כושר טיפול יומי כולל  3,000הוספת מודול טיפול נוסף של  -שלב ג'   •

 מק"ש(  15,250מק"י )כושר טיפול יומי כולל  3,250הוספת מודול טיפול נוסף של  – שלב ד'  •

למט"ש ולמערכותיו הנלוות )לרבות תחנות שאיבה, מאגר ויסות והשהייה בכניסה וכן מיקום   בהתאם נדרשת הגדלת השטח

   . דונם 60 שלכולל בהיקף   למערכות עתידיות ו/או מערכות לייצור חשמל או ניצול אנרגטי(

הקיים כך שלא תידרש הנחת מערכת איסוף חדשה אלא לכל יותר הארכת הקווים   התכנית מרחיבה את שטח המט"ש

 הקיימים. 

 מוצע כי תכנון המט"ש יהיה, ככל הניתן, בהתאם להנחיות הבאות: 

יש   מ"ק.  46,000ימים דהיינו  3להיות מסוגל לקלוט שפכים בהיקף של עד צריך ויסות/השהייה החדש  המאגר  . א

 רביטציה וללא צורך בתחנת שאיבה. ג המט"ש באופן שיאפשר הזרמה במוה לשאוף להקמת המאגר במיקום גב 

על כלל המרכיבים של שלבי הטיפול בשפכים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ולהיות בעלי יעילות   . ב

 אנרגטית גבוהה. 

וח והתראה  ל האפשר על כלל שלבי הטיפול וכן דיוכטומטית כומערכת השליטה והבקרה תאפשר שליטה מלאה וא . ג

 למפעילים ולתאגיד. 

 על המט"ש וכלל מערכותיו להיות מוגנים מפני פריצות סייבר כפי שיונחה ע"י גורמי המקצוע.  . ד

המט"ש יכלול מערך להפקת  שהמט"ש החדש יהיה בעל עצמאות אנרגטית גבוהה ככל האפשר ובהתאם מוצע  .ה

 .  הבוצה וכן מערך לניצול ואגירת אנרגיה סולרית מוניצול של מתאן 

 להפיכתן לבוצות סוג א', לניצול חקלאי. טיפול עצמאי בבוצה ו המט"ש יהיה בעל כושר . ו

המט"ש יתוכנן תוך יישום הטכנולוגיות המתקדמות ביותר לטיפול בריחות, במיוחד בקדם הטיפול ובכל שלבי   .ז

 התהליך בהם צפויה היווצרות ריחות רעים. 

יסות/השהייה יתאפשר טיפול בקווי טיפול )מתוכנן  ו מאגר הו תוכנן לכלול יתירות מספקת כך שבשילוב עםיהמט"ש  . ח

 או חריג( ללא שהדבר יביא לגלישת שפכים גולמיים. 

 

 שימוש בקולחין  .23

  ולעלות (מלמ"ק, כתלות באיוד ואבדנים נוספים  4.5-5.0)  כמות הקולחין שתיווצר במט"ש החדש צפויה לגדול משמעותית

 על הדרישה הקיימת כיום המופנית כולה לפארק ולאגם. 

 ( בפרק ההידרולוגיה)ראה  בהתאם מוצע להגדיל את נפח האגם 

 . ובשטחים החלקאיים במתחמים   היישובכן מוצע להקים מערכת השבת קולחין לצורכי השקייה בשצפי"ם השונים של 
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ם עודפי קולחין בהיקף  יפים, עדיין צפוי"י השקיית שצ גם אם יועמק האגם כמוצע בהמשך ותוקם מערכת השבת קולחין לצרכ

לפיתוח שטחי תייירות המחייבים השקיה אינטנסיבית, השקית  מלמ"ק ויותר. עודפים אלו יכולים להיות מועברים 1.5

 . ניצול חקלאי או להזרמה לנחל איצטדיוני ספורט, 

 י לנצל קולחים עודפים אלו תידרש הקמת תחנת שאיבה מתאימה והנחת מערכת הולכה יעודית. דכ

 

 הנחיות תיכנוניות  .24

ין  ב ויותר ייקבע כי תנאי למתן היתר יהיה אישור תאגיד המים אשר יבחן יח"ד   100לתוספת בתוכנית מפורטת   •

 היתר את הנושאים הבאים: 

 כושר השאיבה של תחנת השאיבה המאספת בכניסה למט"ש ירוחם.  ✓
 היקף מאגר הויסות וההשהיה בכניסה למט"ש  ✓
 כושר הקליטה של והטיפול של המט"ש  ✓
 ( 7 - , ו1,2,3במתחמים קוטר, סוג וגיל קווי הביוב ) ✓

כל תכנית הכוללת הוראות להנחת קווי ביוב בתחום פשט הצפה, תקבע כי גובה תקרת תאי הביקורת יבלוט לפחות   •

 הוראה זו לא תחול על קווים ותאי ביקורת המונחים בתחום כבישים. . ס"מ מעל מפלס פשט ההצפה המחושב  20

 להנחיות המינימליות הבאות: בהתאם  יבוצעו כל תאי הבקרה המונחים בתחום פשטי הצפה   •

  בסיס  חוליית : לעליון מהתחתון המצוינים, שלהלן  הרכיבים את ויכללו , טרומיים  בטון מרכיבי ייבנו הבקרה תאי ✓

 . ומכסה  תקרה, חוליות(, תחתית )

 . עגולים  הבקרה  למעט אם נקבע מפורשות אחרת, יהיו תאי ✓
  אין . אחד חוליות, תקרה ומכסים( אשר יוצרו ע"י יצרן בחלקי תאים )חולית תחתית,  ולהשתמש  להקפיד  יש  ✓

 . אחידה  אינה   ביניהם   החיבור   שצורת   בחוליות   או  ממספר יצרנים  בחלקי    להשתמש, באותו תא בקרה, במעורב
 . 118 י" ת לפי , לפחות   40-ב  יהיה הבטון סוג  ✓
  תפחת   לא   הצמנט  כמות (.   קלה  אגרסיביות )   אגרסיביים   נוזלים   להולכת   המיועדים   תאים ',  א  3  יהיה   התאים   סיווג  ✓

 .  ק "למ  ג "ק  320-מ

 ישרות.  התקרות תהיינה .מבפנים  חלקים יהיו   כל חלקי התאים ✓
 . MCI2005כי התאים יהיו עשוים בטון עם תוספת מומלץ לשקול כי  ✓

 . שלבים   בשני  נפרדת  ביציקה  אחת, ולא  מונוליטית ביציקה עשויים   יהיו תחתית ורצפה בחוליית  דפנות ✓
 . יהיה מינימלי  בתא החוליות  מספר . התא לגובה  יתאים  החוליות אורך  ✓
 מטר.  1.0 -למעט החוליה העליונה )חוליית ההגבהה(, לא יפחת גובה החוליות מ  ✓
גובה חוליית ההגבהה יותאם כך שגובהו הכולל של התא )לרבת מכסה( יהיה כמתוכנן. גובה חוליה העליונה   ✓

 מטר.  1.0 - לא  יפחת מ
 . העליון   בצד  והתקע  החוליה  של   התחתון  בצד  יהיה  השקע.  ביניהן  תקע   שקע  חבור  עם  יהיו  הבקרה   תא  ותחולי  ✓
 . התא של  העליון בחלקו   קונית  בחולייה   להשתמש אין  ✓
  כדוגמת ) החוליות יצרן י"ע  ומסופק המומלץ, מיוחד  אלסטי אטם עם איטום המישק יכלול החוליות בין החיבור ✓

 . החוליות  עם( ע" או ש"  איטופלסט "
בכל התאים המונחים בתחום פשט הצפה ייושמו מערכות איטום אשר יבטיחו מניעת כמיסת מי נגר לתאי   ✓

הבקרה ומניעת זליגת ביוב אל תת הקרקע ו/או אל הנגר העילי,  שיאושרו ע"י תאגיד המים והביוב, מחלקת  

 התיעול ברשות המקומית ורשות הניקוז. 

כל תכנית מפורטת ברחבי העיר תבטיח הפרדה של מערכות מרזבים והולכת נגר עילי אחרות ממערכות הביוב כדי   •

 למנוע חריגה בכמויות השפכים הנכנסות למט"ש ופגיעה בהליך הטיפול. 

טיפול בשטח  -שפכים שאינן עומדים בדרישות תקנות בריאות העם יותנה בקדם המפיקים כל היתר למחוברים  •

   או בסילוק נפרד ללא הזרמה למערכת העירונית. התוכנית

 . 1לענין הרחבת המט"ש ומערכותיו יחולו הוראות תמ"א  •

 . 1%מתקנים הנדסיים ימוגנו בפני שטפון ו/או הצפה בהסתברות  •
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 דמוגרפיה ודיור ,חברה .1

 מאפיינים דמוגרפיים וניתוח מגמות

)למ"ס, הלשכה המרכזית  נפש 9,500-מנתה כ 2017כלוסיית ירוחם בסוף שנת סה"כ או

. שיעור גידול האוכלוסייה הממוצע לשש השנים האחרונות לגביהן יש מידע (2017לסטטיסטיקה, 

ארצית(, כאשר מגמת הגידול בחמש השנים האחרונות -ברמה כלל 1.6%)לעומת  1.8%היה 

  2018התושבים היו ביישוב באוגוסט הייתה חיובית. יצוין כי לפי מרשם 

 1תושבים. 10,800-כ

 

 2011-2016. אוכלוסייה 1לוח 

   אוכלוסייה סוף השנה

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

8,282 8,663 8,752 8,960 9,078 9,230 9,511   

                

 אחוז גידול שנתי
אחוז גידול 

 ממוצע

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2011-
2017 

-0.60 4.60 1.00 2.40 1.30 1.70 3.00 2.00 

 ,("מחושב מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "למ"ס" או "הלמ"ס: מקור
SHTML&ID=807http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_ 

 

 מקורות תוספת אוכלוסייה

 תוספת אוכלוסייה ליישוב באה משלושה מקורות:

 ריבוי טבעי )לידות פחות פטירות( .1

 מאזן הגירה .2

 השתקעות ראשונה של עולים .3

                                                      
 

 

הפער בין נתוני הלמ"ס לבין נתוני המרשם קשור, בין היתר, להפרשי השנים ולעובדה שהמרשם אינו מנכה  1 
-רישומים של תושבים "לא פעילים" ובמיוחד אלו שנמצאים בחו"ל לתקופה של שנה ויותר. ברמה כלל

 לערך מנתוני המרשם. 9%-ארצית נתוני הלמ"ס הם נמוכים ב
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. כפי שניתן לראות, ריבוי טבעי היווה המקור 2011-2016מפרט מקורות אלה בין השנים  2לוח 

נפשות מדי שנה(, השתקעות ראשונה של עולים תרמה חלק  176העיקרי )תוספת ממוצעת של 

תושבים  50-נפשות מדי שנה(, ואילו מאזן הגירה שלילי משך כל תקופה גרעה כ 11שולי לתוספת )

( 2%) 20שנתי של ריבוי טבעי הוא -במונחים של שיעור לאלף תושבים, ממוצע שש בממוצע שנתי.

כמחצית מהריבוי  צימצםות, מאזן ההגירה השלילי (. במילים אחר0.5%לאלף )-5 ומאזן הגירה

הטבעי מדי שנה בחצי העשור האחרון. יחד עם זאת, הנתונים לשנה האחרונה לגביה פרסמה 

מאזן חיובי לראשונה  –(, מצביעים על שינוי משמעותי של מאזן הגירה 2015-2016הלמ"ס מידע )

 לאחר שנים רבות של מאזן שלילי.

 

 

 התפלגות גילאים

פירמידת הגילאים רלוונטית לצרכי תחזית האוכלוסייה ולאומדן צרכי ציבור )בעיקר מוסדות חינוך(. 

 (.20-64 ויותר ביחס לבני 65ובני  0-19היא גם מהווה בסיס לחישוב יחס תלות )שיעור בני 

 39%-. כפי שניתן לראות, כ2017מציגים את פירמידת הגילאים ביישוב בסוף  1ואיור  3לוח 

ארצי וביישובים עירוניים. במונחים -בכלל 36%(, זאת לעומת 0-19מתושבי היישוב הם צעירים )

ארצי ובממוצע -בממוצע כלל 1.8%בירוחם לעומת  1.9%-של אחוז שנתון ממוצע, מדובר ב

 ים עירוניים.ביישוב

 

 2017. התפלגות גילאים,  סוף 3לוח 

 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 05-09 00-04 קבוצת גיל

 685 656 799 871 837 916 1,058 אוכלוסייה

 7 7 8 9 9 10 11 אחוזים

 +65 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 קבוצת גיל

 868 370 437 440 499 495 579 אוכלוסייה

 9 4 5 5 5 5 6 אחוזים

 2017: למ"ס נתוני יישובים לסוף מקור

 

 2011-2016האוכלוסייה,  . מרכיבי תוספת2לוח  

 ממוצע  2016 2015 2014 2013 2012 2011 מרכיבי גידול האוכלוסייה

 176 184 178 187 174 176 155 ריבוי טבעי

 -53 63 106- 54- 41- 68- 116- מאזן הגירה בין יישובים

 11 13 17 3 12 8  השתקעות ראשונה של עולים

 131 260 89 136 145 116 39 סה"כ
  .2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011: מחושב מלמ"ס, רשויות מקומיות בישראל, רמקו
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ארצי -ויותר( בירוחם הוא קצת יותר נמוך לעומת הממוצע הכלל 65כמו כן שיעור הקשישים )בני 

 בהתאמה. 11%-ו 11%לעומת  9%והממוצע לכלל יישובים עירוניים: 

 

 2017. התפלגות גילאים, סוף 1איור 

 

 

 אפיון משק בית

. בגלל הזמן הרב שחלף 2008ים אודות משקי הבית בירוחם קיימים במפקד האוכלוסין משנת נתונ

 מאז(, נביא את עיקרי הממצאים: ביישובמאז )חרף הגידול המתון 

  לערך ממשקי הבית  54%-משקי בית. ל 2,200סה"כ משקי בית: בעת המפקד היו בירוחם

 ויותר. 65ו בני ממשקי הבית לערך הי 22%-וב 17היו ילדים עד גיל 

  נפשות. התפלגות משקי הבית לפי  3.6גודל משק בית ממוצע. גודל משק בית ממוצע היה

( היו בני 35.2%. כפי שניתן לראות, כשליש ממשקי הבית )4מספר נפשות מפורטת בלוח 

נפשות  5נפשות ואילו משקי בית בני  3-4( היו עם 33.4%נפשות, כשליש נוספים ) 1-2

 ( נוספים.31.4%מעט שליש )ויותר היוו כ

 

 . התפלגות משקי הבית לפי מספר נפשות4לוח 

מספר נפשות 
 ממוצע +7 6 5 4 3 2 1 במשק בית

 3.6 5 9.3 17 19.4 14 22.7 12.5 אחוז

 2008: למ"ס מפקד אוכלוסין, מקור
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 כלכלי ומאפייני אוכלוסייה-מצב חברתי

 שפרסמה הלמ"ס  2013י משנת כלכל-אשכול חברתי כלכלי. על פי המדד החברתי

.  מיקומה בדירוג של 10מתוך  4, ירוחם מסווגת באשכול 2016ברשויות מקומיות בישראל 

 הוא הנמוך. 1, כאשר 89הרשויות המקומיות באותה שנה היה  255כלל 

  מצב כלכלי. ניתן לאפיין את המצב הכלכלי של תושבי ירוחם באמצעות מגוון משתנים

על פי עיבוד מיוחד של המוסד לביטוח לאומי  2016ומיות בישראל שזמינים מרשויות מק

 (. להלן נסקור את המשתנים המרכזיים:5)לוח 

 

 2015. נתוני שכר והכנסה, ירוחם וארצי, 5לוח 

 ארצי ירוחם נתוני שכר והכנסה

 10,418 9,130 שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה )ש"ח(

 10,053 9,050 הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי )ש"ח(

 30.8 31.5 אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום

 1.8 0.7 פעמים שכר ממוצע 4אחוז השכירים המשתכרים מעל 

 2.4 1.7 פעמים שכר ממוצע 4אחוז העצמאים שהכנסתם מעל 

 : המוסד לביטוח לאומי, סטטיסטיקה לפי יישוב מקור

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/statistics/BtlStatistics.aspx 

 

  תושבי ירוחם שהיו  6,836מכלל  2019מספר השכירים ומספר העצמאים. בתחילת שנת

בלבד  186ואילו  (63.5%היו שכירים ) 4,341מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה, 

 ( הוגדרו כאחר. 34.8%) 2,376( כאשר 2.7%היו שכירים ועצמאיים או עצמאיים )
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  שכר ממוצע לחודש עבודה לשכירים. שכר ממוצע לחודש עבודה לתושבי ירוחם השכירים

ארצי. זהו הפרש של  -ש"ח בממוצע הכלל 10,418ש"ח לעומת  9,130היה  2015בשנת 

ארצי. שיעור גבוה -רעת השכירים ביישוב לעומת הממוצע הכלל( ל14%-ש"ח )או כ 1,344

ארצי( -כלל 30%לעומת  33%-יותר של השכירים בירוחם השתכרו עד שכר מינימום )כ

ביישוב לעומת  0.9%ושיעור זעום השתכר בשכר גבוה של פי ארבעה מהשכר המינימום )

 ארצי(.-בממוצע כלל 1.9%

 מיעוטם מכלל המועסקים, גם ההכנסה  הכנסה ממוצעת לחודש של עצמאים. חרף

ש"ח  9,050ארצי: -הממוצעת של העצמאיים בירוחם הייתה נמוכה יותר מהממוצע הכלל

מכלל העצמאים ביישוב  1.7%-ש"ח בהתאמה. כמו כן הכנסתם של כ 10,053לעומת 

 ארצי.-בממוצע הכלל 2.4%הייתה גבוהה פי ארבעה מהשכר הממוצע לעומת 

 מבטא שוויון מלא.  0שוויון לגבי שכירים, כאשר ציון -ני הוא ביטוי לאימדד ג'יני. מדד ג'י

לעומת  0.39)השנה האחרונה שהמדד התפרסם( מדד ג'יני בירוחם היה  2015בשנת  

 .0.37ארצי של -ממוצע כלל

 מסקנות

נדגיש מספר נושאים מרכזיים מניתוח המצב הקיים לעניין אוכלוסייה, שהיו רלוונטיים במיוחד 

 וש התכנית כדלהלן:לגיב

 מצביעים  2016-2011מקורות גידול האוכלוסייה במהלך שש השנים  - גידול האוכלוסייה

(, ואילו מאזן הגירה שלילי משך כל תקופה 2%על כך שריבוי טבעי מהווה המקור העיקרי )

 . 0.9%-גרעה כ

 ירוחם מאופיינת בשיעור גבוה של שכירים עם מעט עצמאים. השכר  - מצב כלכלי

הכנסת העצמאים  וכך גםהממוצע לחודש של השכירים נמוך ביחס לממוצע הארצי, 

 יותר מזו של עמיתיהם במישור הארצי. נמוכהבירוחם 

 ניתוח שוק הדיור והתחלות בנייה

 מספר דירות 

)למ"ס, רשויות  יח"ד 2,871, היו בירוחם 2016על פי מרשם מבנים ודירות של הלמ"ס מיוני 

-. לפי נתוני ארנונה, סה"כ שטח דירות למגורים הסתכם ב(2016, 2015בישראל  מקומיות

. יוצא אפוא ששטח ממוצע לדירה (2016, 2015)למ"ס, רשויות מקומיות בישראל  מ"ר 248,400

 מ"ר )"שטח פלדלת"(. 86.5הוא  

 רווחת הדיור

(, הוצאות ניתן למדוד את רווחת דיור בדרכים שונות, כגון צפיפות מגורים )מספר נפשות לחדר

לדיור )הוצאה מכלל הוצאות משקי הבית( או שטח  )מ"ר לנפש(. אין מידע מעודכן לגבי המשתנים 

הראשונים. ניתן לחשב רווחת דיור במונחי מ"ר לנפש ע"י חלוקת שטחי ארנונה למגורים למספר 

מ"ר  248,400מ"ר לנפש ) 27-הייתה כ 2016תושבים. לפי מפתח זה רווחת הדיור בירוחם בשנת 

 תשבים(. 9,230מגורים לצרכי ארנונה / 
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 תנאי דיורבנושא נתוני המפקד 

 כוללים מידע אודות תנאי הדיור של תושבי ירוחם. להלן עיקרי המידע: 2008כאמור, נתוני מפקד 

 ( 73.2%צורת חזקה על דירה. כמעט שלושת רבעי ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם ,)

 65.8%הנתונים הארציים המקבילים בזמן המפקד היו  שגרו בשכירות. 26.8%זאת לעומת 

 בהתאמה.  26.4%-ו

  יח"ד בדיור  611היו בירוחם  2017דיור ציבורי. על פי נתוני משרד הבינוי והשיכון לשנת

מהמלאי  20%-הציבורי. בהתייחס לכלל מלאי הדיור בעיירה, הדיור הציבורי מהווה כ

יישובים בארץ. ההיקף הגדול של דיור הציבורי אחוז גבוה ביותר ביחס למרבית ה -הכולל 

ביישוב, משקף את משקלה הגדול של בנייה ביוזמה ציבורית בעבר, העדר בנייה חדשה 

ביוזמה ציבורית משך שנים רבות, למעט בשנים האחרונות, והצלחה מצומצמת יחסית של 

 מכירת דירות בשיכון ציבורי לדייריהם במבצעי המכר השונים.

 משקי בית  62, 2016בשכר דירה. על פי נתוני משרד הבינוי והשיכון לנובמבר  מקבלי סיוע

משקי בית של  60בירוחם קיבלו סיוע בשכר דירה לצורך שכירת דירה בשוק הפרטי, מהם 

 ותיקים ושני משקי בית של עולים.

 התחלות בנייה

החברתי, בין  מעבר למשמעויותיה הכלכליות, להיקף התחלות בנייה השלכות חשובות במישור

מציג  6היתר, לגבי גידול היישוב, חידוש מלאי הדיור, מידת האטרקטיביות של היישוב ועוד.  לוח 

את היקף התחלות הבנייה בירוחם בעשור האחרון. כפי שניתן לראות, יש הבדל משמעותי במגמה 

גידול  חל 2013בחמש השנים האחרונות לעומת המחצית הראשונה של העשור האחרון. מאז שנת 

 התחלות מדי שנה. 100משמעותי בהיקף ההתחלות, בממוצע של כמעט 

 

 התחלות בנייה לפי מספר חדרים

מציג את התפלגות התחלות הבנייה בעשור האחרון, לפי מספר חדרים.  כפי שניתן לראות,  7לוח 

 4ירות בנות ד 55%למעט דירה אחת בת שלושה חדרים, כל ההתחלות היו של דירות גדולות: 

חדרים ויותר. מגמה זו היא ביטוי מובהק  6דירות בנות  28%-חדרים ו 5דירות בנות  23%חדרים, 

לרצון לשדרג את מלאי הדיור החדש ולשמש במשאב הדיור כגורם משיכה לאוכלוסייה שתשתקע 

 )תהגר( ליישוב.

 

 2007-2016. התחלות בנייה, 6לוח 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 (1-9) 
 סה"כ 2016

6 28 22 9 17 62 102 80 147 68 541 

 http://www.cbs.gov.il/reader/bnia/bnial.html: למ"ס, מחולל דוחות בנייה מקור
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 2007-2016. התחלות בנייה, לפי מספר חדרים בדירה, 7לוח  

 שנה
 סך
 הכל

דירות 
בנות 
חדר 
 אחד

דירות 
 2בנות 

 חדרים

דירות 
 3בנות 

 חדרים

דירות 
 4בנות 

 חדרים

דירות 
 5בנות 

 חדרים

דירות בנות 
חדרים  6

 ויותר

 151 122 267 1     541 סך הכל

2007 6       2 1 3 

2008 28       13 6 9 

2009 22       4 2 16 

2010 9       1 1 7 

2011 17       3 8 6 

2012 62       1 49 12 

2013 102       67 12 23 

2014 80       29 27 24 

2015 147       111 4 32 

 (1-9) 
2016 68     1 36 12 19 

 .bnial.htmlhttp://www.cbs.gov.il/reader/bnia/מקור: למ"ס, מחולל דוחות בנייה 
 

 התחלות בנייה לפי מספר דירות בבניין

מציג את היקף התחלות הבנייה בעשור האחרון לפי מספר הדירות בבניין. כפי שניתן  8לוח 

מכלל  60%משפחתיים. בעשור האחרון כמעט -לראות, הטיפוס הדומיננטי הוא בתים חד

-או דו -תחלות היו של בתים חד, כל הה2012משפחתיים. עד לשנת -ההתחלות היו של בתים חד

משפחתיים עם -משפחתיים. לעומת מגמה זו, בשנתיים האחרונות התחילה בנייתם של מבנים רב

 משפחתיים.-( היו במבנים רב55%ההתחלות ) 215מתוך  120 -יח"ד ויותר  10
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 2007-2016. התחלות בנייה לפי מספר דירות בבניין, 8לוח 

 שנה
סך 
 הכל

 ייןמספר דירות בבנ

1 2 3 4 5 6 7-9 
10-
14 

15-
19 

20-
29 

30-
49 

סך 
 40 48 18 14   60 20 20   4 316 540 הכל

2007 6 6                     

2008 28 28                     

2009 21 17 4                   

2010 9 9                     

2011 17 17                     

2012 62 22     20 20             

2013 102 42         60           

2014 80 80                     

2015 147 73             14   20 40 

(1-9) 
2016 68 22               18 28   

 .http://www.cbs.gov.il/reader/bnia/bnial.htmlמקור: למ"ס, מחולל דוחות בנייה 
 
 

 התחלות בנייה לפי מספר קומות בבניין

משך השנים מרבית הבנייה בירוחם הייתה בנייה נמוכה, עם משקל מכריע לבנייה של יחידות דיור 

ניכרת לראשונה  2012משפחתיות. מגמה זו המשיכה גם לאחרונה, אולם החל משנת -ודו -חד

התחלת בנייה של בניין  2015קומות ולראשונה בשנת  3-5ל בתים משפחתיים בבנייה של בנייה ש

 (.9קומות ויותר )לוח  8בן 
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 2007-2016. התחלות בנייה לפי מספר קומות בבניין, 9לוח  

 +8 6-7  3-5  1-2  סך הכל שנה

 1   21 320 342 סך הכל

2007 6 6       

2008 28 28       

2009 19 19       

2010 9 9       

2011 17 17       

2012 31 24 7     

2013 52 42 10     

2014 80 80       

2015 76 73 2   1 

(1-9)2016 24 22 2     

 

 מחירי דירות

מחירי הדירות מהווים אינדיקציה לכוח המשיכה של מקום. כאשר המחירים נמוכים או אפילו 

העיד על העדר אטרקטיביות ואף על קושי להגדיל את המלאי ע"י בנייה נמוכים למדי, המצב יכול ל

ארצי מצביע על -חדשה. ניתוח מחירי הדירות בירוחם בהשוואה למחירים מקבילים בממוצע כלל

כך שמגמת העלייה במחירי הדירות בירוחם הייתה גבוהה ביחס לממוצע הארצי. שיעור השינוי 

 7.3%; 2012לעומת  2013בשנת  6.7%לעומת  18.8%ה: ארצי הי-בירוחם לעומת הממוצע הכלל

 (.  1בהתאמה )נספח  6.2%לעומת  14.6%-; ו 2013לעומת  2014בשנת  5.2%לעומת 

 מסקנות

להלן מספר נושאים מרכזיים מניתוח המצב הקיים לעניין הבנייה, שהיו רלוונטיים במיוחד 

 לגיבוש המתווה המוצע בתכנית הכוללנית:

  .אחוז גבוה ביותר  -מהמלאי הכולל בעיירה  20%-הדיור הציבורי מהווה כדיור ציבורי

ביחס למרבית היישובים בארץ. ההיקף הגדול של דיור הציבורי ביישוב, משקף את משקלה 

הגדול של בנייה ביוזמה ציבורית בעבר, העדר בנייה חדשה ביוזמה ציבורית משך שנים 

מת יחסית של מכירת דירות בשיכון רבות, למעט בשנים האחרונות, והצלחה מצומצ

ציבורי לדייריהם במבצעי המכר השונים. שדרוג המלאי וניצולו יוכלו להוות אחד המנופים 

 לפיתוח היישוב בשנים הבאות.

  התחלות בנייה. יש הבדל משמעותי במגמת התחלות הבנייה בחמש השנים האחרונות

חל גידול משמעותי  2013לעומת המחצית הראשונה של העשור האחרון. מאז שנת 

התחלות מדי שנה )לעומת עשרות בודדות  100בהיקף ההתחלות, בממוצע של כמעט 

 בתחילת התקופה(. 

 במשך השנים מרבית הבנייה בירוחם הייתה התחלות בנייה לפי מספר קומות בבניין .

משפחתיות. מגמה זו -ודו -בנייה נמוכה, עם משקל מכריע לבנייה של יחידות דיור חד
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ניכרת לראשונה בנייה של בתים  2012שיכה גם לאחרונה, אולם החל משנת המ

קומות  8התחלת בניין בן  2015קומות  ולראשונה בשנת  3-5משפחתיים בבנייה של  

ויותר. אחת הסוגיות המרכזיות לחזון תכנית המתאר היא גיבוש תמהיל רצוי מתאים 

 לתיות והחברתיות שלה. במיוחד הקהי -ליישוב בהתייחס לתכונות הייחודיות 

  מחירי דירות. מחירי הדירות מהווים אינדיקציה לכוח המשיכה של מקום. הנקודה

המעניינת במיוחד בירוחם היא מגמת העלייה במחירי הדירות שהייתה גבוהה ביחס 

 יישובארצי. מגמה זו מצביעה על שיפור ברמת האטרקטיביות של המלאי ב-לממוצע הכלל

ארצי. חיזוק המגמה -ה בנקודה נמוכה בהרבה לעומת הממוצע הכללגם אם היא התחיל -

 בצורה מושכלת הוא אחד מהיעדים לגיבוש התכנית. 

 

 תחזית אוכלוסייה: כמות אוכלוסייה, מאפייניה וקביעת יעד אוכלוסייה 

  לפי מספר תרחישי גידול שונים 2040במסגרת הכנת התכנית, הוכנו תחזיות אוכלוסייה לשנת 

(. תרחיש הייחוס "עסקים כרגיל" מבוסס על מגמות השנים האחרונות ומניח גידול של 11)לוח 

עד לשנת היעד. מכיוון שבדיוני וועדת ההיגוי הועלו השערות ששיעור הגידול עשוי "לקפוץ"  1.9%

בשנים הבאות עקב מינוף מגמות פיתוח, לרבות העברת מחנות צה"ל לנגב, נבחנו תרחישים של 

. כמו כן תחזיות אלה הוכנו 2050המגמות הקיימות עד לשנת היעד ואף עד לשנת הכפלת ושילוש 

, זאת למרות ההערכה כי בפועל מספר התושבים ביישוב 2017על בסיס מרשם התושבים לאמצע 

 קטן יותר. 

תרחישי הקיצון האלה עשויים לסייע בהמחשת פוטנציאל הגידול ולהשוות חרף סיכויי המימוש, 

 לת התכנונית.אותו מול הקיבו

 

 . תחזית גידול אוכלוסייה, בתרחישים שונים10לוח 

 שנה

 שיעורי גידול שנתיים באחוזים  

1.9% 3.8% %5.7  

2018 
10,684 10,684 10,684 

2020 
11,094 11,511 11,937 

2030 
13,391 16,715 20,779 

2040 
16,165 24,270 36,173 

2050 
 

19,512 35,241 62,970 
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 ריאלית של התכנית לפי מתחמים קיבולת

נערך ניתוח מפורט של כלל התכניות המפורטות שבתוקף והפוטנציאל של שטחים חדשים 

אשר שכלולים במסגרת התכנית לייעוד מגורים. מתחמי התכנון נותחו לפי תאי שטח מוגדרים 

(, infill) עיבוי שכונה קיימת, מילוי שטחים ריקים במרקם הבנוי –אופיינו לפי סוג הבנייה 

שיקולים ושכונות חדשות. לגבי כל תא השטח נאמדו אחוזי מימוש בהתאם ל ,התחדשות עירונית

כלכליים )רמת הביקושים ועלויות הבנייה(, פיזיים )שיפועים וצפיפויות( ועוד. ניתוח זה שהוכן על 

 (. 1)איור  חםלקיבולת, שיעורי מימוש וקיבולת ריאלית עבור כל מתבסיס תאי שטח מפורטים, אוגד 

ן לצרכים מקומיים עבור עירוניים וכ-לצרכים כלל מתייחסת הפרוגרמה למוסדות ציבור

 הקיבולת הריאלית עבור כל מתחם.  מציג את 11. לוח האוכלוסייה הצפויה במתחמי התכנון

 

 

 . מתחמי התכנון בתחום השטח הבנוי2איור 
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 . תוספת יח"ד ריאלית, לפי מתחם11לוח 

מספר 
 תחםמ

שטח 
ברוטו 
 בדונם

יח"ד 
קיימות 

(1) 

יח"ד 
לתוספת 

לפי 
המתאר 

 )נומינלית(

סה"כ 
תוספת לפי 

המתאר 
ומקדמי 

 מימוש

 וללכסך 

1 
         

239  
         

492  
               

1,505  
                   

774  
          

1,266  

2 
         

419  
      

1,153  
               

2,367  
                

1,262  
          

2,415  

3 
         

920  
      

1,009  
               

1,358  
                   

535  
          

1,544  

4 
         

688  
         

602  
               

2,986  
                

1,797  
          

2,399  

5 
      

1,564  
      

2,407  
                  

413  
                   

219  
          

2,625  

6 
         

677    
               

2,708  
                

2,166  
          

2,166  

7 
         

505    
               

2,000  
                

1,000  
          

1,000  

8 
         

561  
  

               
2,244  

                 
1,346  

          
1,346  

  9,099     15,581   5,663  5,573 סה"כ
14,762  

 

 14,800כפי שניתן לראות, סה"כ הקיבולת הריאלית לתכנית הכוללנית מוערכת בכמעט 

 –נפשות למשק בית ממוצע  3.6 –יח"ד. לפי גודל משק בית ממוצע משוער לצרכי התכנון 

אלף נפש  53-אוכלוסייה העתידית לפי התכנית מבחינת קיבולת ריאלית היא כ סה"כ

לערך.
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 שירותי ציבור  .2

 מוסדות ציבור קיימים ומתוכננים

תושבי ירוחם נהנים ממגוון מוסדות ציבור בתחומים שונים, לרבות: חינוך, תרבות, בריאות, ספורט, 

ם הרשות המקומית והן מטעם השלטון . מוסדות אלו, יחד עם פעולות שונות הן מטע2דת ועוד

המרכזי והמגזר השלישי, תורמים לאיכות החיים של תושבי ירוחם. מוסדות החינוך כגון גני ילדים 

הדומיננטי ביישוב, הן מבחינת מספר  הציבורי יסודיים, מהווים השימוש-ובתי ספר יסודיים ועל

המוסדות האחרים מצומצמים המבנים/המוסדות והן מבחינת סך השטח שהם תופסים. מרבית 

 יותר בשני היבטים אלו )מספר מוסדות ושטח קרקע(. להלן נסקור את המוסדות המרכזיים.

תושבים,  20,000-, לאוכלוסיית יעד של  כ2010( בתוקף משנת 122/02/26לפי תכנית המתאר )

בור גם ד' למבנים ולמוסדות ציבור. כמו כן "התכנית מאפשרת הקצאת שטחי צי 280-יועדו כ

בשכונת מגורים, אולם שטחים אלה אינם כלולים בחישוב זה." )מתוך הוראות התכנית(. היקף 

ים נרחבעירוני בלבד, ללא התוספת בשכונות(, -שטחים שיועדו בתכנית המתאר בתוקף )הכלל

אלף תושבים. זאת בין  20ביותר ועשויים לתת מענה להיקף אוכלוסייה גדול בהרבה מהיעד של 

וכן ייעול השימוש בקרקעות בשנים  המתאר שבתוקףקב נדיבות בהקצאות בתכנית היתר, ע

 להקצאת שטחים לצורכי תכנון. המעודכן המדריך אישורהאחרונות, בין היתר, לאחר 

 מוסדות חינוך

יסודיים. מוסדות אלו משרתים -בתי ספר על 3-בתי ספר יסודיים ו 4גני ילדים,  23בירוחם פועלים 

בנוסף, קיימת  .3מגוון שמשתייכים לזרם החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחרדי ציבור תלמידים

מבין תלמידי כיתות יב'  65%-ביישוב מדרשה וישיבת הסדר. מבחינת הישגים בתחום החינוך, כ

לערך מאותם התלמידים עמדו  53%-( היו זכאים לתעודת בגרות וכ2013/2014בשנת תשע"ד )

 טאות באותה שנה.בדרישות הסף של האוניברסי

 גני ילדים

-גני ילדים עם כ 23(, היו בירוחם בשנת תשע"ו 2017על פי נתוני משרד החינוך )משרד החינוך, 

התפלגות הגנים לפי גורם הפיקוח במשרד החינוך   (.11ילדים לגן )לוח  24ממוצע של  -ילדים  550

 )ממלכתי, ממלכתי דתי או חרדי( היא כדלהלן:

                                                      
 

 

 וי המוסדות ראו נספח ב'.למיפ 2 
משרד החינוך, "במבט רחב, מספרים על החינוך",  3 

http://ic.education.gov.il/mabatrachav/HomePage.htm 
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, כמחצית מתלמידי הגנים לומדים בחינוך הדתי ועוד רבע במגזר החרדי 11כפי שניתן לראות מלוח 

 ורבע במגזר הממלכתי בהתאמה.

 בתי ספר

ממלכתי, ממלכתי דתי  -, בירוחם ארבעה מוסדות חינוך לגילאי היסודי 12ניתן לראות מלוח כפי ש

ממלכתי ושני ממלכתי דתי. המשקל בין  -יסודיים -, ושלושה מוסדות חינוך עליםחרדי מוסדות ושני

 -; לחינוך על24% -וחרדי  50% -, ממלכתי דתי 26%-: לחינוך יסודי: ממלכתי ואהמגזרים השונים ה

יסודית ביישוב. מעבר למוסדות -. אין מסגרת חרדית על60% -וממלכתי דתי  40% -יסודי: ממלכתי 

 חובה אלו יש ביישוב ישיבה הסדר בחלק הדרומי של המועצה ומרכז חינוך חרדי בצפונו.

 ות ילדים בגני הילדים, לפי גורם מפקח, תשע"ו. התפלג11לוח 

סה"כ  גורם מפקח

 מספר גנים

מספר  חינוך מיוחד מזה חינוך רגיל

 תלמידים

ממוצע 

 תלמידים בגן

 23 135 1 5 6 ממלכתי

 26 284 - 11 11 ממלכתי דתי

 22 130 - 6 6 חרדי

 24 549 1 22 23 סה"כ

החינוך", מקור: משרד החינוך, "במבט רחב, מספרים על 

http://ic.education.gov.il/mabatrachav/HomePage.htm 

 בבתי הספר . התפלגות ילדים12לוח 

 ילדים כיתות שכבה מגדר זרם כיתות שם בית הספר

ממוצע 
ילדים 
 שטח )ד'( הלכית

 9.4 22.1 267 12 יסודי בלבד מעורב מ"מ ו א המאוחד

 13.6 26.4 609 23 יסודי בלבד מעורב ממ"ד ו א קול יעקב

 13.5 16.1 129 8 יסודי בלבד בנים חרדי ח א מסילה בערבה

מסילה בערבה 
 10.2 16.9 135 8 יסודי בלבד בנות חרדי ח א שושנת יעקב

ישיבה תיכונית 

 בנים ממ"ד יב ז בלבב שלם

חט"ב + 

 8.5 28.7 344 12 עליונה

 בנות ממ"ד יב ז מדרשת קמה

חט"ב + 

 7 23.5 235 10 עליונה

 24.2 17.4 331 19חט"ב +  מעורב מ"מ יב ז מקיף ע"ש ספיר
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ראוי לציין כי שטחי בתי הספר הקיימים מרווחים ביותר. זאת, בין היתר, כי הם נבנו לפי מפתחות 

יביים ישנים. "עודף" שטח זה אינו בהכרח מוסיף לרווחת התלמידים, כי לעתים השטחים נורמט

 האלה מקשים על תחזוקה נאותה וטיפול שוטף בחצרות. 

לעומת זאת, השטחים העודפים דווקא מהווים פוטנציאל למימוש ציפוף והתחדשות עירונית 

תן לנצל לטובת תוספת כיתות, הם בעתיד. ככל שבתי הספר נהיים מיושנים, וקיים בהם שטח שני

יוכלו לשמש מענה חלקי אפשרי לתוספת כיתות בעתיד, מבלי שיהיה הכרח לאתר שטחים נרחבים 

 לבתי ספר חדשים, כבר בתחילת מימוש ההתחדשות. 

 מרכז תרבות נוער ספורט )מתנ"ס( 

ת כל קשת עירוני ומשרת א-בירוחם משמש כמוקד כללמרכז התרבות הנוער והספורט )מתנ"ס( 

התושבים במנעד תחומי תרבות, אומנות, ספורט וקהילה. הוא מפעיל מגוון עשיר של חוגים 

גיל  ובמהלך השנה מקיים אירועי תרבות, בידור ופנאי למיניהם. המתנ"ס הקבוצות כל ופעילויות ל

י ממוקם במרכז היישוב כחלק מרכזי בקומפלקס של מבני תרבות, ספורט ופנאי, המשתרעים על פנ

דונמים, המספקים מענה נרחב לכלל הצרכים בהם: מתנ"ס, קונסרבטוריון, ספריה ועוד.  18כמעט 

לשימוש ספורט  ד' 17-בשטח של ככמו כן בסמיכות למתנ"ס יש היכל תרבות, ומגרשים אחרים 

חדר כושר ציבורי. ורגל –מגרשי טניס וקט ונופש כגון בריכה, אולם ספורט ומועדון מתקני שעשועים,

רחבי היישוב מצויים עוד מועדונים שכונתיים וקהילתיים, בתים חמים לנערות ולנערים בסיכון ב

 .ומרכז אופניים אתגרי

 4תנועות/מועדוני נוער

בני נוער.  120-חברים והצופים עם כ 250-בני עקיבא עם כ -בירוחם פועלות שתי תנועות נוער  

ספות כגון מועצת נוער, "אחרי" לשירות בנוסף, יחידת הנוער ביישוב אחראית על תכניות נו

משמעותי בצה"ל, פעילות לקידום בני נוער שנשרו מבתי הספר,  מועדוני נוער שונים, כגון בית חם 

ועוד שמיועדים לספק מסגרות חברתיות משלימות ולהעצים תחומי עניין  52נווה העמק, מחסן 

 שרלוונטיים לבני נוער. 

 קופות חולים

 2%במכבי ועוד  28%בכללית,  70%-מבוטחים בקופות חולים, מהם כ 9,000-היו כ 2012בשנת 

במאוחדת ולאומית. שתי הקופות הגדולות ממקומות ברחוב הראשי, רחוב צבי בורנשטיין. מבנה 

דרומית למרכז היישוב וקופת חולים מכבי  1קופת חולים הכללית ממוקם ברחוב צבי בורנשטיין 

רפאות מספקות שירותי בריאות ראשוניים ומקצועיים לחלק . המ199ברחוב צבי בורנשטיין 

מהתחומים. שירותי בריאות מתקדמים ליתר התחומים ניתנים בעיקר בבאר שבע.

                                                      
 

 

יחידת נוער במועצה, אתר המועצה,   4 
http://www.yeruham.org.il/page.php?type=page&id=286#navbar 

 עליונה
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 שירותי חירום

 165, תחנת מכבי אש ברחוב אלכחייל 195בירוחם פועלת נקודת משטרה ברחוב צבי בורנשטיין 

חנכה לפני כשלוש שנים בקצה המזרחי של מאחורי המרכז המסחרי, ותחנת מגן דוד אדום שנ

 היישוב.

 מוסדות דת

ירוחם מגוון שירותי דת, לרבות מועצה בכיישוב עם משקל לא מבוטל של תושבים שומרי מסורת, 

, זאת בנוסף למוסדות חינוך, לרבות ישיבת 6, שתי מקוואות5בתי כנסת בשכונות השונות 19דתית, 

 עירוני ביישוב.-קהילתי כלל-הסדר שמהווה מוקד חברתי

 מסקנות

  ניתוח המצב הקיים לעניין מוסדות ציבור בירוחם, מצביע על תרומתם ביצירת חיי קהילה

עשירים. היישוב ניחן במגוון עשיר של פונקציות תרבות, פנאי, כמו גם מוסדות דת ועוד, 

 גודל היישוב. ל ביחס

 בתי ספר על 3-ודיים ובתי ספר יס 4גני ילדים,  23בירוחם פועלים  - מוסדות חינוך-

יסודיים. מוסדות אלו משרתים ציבור תלמידים מגוון שמשתייכים לזרם החינוך הממלכתי, 

הממלכתי דתי והחרדי. בנוסף, קיימת ביישוב מדרשה, ישיבת הסדר ומרכז חינוך חרדי. 

שטחי מוסדות החובה מרווחים ומהווים פוטנציאל לעיבוי ולמענה לביצוע תחילת מגמות 

חדשות עירונית, אם וכאשר הם ימומשו, מבלי להוסיף שטחים לבתי ספר בשלב של הת

 ראשון.  

  :מהחלוקה של מוסדות החינוך לגבי מגזרים ניתן ללמוד על אפיון האוכלוסייה 

o  כמחצית מתלמידי הגנים לומדים בחינוך הדתי ועוד רבע במגזר החרדי ורבע במגזר

 הממלכתי בהתאמה.

o ממלכתי 26%-ים הוא כדלהלן: לחינוך יסודי: ממלכתי המשקל בין המגזרים השונ ,

. 60% -וממלכתי דתי  40% -יסודי: ממלכתי  -; לחינוך על24% -וחרדי  50% -דתי 

 יסודית ביישוב.-אין מסגרת חרדית על

o   חברים והצופים עם כ 250-בני עקיבא עם כ -בירוחם פועלות שתי תנועות נוער-

 יון המסורתי של תושבי היישוב.שמשקפים את האפ -בני נוער  120

 במישור הנורמטיבי, לא זו בלבד שאין מחסור של מוסדות ציבור  - מפתחות נורמטיביים

עבור היישוב, אלא שיש מגוון עשיר של מוסדות, חלקם מקובלים ביישובים גדולים יותר. 

                                                      
 

 

אתר כיפה,   5 
-/www.kipa.co.il/synagogue/search.asp?sname=%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98http:/

%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99&cid=771 
המועצה הדתית,   6 

http://dat.gov.il/EruvinAndDatBuildings/Pages/AllMikvaot.aspx?LPF=Search&WebId=b7d8e
-84aa-4d24-2a8a-02b4500ee937&ListID=07ca9b7f-a9e9-46ed-2ef7-d6d

273&FieldID=MMDUnitsName_GxS_Invalidcfeb7b3b1539&ItemID= 
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 ה,תנוע -ישראל רשטניק, רותתיי -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
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קרקעות ל כמו כן במישור הסטטוטורי נראה שיש "עודף" של הקצאות סטטוטוריות

עירונית נותנים מענה -ד' שמיועדים לצרכי ציבור ברמה כלל 280-דות ציבור. אותם כלמוס

היעד בתכנית המתאר בתוקף עם "עודף". שטחים אלה מהווים עתודה  תאוכלוסיילהיקף 

מימוש התחדשות עירונית בכל הקשור להקצאות קרקע לצרכי ולעיבוי המרקם הקיים 

 ציבור.

 

 פרוגרמה למוסדות ציבור

 חברתיות ודמוגרפיות והטמעתן בתכנית המוצעתמטרות 

התכנית שואפת ליישם מטרות חברתיות שונות שמיועדות לשפר את רמת החיים ביישוב, להגביר 

את כוח המשיכה, ולספק מגוון עשיר ואיכותי של דיור ומוסדות ציבור לרווחת התושבים הקיימים 

 הן התכנית מציעה ליישמן.מציג את אפיון המטרות והאמצעים ב 13והעתידיים. לוח 

 

 . מטרות ויעדי התכנון ואמצעים להשגתם13לוח 

 אמצעים מטרה/יעד

הספקת דיור נאות ובר השגה, חיזוק המרכז  הגברת כוח המשיכה של היישוב

 הוותיק, עידוד התחדשות עירונית

מתן מענה לביקושים עבור מכלול רחב של סוגי 

 אוכלוסייה

ות דיור וגדלי דירות, תמהיל מגוון של סוגי יחיד

 לרבות למשפחות וליחידים, לצעירים ולמבוגרים

הספקת מגוון רחב של מוסדות ציבור לרווחת  מינוף מוסדות ציבור כאמצעי לשיפור רמת חיים 

התושבים, לרבות אלו שדורשים סף כניסה גבוה 

 יותר

ם פרישת המוסדות השכונתיים לאורך צירי נגישות מיטבית למוסדות הציבור

 לעודד הליכות

עירוניים -ריכוז מרבית מוסדות הציבור הכלל יישובמיצוי הפוטנציאל של  מרכז ה

במרקם הוותיק ולאורך הצירים הראשיים )רחוב 

 בורנשטיין ושדרות ורדימון(

הספקת מכלול מוסדות תרבות, פנאי ודת  טיפוח קהילתיות

ובשכונות, ככל שניתן במסגרת  יישובבמרכז ה

 בתי הספר

של מוסדות ועירוב שימושים שימוש אינטנסיבי 

 הציבור

הפיכת בתי הספר למוקדי קהילה ע"י מתן 

אפשרות למיקום שלוחת מתנ"ס ואולמות 

 ספורט
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 המשתנים לעריכת אומדן היקף ההקצאות לצרכי מוסדות ומבני ציבור

 53,000 לת שלקיבו בהתאם לאמור לעיל, נקבעה אוכלוסיית יעד לצורך הערכת צרכי הציבור עבור

נפש(. נתון זה מהווה אומדן של  3.6יח"ד לפי גודל משק בית ממוצע של  14,800-תושבים )כ

 הקיבולת הריאלית, לפי שיעורי המימוש השונים של הקיבולת הנומינלית.

כמו כן ניתוח צרכי מוסדות הציבור והמרחב הציבורי הפתוח )מבחינה נורמטיבית(, הוכן ברמת 

 תבסס על הנחות היסוד הבאות:המתחם. הניתוח ה

o  ההערכה היא שגודל משק בית ממוצע, אשר גבוה יותר 3.6  –גודל משק בית ממוצע .

מהממוצע הארצי בגלל ההרכב הדמוגרפי, יישאר יציב על פני זמן, זאת עקב ההגירה 

 הצפויה של צביון אוכלוסייה דומה. 

o  ס, כפי שקיים היום על פני נתוני הלמ1.9% –אחוז שנתון" 

o  (2016יח"ד )לפי דיווחי ארנונה מיוני  2,900-כ –מספר יח"ד קיימות 

o  11לפי לוח  -התפלגות יח"ד קיימות ונוספות ברמת מתחם . 

בהתאם לכללים של המדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור )להלן: "המדריך"(, הניתוח 

כגון בתי הספר  הפרוגרמטי שכלול בתכנית הכוללנית מתייחס למוסדות הציבור "הגדולים"

יישוביים כגון בית המועצה, מתנ"ס ושירותי חירום. -יסודיים, המוסדות הכלל-היסודיים והעל

החישוב הפרוגרמטי המפורט בנספח א' מציג את כלל המוסדות הנורמטיביים לעיר בת 

 תושבים.  53,000

, חלקם כפי שתואר במצב הקיים, בתי הספר הקיימים ביישוב משתרעים על שטחים גדולים

הרבה מעבר לנדרש לפי ההקצאה הנורמטיבית במדריך. מגרשים אלה מהווים פוטנציאל 

לעיבוי וציפוף ע"י תוספת אגפים למבנים הקיימים או בנייה מחדש לגבי המבנים הוותיקים 

ביותר.  פוטנציאל זה עשוי לשמש מעין עתודה לטובת התחדשות עירונית במרקם הקיים מבלי 

 בתי ספר חדשים. להזדקק לבנייה של

מ"ר לתושב. עתודה זו אמורה  0.8עירונית בהיקף של -לפי כללי המדריך יש לתכנן עתודה כלל

מ"ר לנפש(. יודגש כי  0.05להתחלק בין שטחים כלליים לבין עתודה ייעודית למוסדות רווחה )

תגובה.  עתודה זו היא בנוסף לשירותי חירום שמיקומם נקבע בדרך כלל לפי כללי נגישות וזמן

מהעתודה  60%מתוך רצון לחזק את המרקם הוותיק ולייצר מרכז תוסס ואינטנסיבי, מוצע כי 

(, כאשר יושם דגש על הציר של רחוב 1עירונית תמוקם במרקם הוותיק )מתחם -הכלל

יחד עם זאת, כדי לאפשר פיתוח בשלבים, יהיה ניתן בורנשטיין והמקטע של שדרות ורדימון. 

באמצעות עירוב שימושים והקצאה של שטחים מבונים  1זו במתחם לצמצם את עתודה 

ביתרת המתחמים מציעה התכנית לייעד עתודה שכונתית, כמקובל,  במגרשים סחירים.

 עירונית.  -ומינון מצומצם יחסית של עתודה כלל

 ד.' 400-לפי הנחות יסוד אלה, סך השטח הנדרש למוסדות ציבור הוא כ

 

 בור עקרונות תכנון שטחי צי

 כמו כן מספר עקרונות נוספים הוגדרו למיקום בתי הספר בשכונות החדשות ובין היתר:

 נגישות לצירי הולכי רגל 
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 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ישראל רשטניק, רותתיי -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

  סמיכות למרחב ציבורי פתוח ושימוש משולב של חצרות בתי הספר אחרי שעות פעילות

 של בית הספר

 לם מימוש פוטנציאל בית הספר כמוקד קהילתי/תרבותי ע"י הקמת אגף קהילתי, או

יישוביים הקיימים כגון -ספורט וספריה/מרכז משאבים לפי העניין. יצוין כי המוקדים הכלל

המתנ"ס, אולם הספורט, היכל התרבות, הקונסרבטוריון ועוד ימשיכו לתפקד כפונקציות 

עירונית היחידות, ולא מוצע להקים שלוחות מתנ"ס עצמאיות. לכן בתי הספר -הכלל

י בהספקת מגוון פעילויות תרבותיות ברמת השכונה כגון  מיועדים למלא תפקיד קהילת

 חוגים, מועדונים ואולם ספורט לציבור הרחב בשעות אחרי פעילות בתי הספר. 

  תכנון המבנה לביצוע בשלבים תוך מימוש הפוטנציאל של עירוב שימושים, ובמיוחד

 מוסדות ציבור אחרים מתאימים.

נית אמורה לסמן את המוסדות הציבור הגדולים. כאמור, לפי כללי המדריך, התכנית הכולל

 עירונית. -במקרה של ירוחם, מעבר למוסדות הקיימים, מדובר בבתי הספר וברזרבה הכלל
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 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ישראל רשטניק, רותתיי -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

 פרוגרמה למוסדות ציבור על פי מתחמים: הקצאות שטח, מוסדות ודגשים לתכנון

ונית ברמת עיר-יסודיים והרזרבה הכלל-מציג את סה"כ בתי הספר היסודיים והעל 14לוח 

כיתות  18בתי ספר יסודיים של  14-יישובית יש צורך ב-המתחם. כפי שניתן לראות, ברמה כלל

יסודיים -בתי ספר על 9-חדשים. כמו כן אוכלוסיית היעד תזדקק ל 10ד' כל אחד(, מהם  7.2)

 ד'.  כדי 41עירונית של -בה כללזרר, וכן ליסודיים חדשים-בתי ספר על 6כיתות, מהם  30של 

, ככל שניתן בעירוב 1לחזק את תפקיד מרכז העיר, מוצע כי מחצית העתודה תמוקם במתחם 

שימושים. יתרת הרזרבה תחולק בין השכונה לפי היקף האוכלוסייה היחסית. בנוסף, מוצע 

 ד' באזור התעשייה לצרכי שטח לוגיסטי, מחסנים וכדו'. 5לייעד 

 

 מתחםעירונית, לפי -. בתי ספר ורזרבה כלל14לוח 

מספר 
 מתחם

סה"כ יח"ד 
 במתחם

 מספר מוסדות

-רזרבה כלל
 עירונית )ד'(

 בתי ספר נוספים מוצעים  בתי ספר קיימים

 יסודי-על יסודי 
 18יסודי 

 7.2כיתות )
 ד'(

 30יסודי -על
 15כיתות )

 ד'(

1           
1,266  

- - 1 - 21* 

2           
2,415  

2 - - - 2 

3           
1,544  

2 3 1 - 2 

4           
2,399  

- - 2 2 3 

5           
2,625  

- - 3 2 4 

6           
2,166  

- - 1 1 2 

7           
1,000  

- - 1 - 1 

8           
1,346  

- - 1 1 1 

 **36 6 10 3 4  14,762 סה"כ

ימושים והקצאה של שטחים ניתן לצמצם את שטח הקרקע הדרוש לעתודה ציבורית באמצעות עירוב ש* 

 מבונים במגרשים סחירים.

 ד'. 41עירוני = -באזור תעשיה לצורך לוגיסטיקה, מחסנים וכדו'. סה"כ  רזרבה כלל 'ד 5תוספת של ** 
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 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ישראל רשטניק, רותתיי -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

 אלף תושבים 53-היקף הקצאות קרקע לצרכי ציבור ל - נספח א

 הערות הסבר שטח )ד'( יחידות השימוש

 כיתות –מעון יום 
            75  25 

   ד' 1-כיתות  ל 3

 כיתות –גן ילדים 
           100  50 

   ד' 1.5-כיתות ל 3

 כיתות –בית ספר יסודי 
           221  101 

ד' לכיתה.  B = 0.4טיפוס 
לבית  7.2מומלץ במגרשים של 

 כיתות 18ספר של 
ד' כל אחד,  7.2כיתות  18בתי ספר בני  14

 קיימים 4מתוכם 

 יסודי כיתות-לבית ספר ע
           221  135 

ד' לכיתה.  B = 0.5טיפוס 
לבית  18מומלץ במגרשים של 

 כיתות 36ספר של 
ד' כל אחד,  15כיתות  30בתי ספר בני  9

 קיימים  3מתוכם 
 –חינוך מיוחד מעון יום 

 כיתות
              7  2 

   כיתות משלבות ככל שניתן
–חינוך מיוחד גן ילדים 

 כיתות
              7  4 

   כיתות משלבות ככל שניתן
חינוך מיוחד בית ספר 

 כיתות -יסודי  
לבית ספר יסודי  Bכמו טיפוס  7  12             

 בית ספר יסודי אחד לחינוך מיוחד רגיל

חינוך מיוחד בית ספר 
 כיתות -יסודי  -על

-לבית ספר על Bכמו טיפוס  9  18             
 יסודי אחד לחינוך מיוחד-ת ספר עלבי יסודי רגיל

תחנה לבריאות המשפחה 
 1  20 אחיות -

ד' . יתרת  0.5מגרשים בני  2
התחנות משולבים במוסדות 

   אחרים

 1.5 5,240 מ"ר -מרפאה שכונתית  
. היתרה 0.5מגרשים בני  3

   בשטחים סחירים

 -מרכז תרבות וקהילה 
   16  1 משתמשים או סוג מרכז

ים יחד עם ספריה, לפי מצב קי
 קונסרבטוריון ועוד
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 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ישראל רשטניק, רותתיי -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

 הערות הסבר שטח )ד'( יחידות השימוש

מועדון נוער/תנועות נוער 
 2.5 2,790 משתמשים -

ד' סמוך  0.5מגרשים בני 
   למרחב ציבורי פתוח

 15  11,300 מ"ר -בית כנסת 

ד'. יתרת  0.5-1.0מגרשים בני 
השטחים משולבים עם מוסדות 

   ציבור אחרים

בורות  -מקווה נשים 
 1.5 6 טבילה

ד'. יתרת  0.5בני מגרשים 
השטחים משולבים במוסדות 

 ציבור אחרים

מרכז ספורט ונופש, מצב קיים. אולמות 
 ספורט נוספים במסגרת בתי הספר.

 12 דונם –מגרש כדורגל 

17 
  
  
  
  
  
  

   דונם –אצטדיון כדורגל 
-אצטדיון אתלטיקה קלה 

 - דונם

 1 בריכת שחייה
מקבץ של  -מגרשי טניס 
 1 שני מגרשים

 1 אולם ספורט

 לפי מצב קיים    3 1 סוג מתקן -משטרה 

 לפי מצב קיים     2 1 סוג תחנה -מגן דוד אדום 

 לפי מצב קיים     3 1 סוג תחנה -כיבוי אש 

 מ"ר -רזרבה כללית 
 

41   

עם  1במרקם הוותיק במתחם  60%
אפשרות לצמצם היקף זה באמצעות עירוב 

הקצאה מבונה במגרשים שימושים ו
. ככל שניתן לאורך רחוב בורנשטיין סחירים

 ד' באזור תעשיה. 5ושדרות ורדימון. 
סה"כ מבנים ומוסדות 

     400   ציבור
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 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ל רשטניקישרא, תיירות -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

 קבורה הערכת שטחי

 ירוחם התבססה על הנחיות תכנית של הכוללנית לתכנית קבורה לצרכי השטחים הערכת

  .7/19 א"תמ ,עלמין לבתי הארצית המתאר

 המשתנים הפרטניים לניתוח היו כדלהלן:

  2047  –שנת היעד 

  53,000 –אוכלוסיית היעד 

  (1לאלף )לוח  5.4 –שיעור פטירות 

  4,300-כ –( 2שיעור פטירות שנתי ושיעור פטירות מצטבר לאוכלוסיית היעד )לוח 

 

 2011-2016שיעור פטירות,  .1לוח 

 שנה

אוכלוסייה 

 פטירות באלפים

פטירות 

 לאלף

2011 8.3 57 6.9 

2012 8.7 48 5.5 

2013 8.8 46 5.2 

2014 9 37 4.1 

2015 9.1 52 5.7 

2016 9.2 46 5.0 

 5.4 48 8.85 ממוצע

 : למ"ס רשויות מקומיות בישראל, שנים שונותמקור

 
 
 

 טירות מצטבר לאוכלוסיית היעד. שיעור פטירות שנתי ושיעור פ2לוח 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 שנה

 אוכלוסייה

      
10,68

4  

   
11,29

3  

   
11,93

7  

  
12,6
17  

  
13,3
36  

      
14,096  

   
14,90

0  

  
15,7
49  

  
16,6
47  

צפי 
פטירות 

 שנתי
          

    58  
         

  61  
         

  64  
        

  68  
        

  72  
          

    76  
         

  80  
        

  85  
        

  90  
פטירות 
 מצטבר

          
    58  

         
119  

        
183  

        
252  

        
324  

          
  400  

        
480  

        
565  

        
655  
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 ה,תנוע -ל רשטניקישרא, תיירות -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
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 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 שנה

 אוכלוסייה

      
17,59

6  

   
18,59

9  

   
19,65

9  

  
20,7
79  

  
21,9
64  

      
23,216  

   
24,53

9  

  
25,9
38  

  
27,4
16  

צפי 
פטירות 

 שנתי
          

    95  
         

100  
        

106  
        

112  
        

119  
          

  125  
        

133  
        

140  
        

148  

פטירות 
 מצטבר

          
  750  

         
851  

        
957  

    
1,06

9  

    
1,18

8  
        

1,313  
     

1,445  

    
1,58

5  

    
1,73

4  

 2044 2043 2042 2041 2040 2039 2038 2037 2036 שנה          

 אוכלוסייה

      
28,97

9  

   
30,63

1  

   
32,37

7  

  
34,2
22  

  
36,1
73  

      
38,235  

   
40,41

4  

  
42,7
18  

  
45,1
53  

צפי 
פטירות 

 שנתי
          

  156  
         

165  
        

175  
        

185  
        

195  
          

  206  
        

218  
        

231  
        

244  

פטירות 
 מצטבר

        
1,890  

     
2,055  

     
2,230  

    
2,41

5  

    
2,61

0  
        

2,817  
     

3,035  

    
3,26

6  

    
3,51

0  
 
 

 2050 2049 2048 2047 2046 2045 שנה         
   

 אוכלוסייה

      
47,72

6  

   
50,44

7  

   
53,32

2  

  
56,3
62  

  
59,5
74  

      
62,970  

צפי    
פטירות 

 שנתי
          

  258  
         

272  
        

288  
        

304  
        

322  
          

  340  
   

פטירות 
 מצטבר

        
3,767  

     
4,040  

     
4,328  

    
4,63

2  

    
4,95

4  
        

5,294  
    

 , כללי התכנון הרלוונטיים הם כדלהלן:7/19בהתאם להנחיות של תמ"א 

   מקומות לדונם 680 –צפיפות קבורה ללא שטחי חנייה מתקני עזר 

 בהתאם להנחיות מנהל התכנון על  40% –חנייה ומתקני עזר  תוספת שטח בגין

 בסיס תכניות מאושרות אחרות.
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מספר קברים לפי 

 יעד אוכלוסייה

שטחי קבורה 

נדרשים ללא שטחי 

חנייה ומתקני עזר 

 )ד'(

תוספת שטח בגין 

חנייה ומתקני עזר 

 ( )ד'(40%)

סה"כ שטח נדרש 

לבתי קברות לשנת 

 היעד )ד'(

4,300 6.3 2.5 9 

 

מקומות לדונם. לפי תחשיב זה יהיה  400יישובים קטנים הוא  7/19לפי הוראות תמ"א 

 תכנית הוראות פי עללצרכי הקבורה הצפויים בירוחם.  ד'( 9ד' )במקום  12-צורך ב

 אם אלא ,אזרחי חלופי עלמין לבית 10%-כ להקצות יש זה שטח מתוך ,הארצית המתאר

 של ירוחם, לאור היקף האוכלוסייה המסורתית,  במקרה .אחרת התכנון מוסד החליט

 .7%-יש מקום לבחון הקטנת השטח לבית עלמין אזרחי חלופי ל

 

במצב הקיים, בירוחם שני בתי קברות רלוונטיים לתושבים )בנוסף לבתי קברות שאינם 

 פעילים במערב היישוב(:

 דונם בניצול מלא 4-בית העלמין הוותיק בשטח של כ 

 דונם על פי תכנית המתאר המאושרת,  53.5-ל בשטח של כבית העלמין הפעי

 מאושרת בתכנית מפורטתדונם  30.5מתוכו מיועדים 

על פי הפרוגרמה נמצא כי לבית הקברות הפעיל קיבולת מספיקה ליעד האוכלוסייה של 

 תכנית המתאר ואין צורך לשנות את ההקצאה הקיימת. 
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 כלכליתעסוקה ופיתוח  .3

 וניתוח מגמותמאפיינים כלכליים 

 תעסוקה

. 61.4%-שעור ההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיית ירוחם עומד במצב הקיים על כ

משעור ההשתתפות המקביל של האוכלוסייה היהודית  9.6%-שעור השתתפות זה נמוך בכ

עלה שעור ההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיית  2014-ו  2008בישראל. בין השנים 

בל באותה תקופה גדל שעור ההשתתפות המקביל של האוכלוסייה . א5.1%-ירוחם בכ

, ובהתאם לכך הפערים בין שעורי ההשתתפות בכוח העבודה 7.8%-היהודית בישראל בכ

 בשתי האוכלוסיות גדלו על פני זמן.

אין נתונים על שעורי השתתפות בכוח העבודה בירוחם במצב הקיים בחתך מגדרי. אבל 

שתתפות בכוח העבודה עפ"י מפקד האוכלוסין משקפים את אנו מניחים כי שעורי הה

המצב הקיים בחתך זה. בהתאם לכך בולטים שעורי ההשתתפות הגבוהים של הנשים 

 60.6%באוכלוסיית ירוחם, הגבוהים גם משעורי ההשתתפות של הגברים באוכלוסייה זו )

ברמה בהתאמה( וגם משעורי ההשתתפות של נשים יהודיות בישראל.  56.2%מול 

הארצית שעורי ההשתתפות בכוח העבודה של הגברים גבוהים מאלה של הנשים, וכך גם 

נמצא בדרך כלל בכל הישובים והמגזרים בישראל. אין לנו הסבר סדור ליחס הלא מקובל 

בין שעורי ההשתתפות של גברים ונשים בירוחם, אבל יתכן שהוא מבטא את משקלה 

 .7ירוחםהגבוה יחסית של אוכלוסייה חרדית ב

מן השיעורים  15.6%-שעורי ההשתתפות בכוח העבודה של הגברים בירוחם נמוכים בכ

 המקבילים באוכלוסייה היהודית בישראל.

 השכלה

גורם מכריע המשפיע על שיעורי השתתפות בכוח העבודה של אוכלוסייה היא רמת 

 פותתשתהההשכלה של אותה אוכלוסייה, כאשר ככל שעולה רמת ההשכלה כן גדלה  ה

                                                      
 

 

מן התלמידים בגני ילדים ובתי ספר לומדים בחינוך  %25 -עפ"י נתונים על מצב קיים במערכת החינוך כ  7
 החרדי.
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-בירוחם עומד על כ 54-25בכוח העבודה. ממוצע שנות הלימוד של האוכלוסייה בגילאי 

שנות לימוד והוא נמוך אך במעט מן הממוצע הארצי, אבל ממוצע זה אינו מביא  11.8

בחשבון את סוג הלימוד ומידת התאמתו לשוק העבודה. אם נביא בחשבון את משקלה של 

שר שממוצע שנות הלימוד האפקטיביות בשוק העבודה האוכלוסייה החרדית בירוחם, אפ

באוכלוסיית ירוחם יהיה נמוך יותר. רמז לכך אפשר למצוא בפער בין ירוחם לממוצע 

והנמוך   17.3%-בירוחם העומד על כ 54-25הארצי באחוז בעלי תואר אקדמי של גילאי 

מן הממוצע  רמת ההשכלה של האוכלוסייה נמוכה לסיכום,מן הממוצע הארצי.  40%-בכ

היהודי הארצי והיא מסבירה היטב את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה הנמוכים יותר 

 באוכלוסיית ירוחם.

 אבטלה

באוכלוסייה היהודית  5.1%-מול כ 8.7%-על כ במצב הקיים עמד שיעור האבטלה בירוחם

 בישראל. אין בידנו נתונים על האבטלה בירוחם בחתך מגדרי, אבל אנו מעריכים כי

להבדיל מנתוני האבטלה עצמם, פערים של נתוני אבטלה בחתך מגדרי מושפעים מאד 

מגורמים דמוגרפיים ותרבותיים, ולכן משתנים לאט על ציר הזמן. בהתאם לכך ניתן ללמוד 

, שבהם יש נתונים על אבטלה בחתך מגדרי, על פערים 2008מנתוני מפקד האוכלוסין 

שיעור האבטלה של הנשים היה גבוה בירוחם פי  2008קרובים במצב הקיים. עפ"י נתוני 

בהתאמה(; ובעוד ששיעורי האבטלה של  4.7% -ו  7.4%משעור האבטלה של הגברים ) 2.1

מאלה של הגברים היהודים בישראל, שעורי האבטלה  1.6הגברים בירוחם היו גבוהים פי 

 .  2.1של הנשים היו גבוהים פי 

שיעור האבטלה של אוכלוסיית ירוחם בהשוואה ניתן לסכם כי הסיבה לפער הגדול ב

 לאוכלוסייה היהודית בישראל מתמקדת בשיעורי האבטלה של הנשים. 

מן המועסקים הגרים בירוחם עבדו  70%-עפ"י נתוני התעסוקה בישוב )ראה להלן( כ

בממוצע יהודי ארצי. אפשר שהנטייה הגבוהה לעבוד בישוב  44.2%-בירוחם, זאת מול כ

בעת מריחוקו היחסי ממוקדי תעסוקה אחרים בדרום הארץ; אבל אפשר נוהמגורים 

שמתווספת לכך גם ניידות נמוכה של כוח העבודה המקומי שמקורה בסיבות תרבותיות 

וחברתיות, קרי: משקל גבוה יחסית לאוכלוסייה חרדית שבה שעורי ההשתתפות של 

חוץ לישוב נמוכה מסיבות הנשים גבוהים מאלה של הגברים, אבל הניידות שלהן לעבודה מ

תרבותיות. כשניידות נמוכה זו פוגשת בסיס כלכלי מקומי צר יחסית )ראה להלן( התוצאה 

 היא שעורי אבטלה גבוהים בעיקר אצל הנשים.
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 תעסוקה בחתך ענפי

 מסכם את התעסוקה בחתך ענפי בירוחם במצב הקיים. 1.1.1לוח מס' 

 (2016) פימועסקים בחתך ענ -ירוחם :  1.1.1לוח מס' 

מועסקים  מועסקים בירוחם ענף

 ארצי
 % סה"כ

 11.4% 49.1% 1,735 תעשייה

 32.9% 23.4% 827 שירותים ציבוריים

 18.0% 9.8% 346 מסחר

 20.6% 8.2% 289 שירותים עסקיים

 5.0% 6.1% 217 בינוי

 1.9% 0.7% 26 אמנות בידור ופנאי

 4.1% 1.0% 34 תחבורה

 6.0% 1.7% 61 אחר

    

 100.0% 100.0% 3,535 סה"כ

  65.6% 2,320 מזה תושבי ירוחם

  34.4% 1,215 מזה תושבי חוץ העובדים בירוחם

   3,399 סה"כ מועסקים תושבי ירוחם

  31.7% 1,079 מזה : תושבי ירוחם העובדים מחוץ לישוב

 .2016יוונים מרכזיים", רותם, מצב קיים וכ -מקור: "ירוחם תוכנית אסטרטגית, התעסוקה והכלכלה בירוחם 

ביחס לממוצע הארצי בולט המשקל הגבוה של תושבי ירוחם המועסקים בתעשייה, ואין 

ספק כי ענף זה מהווה את ענף ההתמחות היחיד והמובהק של התעסוקה בירוחם במצב 
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גבוה יחסית. מול הדומיננטיות  הקיים. כמו כן משקל המועסקים בשירותים ציבוריים

ל התעשייה בולט לעומת זאת המשקל הנמוך של המועסקים בשירותים עסקיים הגבוהה ש

 ובשירותי מסחר.

 24.1%מבין תושבי ירוחם המועסקים מחוץ לירוחם דומיננטיים ענפי התעשייה )

(. באופן דומה גם בין תושבי החוץ העובדים בירוחם 32.4%והשירותים הציבוריים )

 ההסבר (. להערכתנו 34.6%שירותים הציבוריים )( וה37.3%דומיננטיים ענפי התעשייה )

בפערים בין הסולם המקצועי והשכר המאפיינים את המשרות בירוחם הוא תופעה ל

  בענפים אלה, בהשוואה לאפשרויות הסולם המקצועי והשכר באותם ענפים מחוץ לישוב. 

 פיתוח כלכלי

מ"ר בנויים.  008,381 -על כעמד  8201בסוף שנת בירוחם  8סה"כ השימושים העסקיים

עלה היקף השטחים העסקיים בירוחם בקצב שנתי  2018 - 2007לאורך כל התקופה 

בשנה. אבל קצב הגידול אינו אחיד לאורך כל הזמן וניתן להבחין  1.8%-של כ ממוצע

עמד קצב הגידול השנתי של  2012 - 2007תקופות של קצב גידול. בתקופה  לושבש

נבלם הגידול של השטחים  2012-2015. בתקופה 1.6% -השטחים העסקיים על כ 

בשנת  בשנה(. 0.1% -העסקיים והוא נשאר דומה לאורך כל התקופה )גידול מזערי של כ 

, שאז הוא 12.1% -גדל היקף השטחים הבנויים של השימושים העסקיים באחת, בכ  2017

 .2018 -נשמר גם ב 

ים לתושב בירוחם, בהשוואה מציג את ממוצע סה"כ השטחים העסקי 1.2.1לוח מס' 

לישובים אחרים באזור בו היא ממוקמת; וזאת כביטוי לעוצמה היחסית של הפיתוח 

 הכלכלי בישוב.

                                                      
 

 

הכוונה לשימושים שאינם מגורים, מוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים, קרקע חקלאית וקרקע אחרת לסוגיה  8
מומשים על בסיס עסקי הן בהתייחס למיצוי מסגרות הביקוש, והן בהתייחס וכדומה. רוב שימושים אלה מ

 לשיקולים של כדאיות כלכלית בצד ההיצע.
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 (2018לתושב )שטחים עסקיים : 1.2.1לוח מס' 

הכנסה מארנונה למ"ר עסקי  מ"ר עסקי לתושב אוכלוסייה ישוב

 )ש"ח(

 63.9 18.5 9,975 ירוחם

 95.4 6.3 34,135 דימונה

 76.2 8.9 26,450 ערד

 72.3 20.3 5,220 מצפה רמון

 .2018מקור: עיבוד נתוני למ"ס, 

כנגד  -בהשוואה לאזור, רמת הפיתוח העסקי בירוחם אומנם גבוהה יחסית. אליה וקוץ בה 

. כתוצאה ביחס ליישובים בסביבה זאת ההכנסה מארנונה למ"ר בנוי עסקי בישוב נמוכה

יתוח העסקי הגבוהה יחסית נשחקת ככל שהדבר נוגע לתמיכה מכך התרומה של רמת הפ

על  יישובבמשק העיר. להערכתנו החיוב הנמוך נובע מהישענות הבסיס הכלכלי של ה

יכולת התשלום שלהם למ"ר  גודלםמפעלי תעשייה עתירת שטח )ראה להלן(, שכתוצאה מ

  בנוי מוגבלת.

 עמד משקלה על  2018בשנת תעשייה מהווה את הענף העסקי הדומיננטי בירוחם. 

מסה"כ השטחים העסקיים הבנויים בישוב. לאורך זמן ירד משקלה בהדרגה  87.5%-כ

 ועד למצב הקיים. 2007בשנת  89.1%-בסה"כ השטחים העסקיים בישוב, מכ

גדל היקף השטחים הבנויים בתעשייה ומלאכה בירוחם בקצב  2007 - 2018בין השנים 

גמה זו הייתה נתונה לתנודות לאורך זמן ולאחר גידול שנתי . אבל מ2.8%שנתי ממוצע של 

לאכה בירוחם נשאר היקף שטחי התעשייה והמ 2009-2007בתקופה  2.2%-ממוצע של כ

 .2018 -ונשאר דומה ב  13.2% -שאז עלה באחת בכ 2017עד  דומה לאורך זמן
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עלי מפ 8מתחלקים בין  2017משטח התעשייה עפ"י נתוני הארנונה למרץ  97%-כ

, 9נגב קרמיקה תעשייה עתירי שטח כולל לפי סדר מן הגבוה לנמוך: אקרשטיין, פיניציה,

ברנד תעשיות, אמיליה קוסמטיק, פריגו, ארטייל גג. אם נביא בחשבון את התלות הגבוהה 

יחסית של כוח העבודה בירוחם בתעסוקה מקומית, ואת משקלם הגבוה של עובדי 

נוכל להסיק כי חלק משמעותי מכוח העבודה בירוחם  תעשייה במועסקים תושבי ירוחם,

בבסיס צר יחסית ולא  יישובעובד באותם מפעלים. התלות הגבוהה של כוח העבודה ב

מגוון מבחינה ענפית של יחידות עסק, הופכת את כוח העבודה המקומי לרגיש מאד 

ה על לאפשרות של קריסה כלכלית או האטה ענפית בכל אחד ממפעלים אלה, שהשפעותי

 האוכלוסייה בישוב יכולה להיות רחבה יחסית.

. בהתבסס 10יחידות עסק 91-מ"ר בנויים של שטחי מסחר בכ 8,766-סה"כ במצב הקיים כ

, ואומדן ההכנסה למשק בית ממוצע בירוחם 2017על אומדן של היקף האוכלוסייה למאי 

מצב הקיים , היקף שטחי המסחר המבוקשים ע"י האוכלוסייה בירוחם ב11במצב הקיים

מ"ר בנויים. בהתאם לכך אנו מעריכים כי מערכת המסחר בישוב  10,975 -נאמד בכ

מביקושים אלה  20%-מהביקושים של תושבי ירוחם לשירותי מסחר. כ 80%-מפנימה כ

 מופנים אל מחוץ לישוב.

(. 74.1%-רובם המכריע של שטחי המסחר במצב הקיים ממוקמים במרכז הישוב )כ

 (.19.2%-בשכונות המגורים )כ מיעוטם מפוזרים

                                                      
 

 

עובדיו פוטרו. אבל הנכס הבנוי של המפעל בשטח  120 -ו  2017מפעל נגב קרמיקה אומנם נסגר בשנת  9 
כירו לקבוצת נגב, הבעלים אלף מ"ר בנויים הוא בבעלות חב' מבני תעשייה שממשיכה להש 70 -של כ 

והסוגרת של נגב קרמיקה. נגב גם ממשיכה לשלם ארנונה בגין המבנה. חברת מבני תעשייה ביחד עם 
 הרשות המקומית נמצאת במגעים להשכרת הנכס לחברה חדשה. 

מ"ר בנויים בלבד. בהתאם לכך  300 -בכ  2018 - 2017חי המסחר והמשרדים בירוחם גדלו בתקופה שט 10 
 .2018מתארים גם את  2017להעריך כי נתוני הארנונה של  אפשר

אומדן השכר למשק בית נערך כממוצע של שתי שיטות אומדן. עפ"י השיטה האחת הוכפל השכר הממוצע  11
לחודש של מועסק תושב ירוחם )ממוצע משוקלל של שכירים ועצמאים( באומדן של מס' המפרנסים למשק 

ק בית נערך ע"י חלוקה של מס' המועסקים בישוב, במס' משקי הבית בית בישוב. אומדן המפרנסים למש
בישוב המחושב ע"י חלוקה של אוכלוסיית הישוב באומדן מס' הנפשות למשק בית בישוב. הנחנו כי גודל 

נפשות. האומדן בדרך השנייה נערך ע"י הכפלה של  3.6 -ועומד על כ  2008משק הבית הוא עפ"י מפקד 
כלכלי של -עפ"י נתונים של הלמ"ס על המשתנים ששימשו לחישוב המכפיל החברתי ההכנסה לנפש בירוחם

עפ"י  2014 - 2013. עוד הנחנו גידול בהכנסה בתקופה 2014. נתונים אלה שוערכו לשנת 2013הישוב בשנת 
גידול השכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה זו. ההכנסה לנפש הוכפלה באומדן מס' הנפשות למשק בית. 

ש"ח לחודש והיא תואמת  12,025 -הכנסה מעבודה למשק בית בממוצע שתי השיטות נאמד בכ סה"כ ה
 הכנסה של עשירון הכנסה ברוטו שישי בסה"כ האוכלוסייה בישראל.
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יחידות עסק.  18-מ"ר בנויים של שטחי משרדים בכ 2,175-סה"כ במצב הקיים בירוחם כ

היקף שטחי  -בהתבסס על אומדן האוכלוסייה במצב הקיים ואומדן ההכנסה למשק בית 

מ"ר  14,770-המשרדים המבוקשים ע"י האוכלוסייה בירוחם במצב הקיים נאמד בכ

אם לכך אנו מעריכים כי מערכת השירותים העסקיים ופיננסיים בירוחם בנויים. בהת

נוספים מביקושים אלה  85%מהביקושים המקומיים. כ  15%-מממשת במצב הקיים רק כ

 מופנים אל מחוץ לישוב.

(. עורף המרכז מהווה מוקד 66%-רובם של שטחי המשרדים ממוקם במרכז הישוב )כ

שטחי משרדים נמצא בשכונות המגורים ואזורי (. מיעוט של 25%-מרכזי גם כן )כ

 התעסוקה.

מ"ר בנויים של שטחי מרפאות. הרוב המכריע של השטחים  4,200 -סה"כ במצב הקיים כ

שייך לשתי מרפאות של שירותי בריאות "כללית", מרפאה של "מכבי שירותי בריאות", 

יע של המרפאות מרפאות פרטיות. הרוב המכר בישוב אין כמעטותחנת מגן דוד בעיר. 

 ( ממוקם במרכז הישוב.95%)

  פרוגרמת ביקושים -מסחר ומשרדים 

היקף שטחי המסחר והמשרדים בישוב נתון יוגדר ע"י שילוב של גורמים בעלי אופי מקומי 

וגורמים בעלי אופי אזורי ואף ארצי. הגורמים בעלי האופי המקומי קשורים לשיווי משקל 

שוב לבין שיקולי צד ההיצע. שיקולי צד הביקוש כוללים בין שיקולי צד הביקוש ברמת הי

כלכליים. שיקולי צד ההיצע כוללים את -את גודל האוכלוסייה בישוב ומאפייניה החברתיים

יחסי היצור והצרכים הפונקציונליים של הענף. הגורמים בעלי האופי האזורי קשורים 

אוכלוסיות רחבות יותר. למערכת הקשרים שמקיימים הישוב ואוכלוסייתו עם מערכות ו

ניתן לאמוד את היקף שטחי המסחר והמשרדים הצפויים בישוב נתון באמצעות מודל 

 המביא בחשבון את השיקולים שהוצגו לעיל, והמבוסס על פרמטרים של מועסקים 

תושב בענפים המתאימים, פרמטרים של שטח למועסק בענפים אלה, ופרמטרים  1000-ל

את הזיקות המרחביות ואת תפקוד הישוב במסגרת האזורית.  המביאים בחשבון ומתארים

 . 12ובאמצעות מודל זה נאמד הביקוש לשטחי מסחר ומשרדים בירוחם

                                                      
 

 

 1לפרוט המסגרת המושגית של המודל ראה נספח מס'  12 
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 לירוחם:ות סהמתייחלהלן פרוט הנחות המודל 

תושבים בשנת  9,500 -כהיקף האוכלוסייה בירוחם יתפתח בהדרגה מן המצב הקיים ) .1

 .ם מימוש מלא של תכנית המתארע תושב 53,000 -(, ויעמוד על כ 2017

אנו מניחים כי הפרמטר הענפי של שירותי מסחר יתפתח בקשר עם התפתחות  .2

הצריכה  הפרטית לנפש בישראל. עוד הנחנו כי הצריכה הפרטית לנפש בישראל תגדל 

 בשנה לאורך כל תקופת האומדן. 2%-בקצב שנתי ממוצע של כ

מן הביקושים  90%–יר מפנימה כמניתוח המצב הקיים עולה כי מערכת המסחר בע .3

המקומיים לשירותי מסחר. אנו מעריכים כי גידול האוכלוסייה והגידול ברמת החיים 

שלה ירחיב את סיפי הכניסה המקומיים באופן שמערכת המסחר המקומית תפנים 

 בשלוש החלופות את מלוא הביקושים המקומיים של תושבי ירוחם לשירותי מסחר.

ירוחם לממש ביקושים אזוריים לשירותי מסחר. הדבר נובע במצב הקיים ממעיטה  .4

מגודלם היחסי של הישובים במרחב הנגב המזרחי הגורם להם להפנים בסדר גודל את 

הביקושים המקומיים שלהם לשירותי מסחר, בשילוב עם ריחוקם היחסי של ישובים 

ברמה  אלה מירוחם, ובשילוב עורף כפרי יהודי מצומצם, ועורף בדואי מאופיין

כלכלית נמוכה. הנחנו כי מצב זה ישמר לאורך כל תקופת האומדן; ומערכת -חברתית

 המסחר בירוחם תתבסס בעיקר על ביקושים מקומיים.

נערך כממוצע של שתי שיטות אומדן.  אומדן השכר למשק בית בירוחם במצב הקיים .5

ת עפ"י השיטה האחת הוכפל השכר הממוצע לחודש של מועסק תושב ירוחם בשנ

)ממוצע משוקלל של שכירים ועצמאים( באומדן של מס' המפרנסים למשק בית  2014

בישוב. אומדן המפרנסים למשק בית נערך ע"י חלוקה של מס' המועסקים בישוב, 

במס' משקי הבית בישוב המחושב ע"י חלוקה של אוכלוסיית הישוב באומדן מס' 

נפשות. האומדן  3.6-ומד על כהנפשות למשק בית בישוב. הנחנו כי גודל משק הבית ע

בדרך השנייה נערך ע"י הכפלה של ההכנסה לנפש בירוחם עפ"י נתונים של הלמ"ס 

. 2013כלכלי של הישוב בשנת -על המשתנים ששימשו לחישוב המכפיל החברתי

 2013-2014. עוד הנחנו גידול בהכנסה בתקופה 2014נתונים אלה שוערכו לשנת 

שרת שכיר בתקופה זו. ההכנסה לנפש הוכפלה באומדן עפ"י גידול השכר הממוצע למ

מס' הנפשות למשק בית. סה"כ ההכנסה מעבודה למשק בית בממוצע שתי השיטות 

מממוצע השכר  15%–והוא נמוך בכ 2017ש"ח לחודש במחירי  12,025-נאמד בכ

למשק בית לישראל. אנו מעריכים כי בהתאם לכך גם ההוצאה בשטחי מסחר בירוחם 

אנו מעריכים כי תוספת  מן הממוצע בישראל. 15%-יים נמוכה בכבמצב הק

כלכליים שלה -האוכלוסייה לירוחם כמפורט לעיל תהייה דומה במאפיינים החברתיים
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לממוצע הארצי ובהתאם לכך גם פער ההכנסות בין אוכלוסיית ירוחם הגדלה לממוצע 

 .2025הארצי יצטמצם בהדרגה עד לשוויון מלא בשנת 

יקושים תיירותיים לשטחי מסחר הנחנו מקדם ניפוח שיתפתח בהדרגה מן כדי לבטא ב .6

 , שאז יישאר קבוע עד סוף תקופת האומדן.2025בשנת  10%המצב הקיים ועד 

אנו מניחים כי הפרמטר הענפי של שירותים עסקיים ופיננסיים יתפתח בקשר עם  .7

פוקה התפתחות התפוקה המקומית הגולמית לנפש בישראל. עוד הנחנו כי הת

בשנה לאורך  2%-הלאומית הגולמית לנפש בישראל תגדל בקצב שנתי ממוצע של כ

 כל תקופת האומדן.

מן הביקושים  17% -מניתוח המצב הקיים עולה כי מערכת המשרדים בעיר מפנימה כ .8

המקומיים לשירותים עסקיים ופיננסיים. אנו מעריכים כי גידול האוכלוסייה והגידול 

ב את סיפי הכניסה המקומיים באופן שמערכת המשרדים ברמת החיים שלה ירחי

מן הביקושים המקומיים לשירותים  25% -כ 2025המקומית תממש בהדרגה עד שנת 

עסקיים ופיננסיים בשלוש חלופות האוכלוסייה, שיעור שיישאר קבוע עד סוף תקופת 

 האומדן.

יה דומה גם כאן אנו מניחים תוספת האוכלוסייה לירוחם בשלוש החלופות תהי .9

כלכליים שלהן לממוצע הארצי ובהתאם לכך גם פער -במאפיינים החברתיים

ההכנסות בין אוכלוסיית ירוחם הגדלה לממוצע הארצי יצטמצם בהדרגה עד לשוויון 

 .2025מלא בשנת 

מ"ר בנויים  20-השטח למועסק הן בשטחי המסחר והן בשטחי המשרדים יעמוד על כ .10

 בשטחים עיקריים.
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מציג את הביקושים המקומיים לשטחי מסחר ומשרדים בירוחם, המהווים  2.1לוח מס' 

את הפרוגרמה בשימושים אלה, ואת התפתחות פרוגרמת הביקושים הזו בקשר עם 

 התפתחות האוכלוסייה בעיר.

 

 פרוגרמה לשטחי מסחר ומשרדים -ירוחם  :2.1לוח מס' 

 )מ"ר בנויים בשטחים עיקריים(

אוכלוסייה 

 )אלפ'(
 משרדים מסחר

משרדים 

 פרטיים

משרדים 

 ציבוריים

מסחר סה"כ 

 ומשרדים

9.2 8,766 5,141 2,175 2,966 13,907 

      

12.4 15,532 7,965 3,997 3,969 23,498 

17.8 25,752 13,297 7,585 5,712 39,049 

25.6 39,721 22,498 14,277 8,221 62,219 

36.8 61,309 39,040 27,208 11,832 100,350 

53.0 94,728 69,545 52,515 17,030 164,272 

 30% -הערה: תרגום הפרוגרמה לשטחים בנויים לתכנון מעל הקרקע צריך להביא בחשבון תוספת של כ 

 בגין שטחי שרות.

 

 הוא כדלהלן: 2.1המיקום המומלץ לשטחי המסחר והמשרדים המפורטים בלוח 

 רי תעסוקהאזו 20%שכונות,  30%, היישובמרכז  50% –מסחר 

 שכונות 20%, היישובמרכז  80% –משרדים פרטיים 

 שכונות 10%, היישובמרכז  90% –משרדים ציבוריים 
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 שטחי תעסוקה נדרשים לאיזון משק העיר

ניתוח הגורמים המשפיעים על הגרעון השוטף האפקטיבי של רשויות מקומיות בישראל 

ההשפעה המשולבת של הגורמים  מראה כי גובה הגרעון לתושב ברשות נתונה מוגדר ע"י

הבאים: מ"ר בנוי לתושב של שטחים עסקיים בנויים ברשות המקומית, חיוב ארנונה למ"ר 

עסקי ממוצע ברשות המקומית, הכנסה מארנונה למגורים לתושב ברשות המקומית, סה"כ 

. קשר דומה, מעט 13ומהימנות הקשר גבוהה( R2= 76.4הוצאה לתושב בתקציב השוטף )

תר אבל מספיק גבוה ומובהק נמצא גם בין מרכיבים אלה, לבין משקל הגרעון חלש יו

האפקטיבי בסה"כ ההכנסות בתקציב השוטף. הגורם של מ"ר בנוי לתושב מושפע גם 

מהחלטות נורמטיביות מאולצות יותר או פחות המשפיעות על עומס התשלומים המוטל 

שקל ההכנסות העצמיות בסה"כ על התושבים במימון השירותים העירוניים ונוגעות למ

הכנסות הרשות, משקל ההכנסות מארנונה בסה"כ ההכנסות העצמיות, ומשקל ההכנסות 

 משטחים עסקיים משלמי ארנונה בסה"כ ההכנסות מארנונה.

 

מציג את הגרעון האפקטיבי לתושב בירוחם במצב הקיים, ואת הגורמים  3.1לוח מס' 

מוצגים בהשוואה לרשויות מקומיות ללא גרעון  המשפיעים עליו כמפורט לעיל. הנתונים

אפקטיבי בתקציב הרגיל בישראל, שהכנסותיהן בתקציב הרגיל מבוססות על הכנסות 

. מצאנו את 14עצמיות והעברות מיועדות של הממשלה )להלן "רשויות מאוזנות תקציבית"(

וונטית ההשוואה של ירוחם לממוצע הרשויות המקומיות המאוזנות תקציבית בישראל רל

לענייננו. להערכתנו ממוצע זה יכול להוות מודל מייצג לרשות מקומית ממוצעת 

                                                      
 

 

כל המרכיבים, מתוך רשויות מקומיות בישראל אשר לגביהן היו נתונים מלאים ל 190הניתוח נעשה על  13
", למ"ס. צריך להדגיש כי 2016רשויות מקומיות בישראל. מקור הנתונים: "הרשויות המקומיות בישראל  201

ההוצאה המיועדת של הממשלה מוגדרת ע"י גורמים נורמטיביים ולכן אינה בשליטת הרשות המקומית. כמו 
משפיע על גובה הגרעון האפקטיבי לנפש;  כן כדאי לציין כי גודל האוכלוסייה בישוב לכשעצמו לא נמצא

ומכאן שאין כנראה יתרונות לגודל בתפקוד מערכות השירותים ברשויות המקומיות בישראל. כמו כן לא 
כלכלי של הישוב ונראה כי יותר משהוא משפיע על רמת ההוצאה לתושב, -נמצאה השפעה למדד החברתי

 הרי שהוא משפיע על הרכב ההוצאה לתושב.
מההכנסות בתקציב  %3.0ו רשות מאוזנת תקציבית ככזו שהגרעון האפקטיבי שלה אינו עולה על הגדרנ 14

בישראל עפ"י קובץ  201עיריות ומועצות מקומיות מתוך  41הרגיל. סה"כ מאוזנות תקציבית עפ"י הגדרה זו 
לתושב אינו  " של הלמ"ס. צריך להזכיר שוב כי גובה הגרעון האפקטיבי2016"הרשויות המקומיות בישראל 

כלכליים, ולכן יכולות הרשויות -מושפע מגודל האוכלוסייה ברשות המקומית או ממאפייניה החברתיים
 המאוזנות כלכלית להוות מודל רלוונטי לאיזון כלכלי ללא קשר לגודלן ומאפייניהן.
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 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

המתקיימת ממקורותיה ומהעברות מיועדות של הממשלה, ללא מענקים מאזנים תקציבית 

 כל שהם, והמספקת לתושביה רמת שירותים נאותה הן בהיקף והן בסוג.

 

 וגרמה לאזור תעסוקהאיזון תקציב העירייה ופר –: ירוחם 3.1לוח מס' 

 

  2016  מס"ד

רשויות 

מקומיות 

מאוזנות 

 כלכלית

ירוחם  ירוחם

תוכנית 

 מתאר

 0.0 2,324.1- 19.2- )₪(גרעון אפקטיבי לתושב  1

מ"ר בנוי עסקי לתושב בשטחים  2

 עיקריים לאיזון כלכלי

12.6 17.7 22.5 

הכנסה למ"ר עסקי בנוי בשטחים  3

 )₪(עיקריים 

166.3 61.9 100.0 

 1,046.0 710.7 1,565.3 )₪(גבייה ארנונה למגורים לתושב  4

סה"כ הוצאות תקציב רגיל לתושב  5

)₪( 

7,035.2 9,076.8 9,080.0 

     

 1,393.9 1,032.5 1,911.1 )₪(חיוב ארנונה למגורים לתושב  6

 %-יחס גבייה ב -ארנונה למגורים   7

 לכלל החיובים

84.2% 67.3% 75.0% 

כ  אוכלוסייה בסוף השנה סה" 8

 )אלפים(

 9,200 53,000 

 70.0% 40.7% 71.0% הכנסות עצמיות בתקציב רגיל 9

מהכנסות  % -הכנסות מארנונה כ  10

 עצמיות

69.8% 62.7% 70.0% 

הכנסות מארנונה שטחים עסקיים כ  11

 מהכנסות מארנונה % -

40.5% 46.3% 50.0% 

 1,194,804  סה''כ מ''ר עסקי  100.0%מימוש   12
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  2016  מס"ד

רשויות 

מקומיות 

מאוזנות 

 כלכלית

ירוחם  ירוחם

תוכנית 

 מתאר

בנוי בשטחים עיקריים לאיזון כלכלי 

 משק העיר

מ"ר עסקי בנוי בשטחים עיקריים  13

 ברצף בנוי

  164,272 

מ"ר עסקי בנוי בשטחים עיקריים  14

 באזור תעסוקה

  1,030,532 

 100.0%   ממ''ר בנוי נדרש 80.0%אחוז בנייה    15

 150.0%   ממ''ר בנוי נדרש 20.0%אחוז בנייה    16

 30.0%   שטחי שרות % 17

 25.0%   הפרשות לצרכי ציבור % 18

 1,667.2   שטחי תעסוקה נדרשים )ד'( 19

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס

הפער בין הגרעון האפקטיבי לתושב בירוחם, לבין האיזון של ממוצע הרשויות המקומיות 

 המאוזנות תקציבית בישראל נובע מן הגורמים המשפיעים הבאים:

מזה שברשויות  40%-סה"כ מ"ר עסקי בנוי לתושב בירוחם גבוה אומנם בבכ .1

המקומיות המאוזנות תקציבית; אבל ההכנסה של הרשות מקומית ממ"ר עסקי 

מזו שברשויות המקומיות המאוזנות תקציבית, בגלל  63%-בירוחם נמוכה בכ

שהישוב מתמחה במפעלי תעשייה עתירי שטח. הפועל היוצא ממצב זה שכל 

 תוספת השטח בעסקי לתושב נשחקת ע"י ההכנסות הנמוכות מתוספת זו.

מזו שברשויות  55%-הארנונה למגורים הנגבית לתושב בממוצע בירוחם נמוכה בכ .2

המקומיות המאוזנות תקציבית. הדבר נובע הן בגלל תעריף ארנונה לתושב נמוך 

 .20%-, והן בגלל שיעור גבייה נמוך בכ45% -בכ

 

י הגבוה בירוחם מאפשר לרשות המקומית לספק לתושביה שירותים הגרעון האפקטיב

ברמה גבוהה מזו של הרשויות המאוזנות תקציבית, אם גם בתמהיל שונה הנובע ממאפייני 
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האוכלוסייה וצרכיה. כך למשל ההוצאה לנפש לרווחה בירוחם גבוהה מזו שברשויות 

 ש"ח בראשונות.  841.4 -ל כ ש"ח לשנה, מו 1,974.2 -המאוזנות תקציבית ועומדת על כ 

שנוי המצב הקיים מחייב טיפול בכל אחד מן הגורמים המשפיעים על גרעון הרשות 

מציג את השנויים המתאימים להערכתנו  3.1מקומית בירוחם כמפורט לעיל. לוח מס' 

בגורמים המשפיעים ואת הפרוגרמה הנגזרת לשטחי תעסוקה באזורי תעסוקה המאזנת 

 פוף לשנויים אלה. את משק העיר בכ

 :3.1להלן הנחות השנויים והפרוגרמה מפורטים עפ"י המס"ד בלוח מס' 

בממוצע  ₪ 2,324-( הגרעון האפקטיבי לתושב בתקציב הרגיל במצב הקיים עומד על כ 1)

לתושב. ביעד האוכלוסייה המטרה לקיים משק עיר מאוזן ללא גרעון אפקטיבי, קרי: כל 

מנו ע"י הכנסות עצמיות והעברות מיועדות של הממשלה. ההוצאות בתקציב הרגיל ימו

 .0 -בהתאם לכך יעמוד הגרעון האפקטיבי לתושב ביעד האוכלוסייה על 

( היקף השטחים העסקיים לתושב במונחי מ"ר עיקרי בנוי המשלם ארנונה, הנדרש כדי 2)

בהנחות  לאפס את הגרעון האפקטיבי של המצב הקיים, ולקיים לאורך זמן משק עיר מאוזן

 .15המפורטות להלן

בממוצע. סכום זה נמוך  ₪ 61.9-( במצב הקיים עומדת ההכנסה למ"ר עסקי בנוי על כ3)

מן הממוצע של הרשויות המקומיות המאוזנות תקציבית בישראל. הנחנו גידול  63.0% -בכ

כפועל יוצא של תמהיל השטחים העסקיים הבנויים הצפוי להיות מוטה פחות  60%-של כ

הבנויים באינטנסיביות בינוי נמוכה בעיקר כתוצאה מהגידול בשטחי המסחר  שטחים

 והמשרדים, כמו גם באינטנסיביות הבנייה בשטחי התעסוקה )ראה להלן(.

( אנו מעריכים כי כניסה של אוכלוסייה חזקה מבחינה חברתית כלכלית מזו הקיימת 4)

הנוהגים ברשויות תאפשר להעלות את תעריפי הארנונה למגורים ולקרבם לאלה 

המאוזנות תקציבית. כמו כן הנחנו, מסיבות דומות. כי יחס הגבייה של הארנונה למגורים 

בהשוואה למצב  30%-יעלה גם הוא. בהתאם לכך הנחנו כי תעריפי הארנונה יעלו בכ

                                                      
 

 

. אבל במצב הקיים גבוה השטח העסקי הממוצע לתושב מזה שברשויות המקומיות המאוזנות כלכלית 15 
מזו שבממוצע הרשויות המקומיות  63% –ההכנסה לקופת העיר מן המ"ר העסקי בירוחם נמוכה בכ 

המאוזנות; ובהתאם לכך גם תרומתו של המ"ר עסקי הממוצע בירוחם לאיזון משק העיר במצב הקיים. הדבר 
רי שטח, ועקב נובע מכך שבמצב הקיים הבסיס הכלכלי של ירוחם מאופיין במפעלי תעשייה מסורתית עתי

 כך כאלה מוגבלים ביכולת התשלום שלהם למ"ר בנוי.
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; 75% -ש"ח לשנה בממוצע לתושב; ויחס הגבייה יעלה לכ  1,394 -הקיים, ויעמדו על כ 

 ביחס למצב הקיים. 47% -ת הארנונה למגורים לתושב תעלה בכ וכתוצאה גביי

( ההוצאה הממוצעת לתושב בתקציב הרגיל מבטאת בסדר גודל את רמת השירותים 5)

שנותנת הרשות המקומית לתושביה. במצב הקיים גבוהה ההוצאה הממוצעת לתושב 

. 16ביתמזו שברשויות המקומיות המאוזנות תקצי %30 –בתקציב הרגיל בירוחם בכ

בהתאם לכך אנו מעריכים כי סה"כ ההוצאה הממוצעת לתושב בתקציב הרגיל בירוחם 

 גבוהה מספיק, והשארנו אותה קבועה גם בחלופות האוכלוסייה הגבוהות יותר.

 841-במצב הקיים עומדת ההוצאה הממוצעת לרווחה ברשויות המאוזנות תקציבית על כ

הממוצעת לתושב. בירוחם עומדת מסה"כ ההוצאה  12%-לתושב והיא מהווה כ ₪

מסה"כ ההוצאה לתושב.  22%-והיא מהווה כ ₪ 1,974-ההוצאה הממוצעת לרווחה על כ

לעומת זאת ההוצאה לתלמיד בתקציב הרגיל של הרשויות המאוזנות תקציבית עומדת על 

 (.-37%בירוחם ) ₪ 6,192-, מול כ₪ 8,450-כ

אה הממוצעת לתושב בתקציב הרגיל הפועל היוצא של דוגמאות אלה הוא כי אף שההוצ

תישאר דומה לזו של המצב הקיים גם בהיקף אוכלוסייה גבוה יותר; הרכב ההוצאה צפוי 

כלכלית של האוכלוסייה עם כניסתן -להשתנות כתוצאה מן העלייה ברמה החברתית

ועליית משקלן של אוכלוסיות חדשות. אנו מעריכים כי הרכב ההוצאה הממוצעת לתושב 

הרגיל יהיה מוטה פחות הוצאות על רווחה ותשלומי העברה, ויותר מוטה בתקציב 

 שירותים אחרים כגון חינוך, תרבות ופעולות מוניציפליות אחרות.

 ( יעד האוכלוסייה שנקבע בתוכנית המתאר.8)

( משקל ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל יהיה דומה לזה של הרשויות המאוזנות 9)

 .70%-כלוסייה ויעמוד על כתקציבית בכל חלופות האו

( הכנסות עצמיות גבוהות מחייבות משקל גבוה להכנסות מארנונה בתקציב הרגיל. 10)

בהתאם לכך הנחנו כי משקל ההכנסות מארנונה בהכנסות העצמיות יהיה דומה למשקלן 

 .70%-ברשויות המקומיות המאוזנות כלכלית ויעמוד על כ

ית משקל ההכנסות מארנונה ממגורים ומשטחים ( בממוצע ברשויות המאוזנות תקציב11)

מן  15%-10% –מסה"כ ההכנסות מארנונה. רק כ 90%-85% –עסקיים במצורף מהווה כ

                                                      
 

 

רשויות מקומיות בישראל המסודרות בסדר יורד של ההוצאה  190ירוחם נמצאת בעשירון השני של  16 
 הממוצעת לתושב בתקציב הרגיל. 

 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 12:18:39 נספח נספח חברתי נספח חברתי, כלכלי ותיירותי

יתורייתו ילכלכ ,יתרבח חפסנ יתרבח חפסנ חפסנ 12:18:39 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 168 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



  גרמטינספח פרו

 
 

43 
 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ל רשטניקישרא, תיירות -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
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ההכנסות מארנונה הם ממקורות אחרים כגון קרקע תפוסה, קרקע חקלאית, חניונים ועוד. 

 בסדר גודל ההכנסות מארנונה ממגורים ושטחים עסקיים במצורף מהוות את עיקר

ההכנסות מארנונה וירידה/עלייה באחד באה על חשבון השני. בהתאם לכך ככל שמשקל 

ההכנסות מארנונה בשטחים העסקיים בסה"כ ההכנסות מארנונה יהיה נמוך יותר, כך 

משקל ההכנסות מארנונה מן המגורים יהיה גבוה יותר, ונטל מימון השירותים העירוניים 

תר, ולהיפך. במצב הקיים בירוחם משקל ההכנסות המוטל על האוכלוסייה יהיה גבוה יו

מארנונה בשטחים העסקיים גבוה כבר מזה שברשויות המאוזנות תקציבית; ובהתאם לכך 

 .50% -הנחנו כי יישאר דומה ויעמוד על כ 

( סה"כ מ"ר עסקי בנוי בשטחים עיקריים הנדרש לאיזון משק העיר, שווה למכפלה של 12)

בלוח( מוכפל בסה"כ אוכלוסייה  2רש לאיזון משק העיר )מס"ד מ"ר בנוי עסקי לתושב הנד

 בלוח(. 8עפ"י תוכנית המתאר )מס"ד 

 לעיל. 2.4( ראה לוח 13)

 בלוח. 13פחות מס"ד  12( מס"ד 14)

( תרגום מ"ר עסקי בנוי בשטחים עיקריים באזור תעסוקה למונחים של דונמים 19)

 בלוח. 15-18בהנחות המפורטות במס"ד 
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 ה,תנוע -ל רשטניקישרא, תיירות -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

 אוכלוסייה ותעסוקה

מסכם אומדן של מאזן ביקוש והיצע לתעסוקה בירוחם ביעד האוכלוסייה של  4.1לוח מס' 

 תוכנית המתאר.

 

 אוכלוסייה ותעסוקה -: ירוחם, תוכנית מתאר 4.1לוח מס' 

 אוכלוסייה מס"ד

9,230    

(2016) 53,000 

 73.2% 70.5% +15אוכ'  1

 38,796 6,504 +15אוכ'  2

 68.1% 58.2% השתתפות בכוח העבודה 3

 26,420 3,784 בכוח העבודה 4

 11,551 1,594 מועסקים בשירותים מקומיים 5

 4,736 91 מזה: מסחר 6

 2,626 136 מזה: שירותים עסקיים 7

 4,189 1,367 מזה: שירותים ציבוריים ואחרים 8

 2,691 1,941 מועסקים בסיס כלכלי סה"כ 9

 14,243 3,535 קים בירוחםסה"כ מועס 10

 12,178 249 מועסקים מחוץ לעיר מחושב מכוח האדם 11

 46.1% 6.6% מועסקים מחוץ לעיר מחושב מכוח האדם 12

 בסיס כלכלי מפורט 

 194 149 מלאכה 13  

 1,903 1,586 תעשייה 14

 477 159 תיירות 15

 99 33 מידע ותקשורת 16

 18 14 חקלאות 17

 

 האומדן עפ"י מס"ד בלוח:להלן הנחות 

( אנו מעריכים כי כניסה של אוכלוסייה הקרובה יותר במבנה הגילים שלה לממוצע 1)

היהודי בישראל תקרב את מבנה הגילים באוכלוסיית ירוחם למבנה הגילים של ממוצע 

האוכלוסייה היהודית בישראל. בהתאם לכך הנחנו כי ביעד האוכלוסייה מבנה הגילים של 

ירוחם יהיה עפ"י מבנה הגילים של האוכלוסייה היהודית בישראל במצב הקיים  אוכלוסיית

(2016.) 

+ באותה 15( מכפלה של סה"כ האוכלוסייה ביעד תוכנית המתאר, במשקל גלאי 2)

 בלוח(. 2אוכלוסייה )מס"ד 
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+, ומסיבות דומות, אנו מעריכים כי שיעור ההשתתפות בכוח 15( כמו במשקל גילאי 3)

וחם ביעד האוכלוסייה יעלה בהשוואה למצב הקיים בירוחם ויהיה דומה העבודה ביר

 (.2016לשיעור ההשתתפות של האוכלוסייה היהודית בישראל במצב הקיים )

(, בשיעור ההשתתפות 2+ ביעד האוכלוסייה )מס"ד 15( מכפלה של סה"כ אוכלוסייה 4)

 בלוח(. 4בכוח העבודה של אוכלוסייה זו )מס"ד  

מועסקים בשירותים מקומיים ביעד האוכלוסייה נאמד באמצעות המודל ( היקף ה5-8)

 ששימש לאומדן הביקושים המקומיים לשטחי מסחר ומשרדים.

בלוח. ענפי הבסיס הכלכלי הם ענפי ה"יצוא" של עיר או  13-17( סכימה של מס"ד 9)

סחורות אזור, ושל ירוחם בכלל זה, קרי: הענפים בהם מספקת העיר באופן יחסי שירותים/

לאזורים אחרים ו/או אוכלוסיות אחרות מלבד אוכלוסייתה הקבועה. ענפים אלה הם 

הענפים המהווים את  הביטוי המובהק לתפקוד הכלכלי שלה. מבסיס זה משתרשרים 

המועסקים בענפים אחרים, כאלה התומכים את הבסיס הכלכלי ומשרתים את אוכלוסיית 

 העיר.

ות הביקוש להרחבת הבסיס הכלכלי של ירוחם חשוב להדגיש כי להערכתנו מסגר

מוגבלות והיקף המועסקים הנגזר מן הפיתוח האפשרי להערכתנו מהווה הערכת יתר 

להלן(. בהתאם לכך היקף שטחי  17 - 13ביחס לאפשרויות המצב הקיים )ראה דיון מס"ד 

 לעיל( התבסס על ניתוח הצרכים, ולא על 3.1התעסוקה שנקבע בתוכנית )לוח מס' 

מסגרות הביקוש המצומצמות יותר. באופן כזה פתוחה בפני העיר האפשרות להרחיב את 

הבסיס הכלכלי ככל שיעלה בידה, ומעבר להערכות שכאן, עד להיקף הנדרש מצרכי איזון 

 משק העיר. 

( וסה"כ המועסקים בבסיס 5( סכום של סה"כ המועסקים בשירותים מקומיים )מס"ד 10)

 .בלוח( 9הכלכלי )מס"ד 

בלוח( פחות סה"כ מועסקים בירוחם )מס"ד  3( סה"כ בכוח העבודה בירוחם )מס"ד 11)

נתון הזה מחושב לצורך השוואה עם חתך התעסוקה ביעד  2016בלוח(. לשנת  10

מועסקים  2,320( מועסקים בירוחם 2016האוכלוסייה של התוכנית. בפועל במצב הקיים )

, רובם עובדי תעשייה. ירוחםבאים מחוץ למועסקים ה 1,215שהם תושבי ירוחם ועוד 

מכוח העבודה בישוב. היקף  93.4% -מועסקים/משרות המהווים כ 3,535 -סה"כ בישוב כ 

, יישובמועסקים תושבי ירוחם עובדים מחוץ ל 1,074 -. כ8% -האבטלה עומד על כ

ה הם בתעשיי ביישובמן המשרות  50% -. כיישובומקומם מתמלא ע"י העובדים שמחוץ ל
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מסורתית בסולם מקצועי ושכר נמוכים. בהתאם לכך קיים חוסר הלימה בין אופי 

התעסוקה בישוב לכישורים המקצועיים ויכולת ההשתכרות של חלק מכוח העבודה בישוב; 

 .מחוץ לירוחםוחלק זה מפנה את ביקושיו לתעסוקה למקום עבודה 

סה"כ כוח העבודה בירוחם בלוח(, ב 11( משקל מועסקים מחוץ לישוב בירוחם )מס"ד 12)

 בלוח(. 3)מס"ד 

( מניתוח המצב בקיים עולה כי רובם המכריע של שטחי התעשייה בירוחם 13-14)

. עוד עולה מניתוח המצב הקיים כי 17מפעלי תעשייה מסורתית עתירת שטח 8מתחלק בין 

 לאורך זמן היקף השטח הבנוי של התעשייה בישוב נשאר דומה בסדר גודל, ובהתאם לכך

 אנו מעריכים כי כך גם היקף המועסקים בתעשייה.

מציג את מאפייני היקף השטח הבנוי והפריסה של התעשייה במרחב השוק  2נספח מס' 

. המרחב הזה כולו 18שבו פועלת ירוחם בתחום זה, והמוגדר למרחב של נגב מרכזי מזרח

וצא בסטגנציה מאופיין בדרך כלל בפוטנציאל מוגבל של ביקוש לשטחי תעשייה וכפועל י

בהיקף שטחי התעשייה לאורך זמן. יוצאים מכלל זה אזורי התעסוקה הממוקמים לאורך 

, כולל אזור התעסוקה של דימונה שהיקף שטחי התעשייה בו גדל לאורך זמן החל 25כביש 

 26.6-כ 2016אבו קרינאת שבו שווקו עד  בשנה, ואזור התעשייה  4.4%בקצב של  2011-מ

של שטחי תעשייה ומלאכה, כאשר שיווק זה נשען בעיקרו על יזמות בתוך אלף מ"ר בנויים 

המגזר הבדווי באזור. להערכתנו גידול היקף שטחי התעשייה והמלאכה בדימונה ואבו 

לאזור באר שבע ולעיר  25קרינאת קשור לנגישות של שני ישובים אלה באמצעות כביש 

שבע. הפועל היוצא של הערכה זו באר שבע עצמה המהווה מרכז עסקים למרחב נפת באר 

עם אזור באר שבע, הופכת למעשה את אזורי  25הוא כי הנגישות הגבוהה שיוצר כביש 

התעסוקה הממוקמים לאורכו לחלק ממרחב פוטנציאל הביקושים של שטחי תעשייה 

 .בשנה 1.8%-, הגדל בעקביות ולאורך זמן בקצב של כומלאכה באזור באר שבע

מדגישות את התפקיד המכריע של הנגישות  25שייה לאורך כביש אפשרויות פיתוח התע

לאזור באר שבע ומרכז הארץ בהגדרת האטרקטיביות ואפשרויות המימוש של ביקושים 

                                                      
 

 

 .9ראה הערה מס'  17 
שובים דימונה, ערערה בנגב, ערד, ירוחם, מצפה רמון, כסיפה ומ.א. מרחב נגב מרכזי מזרח כולל את הי 18 

 נווה מדבר.
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לשטחי תעשייה במרחב השוק של ירוחם בכלל, ובירוחם בפרט. בהנחה כי התכנון 

ם במערך הכבישים הרכבתי לירוחם ימומש בחלופה זו או אחרת; כמו גם שנויים ושיפורי

אנו מעריכים כי ירוחם תצליח  -של מטרופולין באר שבע, והקשר של ירוחם למערך זה 

 לצאת בתקופת תוכנית המתאר מן הקיפאון בפיתוח התעשייה המאפיין את המצב הקיים.

 20%-בתעשייה במצב הקיים יעלה בהדרגה בכ בהתאם לכך הנחנו כי היקף המועסקים

 2ייה של תוכנית המתאר. בכפוף לניתוח כמפורט בנספח מס' עד להשגת יעד האוכלוס

 אנו מעריכים כי ככל שתתפתח התעשייה בירוחם היא תהיה בעיקרה תעשייה מסורתית.

באשר להיקף שטחי המלאכה, אלה נשענים בעיקר על ביקושים מקומיים הן של 

כך הנחנו האוכלוסייה והן של התעשייה והפעילות הכלכלית האחרת בירוחם. בהתאם ל

עד להשגת יעד  30%-כי היקף המועסקים במלאכה במצב הקיים יעלה בהדרגה בכ

 האוכלוסייה של תוכנית המתאר.

( ענף התיירות הוא בעל אפשרויות פיתוח מגוונות בירוחם ובהתאם לכך הנחנו גידול 15)

 ביחס למצב הקיים עד להשגת יעד האוכלוסייה של התוכנית. 300% -של כ 

מבקש להרחיבו ככל שניתן בהתאם לכך  יישובמידע והתקשורת הוא ענף שה( ענף ה16)

ביחס למצב הקיים עד להשגת יעד האוכלוסייה של  300% -הנחנו גם כאן גידול של כ

 התוכנית.

 ביחס למצב קיים. 30% -( הנחנו גידול של כ 17)
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 מושגיתמסגרת  –: שטחי מסחר ומשרדים פרטיים וציבוריים 1נספח מס' 

היקף שטחי המסחר הקמעוני, והמשרדים הפרטיים והציבוריים בישוב נתון יוגדר ע"י 

שילוב של גורמים בעלי אופי מקומי וגורמים בעלי אופי אזורי ואף ארצי. הגורמים בעלי 

האופי המקומי קשורים לשיווי משקל בין שיקולי צד הביקוש ברמת הישוב לבין שיקולי צד 

-הביקוש כוללים את גודל האוכלוסייה בישוב ומאפייניה החברתייםההיצע. שיקולי צד 

כלכליים. שיקולי צד ההיצע כוללים את יחסי היצור והצרכים הפונקציונליים של הענף. 

הגורמים בעלי האופי האזורי קשורים למערכת הקשרים שמקיימים הישוב ואוכלוסייתו עם 

ר הצפויים בישוב נתון באמצעות המערכת האזורית. ניתן לאמוד את היקף שטחי המסח

מודל המביא בחשבון את השיקולים שהוצגו לעיל, והמבוסס על פרמטרים של מועסקים ל 

תושב בענפים המתאימים, פרמטרים של שטח למועסק בענפים אלה, ופרמטרים  1000 -

המביאים בחשבון ומתארים את תפקוד הישוב במסגרת האזורית. להלן תיאור של 

 ל.עקרונות המוד

מערכת המסחר והשירותים למיניהם )עסקיים וציבוריים( משרתת בעיקרו של דבר את 

האוכלוסייה המקומית ואת מסגרת הביקוש המקומי שזו יוצרת. כיוון שכך, האוריינטציה 

חזקה, וגודל המערכת, רמתה, והגורמים המשפיעים על  -של מערכת זו לאוכלוסייה 

-לגודל האוכלוסייה בישראל ומאפייניה הכלכליים התפתחותה, יהיו קשורים באופן הדוק

חברתיים. קשרים אלה יכול שיהיו ישירים, כמו בענפי המסחר הקמעוני; ויכול שיהיו 

שהגורמים הישירים המשפיעים  -עקיפים, כמו בענפים של שירותים עסקיים ופיננסיים 

שר הדוק עם עליהם קשורים לרמת הפעילות הכלכלית במשק, אשר היא מצידה מקיימת ק

הביקושים המקומיים. הביקושים הסופיים בענפי המסחר והשירותים יוצרים מצדם ביקוש 

 לגורמי ייצור, ובניהם גם לעבודה )מועסקים(. 

בין היקף המועסקים בענפי המסחר ישר בהתאם לאמור לעיל נמצא כי קיים קשר ויחס 

בלת את השירותים. והשירותים המתאימים לבין היקפה ורמתה של האוכלוסייה המק

תושב, מתאר בזמן נתון שיווי משקל  1000-קשר זה, המבוטא בפרמטר של מועסקים ל

נתון בין ביקוש להיצע, כאשר מצד ההיצע הוא מסכם יחסי ייצור וצרכים פונקציונליים 

הקשורים לרמת הפעילות והייצור בענף נתון, והוא פועל יוצא של פונקציית ייצור ענפית 

חסי פריון למועסק והון למועסק השוררים בענף נתון. מצד הביקוש מסכם נתונה ושל י
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הפרמטר את כוח הקנייה ואת רמת השירות הנדרשת ע"י האוכלוסייה, שהם פועל יוצא 

 של רמות הכנסה וצריכה נתונות ושל נורמות שירות ידועות ומקובלות.

לוסייה ברמה היקף המועסקים בענפים המתאימים ברמה הארצית ביחס להיקף האוכ

הארצית מתייחס למערכת שוק רחבה מספיק, ולכן מציג פרמטרים רלוונטיים המבטאים 

את שיווי המשקל בין ביקוש להיצע ברמה הענפית, כאמור לעיל. ניתן אפוא להגדיר את 

הקשר שבין אוכלוסייה ומועסקים בענף נתון על בסיס היחסים ברמה הארצית. בהתאם 

האדם של הלמ"ס, ניתן להגדיר היחסים שבין אוכלוסייה  לכך, ועל בסיס סקרי כוח

מסחר ושירותים אישיים, שירותים , כולל: ומועסקים בענפי השירותים הרלוונטיים

פיננסיים ועסקיים, שירותי מנהל ממשלתיים, שירותי מנהל מקומי, שירותים ציבוריים 

 אחרים, איגודים, אגודות ולנמ"א.

הבחין בין שתי קטגוריות. בקטגוריה הראשונה ליש בהגדרת הפרמטרים הרלוונטיים 

נכללים השירותים הציבוריים ומוסדות הציבור. אלה מקיימים אוריינטציה נורמטיבית 

גבוהה וברורה; כאשר הנורמות בקטגוריה זו מוכתבות ע"י הגוף הציבורי נותן השירות. 

ה שוק גבוהה בקטגוריה השנייה לעומת זאת נכללים שירותים המקיימים אוריינטצי

מוגדרים ע"י  -להבדיל מן הצרכים בקטגוריה הקודמת  -וברורה. הביקושים בקטגוריה זו 

יחסים כלכליים ספונטניים ובאמצעות מנגנון השוק. ספק השירותים, קרי: צד ההיצע, 

פועל אף הוא עפ"י שיקולים כלכליים ובאמצעות מנגנון השוק. השירותים הרלוונטיים 

ים מסחר, ומשרדים פרטיים )שירותים עסקיים ופיננסיים(. הגורמים בקטגוריה זו כולל

המשפיעים על ההתפתחות של הפרמטרים לאורך זמן יהיו שונים בשתי הקטגוריות; 

וההבחנה שבין הקטגוריות תהיה רלוונטית בעיקר להערכת ההתפתחות הצפויה 

 ם.יבפרמטרים לאורך זמן, ולחיזוי

אים כאמור את היחסים ברמה הארצית ומתייחסים הפרמטרים כפי שהוגדרו לעיל מבט

לשווי משקל ברמה הענפית. הפרמטרים באזור או יישוב נתון לעומת זאת צריכים להביא 

גם כי הפריסה המרחבית של המועסקים והשטח בענף נתון אינם עוקבים בהכרח  בחשבון

יה של שוק הפריסה המרחבית של שימושי הקרקע בעלי אוריינטצ את פריסת האוכלוסיה.

מבטאת לכשעצמה שיווי משקל כלכלי בין שיקולי מיקום של צד ההיצע לשיקולי מיקום 

של צד הביקוש. שיקולי מיקום של צד ההיצע כוללים: טווח מוצר, ספי כניסה של מוצרים 

ושירותים, יתרונות לגודל, עלויות הובלה, קשרים פונקציונליים בין פירמות וענפים, וכדומה. 

קום של צד הביקוש )מקום קבלת המוצר/שירות( כוללים: תדירות קנייה, משקל שיקולי מי

בסל הצריכה, עלות כוללת של נגישות, שילוב פעילויות, מגוון הזדמנויות וכד'. שיווי 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 12:18:39 נספח נספח חברתי נספח חברתי, כלכלי ותיירותי

יתורייתו ילכלכ ,יתרבח חפסנ יתרבח חפסנ חפסנ 12:18:39 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 175 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



  גרמטינספח פרו

 
 

50 
 מרכז תפעולי -ניהול, גאודע -אדר' אלי אליקים מתכננת, -ראש צוות, תמי גבריאלי -אדר' צדיק אליקים

 ה,תנוע -ל רשטניקישרא, תיירות -אביעד שר שלום, סביבה -רונית טורק, פרוגרמה וחברה -חיים פיאלקוף, שיתוף ציבור -עידית אלחסיד 
 מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. -שאול גבירצמן  -מלין מהנדסיםכלכלי,  -מקרקעין ושירותי נדל"ן, אוהד פסטרנק שמאות -רפאל קמיל טרשנסקי

המשקל הכלכלי הקשור למיקום יוצר התגבשויות מרחביות עם מוקדים המוגדרים לרמות 

הפריסה המרחבית של שימושי קרקע בעלי  שכונתיות, עירוניות, אזוריות וארציות.

אוריינטציה נורמטיבית כוללת, בנוסף לשיקולים בעלי אופי כלכלי/תפקודי הדומים לאלה 

גם שיקולים נורמטיביים ופונקציונליים של הגוף האחראי  -של הקטגוריה האחרת 

השירותים. אולם גם כאן ניתן להגדיר רמות שירות נורמטיביות היוצרות  אספקתל

התגבשויות מרחביות במוקדים המוגדרים לרמות שירות שכונתיות, עירוניות, אזוריות 

וארציות. מוקדים אלה יחפפו בדרך כלל את המוקדים ה"ספונטניים" הנוצרים ע"י שימושי 

קרקע בעלי אוריינטציה של שוק; וזאת בעיקר משיקולים הקשורים לתכנון מערכת 

א לפרק את המדדים הענפיים למדדים של רמות אזורית/אורבנית ולתפקודה. ניתן אפו

 שירות. 

היקף השירותים הניתן בישוב נתון, תלוי במערכת הקשרים שמקיים אותו ישוב עם סביבתו 

והסביבה מקיימת אתו. אלה תלויים בגורמים שונים כולל: הגודל היחסי של הישוב ושל 

יה של גודל האוכלוסייה ישובים אחרים באזור, רמת הביקושים המקומיים בישוב כפונקצ

חברתיים שלה, רמת הנגישות האזורית, פריסת האוכלוסייה האזורית,  -ומאפיינים כלכליים

פריסת התעסוקה האזורית וכו'. באופן כזה בישובים המקיימים תנאים יחסיים מתאימים 

ייווצרו מוקדים של שירותים המשרתים את סביבתם בהתייחס לרמות שירות מתאימות; 

ישובים שאינם מקיימים תנאים יחסיים מתאימים יופנה חלק מן הביקושים כשם שב

אל מוקדים שמחוץ לישוב או לאזור. הפרמטרים  -המקומיים ברמות שירות מובחנות 

הענפיים הרלוונטיים המתייחסים לישוב או אזור נתון צריכים אפוא לעבור התאמות 

זור. ניתן להציג באופן כמותי את המבטאות את התפקוד האזורי/ארצי של אותו ישוב או א

ד מטרופוליני. כבסיס להערכה ורמת התפקוד הארצי ו/או האזורי ע"י מדד של רמת תיפק

של התפקוד הכלכלי של עיר או אזור ניתן להשתמש בנתוני מועסקים עפ"י מקום עבודה 

סי של הלמ"ס. ענפי ה"יצוא" של עיר או אזור, קרי: הענפים בהם מספקת העיר באופן יח

 –שירותים/סחורות לאזורים אחרים ו/או אוכלוסיות אחרות מלבד אוכלוסייתה הקבועה 

הם הענפים המהווים את הבסיס הכלכלי/תעסוקתי של העיר ואת הביטוי המובהק 

לתפקוד המטרופוליני שלה. מבסיס זה משתרשרים המועסקים בענפים אחרים, כאלה 

ם את אוכלוסיית העיר הקבועה התומכים את הבסיס הכלכלי ו/או כאלה המשרתי

והמבקרת. בהתאם לכך ניתן להציג באופן כמותי את רמת התפקוד הארצי והאזורי של 

עיר או אזור ע"י מדד תפקוד מטרופוליני המתאר את המידה שבה ישוב או אזור מקבלים 

או נותנים שירותים וסחורות לאחרים. המדד מבוטא ע"י היחס מוכפל במאה שבין משקל 
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קים בענף נתון ובאזור נתון בסה"כ המועסקים באזור היחס, לבין המשקל היחסי המועס

מציג  100 –של האוכלוסייה באותו אזור, בסה"כ האוכלוסייה באזור היחס. יחס גבוה מ 

אזור מוטה תעסוקה ביחס לפריסת האוכלוסייה, קרי: אזור ה"מוכר" או "מייצא" שירותים 

מבטא כמובן מצב הפוך, קרי: אזור/עיר ה"קונים", או  100 –וסחורות לאחרים. יחס נמוך מ 

"מייבאים" סחורות ושירותים מאזורים אחרים. כך למשל היחס בין משקל המועסקים בתל 

אביב בענף נתון בסה"כ הארצי לבין משקל אוכלוסיית תל אביב בסה"כ האוכלוסייה 

קשרים ארציים. יחס בישראל, יבטא את התפקוד המטרופוליני של תל אביב באותו ענף בה

דומה בהתייחס למועסקים במטרופולין תל אביב ולאוכלוסיית מטרופולין תל אביב יבטא 

 את התפקוד המטרופוליני בהקשרים פנימיים של המטרופולין.

את היקף המועסקים החזוי בענפים הרלוונטיים כאמור לעיל לישוב /אזור נתונים, ניתן 

טר של שטח/מועסק. קיים קשר ויחס בין היקף לתרגם למונחים של שטח באמצעות פרמ

המועסקים בענפי המסחר והשירותים המתאימים, לבין שטחי המסחר והמשרדים 

המבוטא בפרמטרים של שטח למועסק,  -המשמשים להם "רצפת ייצור". יחס זה 

מתאר את יחסי הייצור והצרכים  -מועסקים ליחידת עסק ושטח ליחידת עסק 

 בענפים המתאימים. הפונקציונליים לשטח 

צריך לזכור אמנם כי צריכת השטח בפועל ביחידת עסק נתונה מתארת לא רק מצב 

פונקציונלי אלא גם שיקולים ספקולטיביים הקשורים לערך הקרקע ונעשים במודע או שלא 

במודע, כמו גם מקריות וסיבות היסטוריות. יחד עם זאת אנו מניחים כי ביסודו של דבר 

ועלת ישפיעו הגורמים הפונקציונליים יותר מן הספקולטיביים והאחרים ביחידה עסקית פ

 בקביעת גודל השטח הנדרש, ואלה מושפעים מעט מן השונות האזורית.
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 : תעשייה ומלאכה במרחב ירוחם2נספח מס' 

מציג את התפתחות שטחי התעשייה  2.1ירוחם ממוקמת בנפת באר שבע. גרף מס' 

בכל  19שבע בחתך של אזורי משנה. ההתפתחות העקבית לאורך זמןומלאכה בנפת באר 

מגדירה אותם גם כמרחבי שוק נפרדים מן הבחינה הפונקציונלית, אחד מאזורי המשנה 

קרי: מרחבים שבהם דומים השיקולים הכלכליים הרלוונטיים והגורמים המשפיעים על 

והן בצד ההיצע )כוח שיקולי המיקום, הן בצד הביקוש לכוח אדם וקרקע )הפירמות( 

העבודה(. בתוך נפת באר שבע ממוקמת ירוחם בנגב המרכזי. בהתאם לכך מסגרת 

הביקוש המתאימה להערכת הביקוש לשטחי תעשייה ומלאכה בירוחם תהיה זו של מרחב 

בחשבון את ריחוקם של ערבה תיכונה וחבל איילות  לכך יש להביא גםהנגב המרכזי. 

הנגב המרכזי מחד, ומאידך את ייחודה של התעשייה  והעיר אילת וסביבתה מאזור

 המתרכזת באזור ים המלח, המגדירה מרחבים אלה כמסגרות שוק נפרדות.

מציג את התפתחות שטחי התעשייה והמלאכה במרחב הנגב המרכזי בחתך  2.2גרף מס' 

היקף שטחי התעשייה  2016 - 2007לאורך התקופה  .20של אזורי משנה במרחב זה

. אבל  1.8% -בעקביות ובקצב שנתי ממוצע של כעולים הבנויים בנגב המרכזי והמלאכה 

קצב הגידול אינו אחיד בכל אזורי המשנה. אזור באר שבע גדל בעקביות בקצב שנתי 

בתקופה המקבילה  0.7% -. לעומתו גדל אזור נגב מרכזי מערב רק בכ3.3%ממוצע של 

גדל אזור נגב מרכזי מזרח בתקופה  כאשר מגמה זו נתונה לתנודות שנתיות. ולעומתו

 גם כן תוך תנודות. -2.1% -המקבילה בקצב שנתי ממוצע של כ 

                                                      
 

 

 בבסיס הנתונים של למ"ס. 2007אין נתונים קודם לשנת  19
מרחב נגב מרכזי מערב כולל את הישובים אופקים ונתיבות ואת המועצות האזוריות מרחבים, שדות נגב  20

 ואשכול. 
שבע, רהט, להבים, עומר, חורה, לקיה, מיתר, שגב שלום, תל שבע;  אזור באר שבע כולל את הישובים באר

 ואת המועצות האזוריות בני שמעון, רמת נגב, ואל קסום.
מרחב נגב מרכזי מזרח כולל את הישובים דימונה, ערערה בנגב, ערד, ירוחם, מצפה רמון, כסיפה ומ.א. נווה 

 מדבר.
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 אנו מעריכים כי התפתחות התעשייה בירוחם בפרט ובמרחב נפת באר שבע והנגב המרכזי

בינוניים וארוכים, ולכן  בכלל, לא הייתה נתונה בעבר למגבלות של היצע קרקע בטווחי זמן

הייתה פועל יוצא של הביקושים הסופיים למוצרים של ענפי התעשייה, ושל התנאים 

הכלכליים הכוללים במערכות השוק המקומיות והעולמיות במסגרתן פעלו ענפים אלה. 

הערכה זו מבוססת על קיומם לאורך זמן של שטחים פנויים באזורי התעסוקה הפועלים 

קיימים התעסוקה הבנגב המרכזי, ובירוחם. במצב של עודף היצע אזורי  במסגרות הנפה,

הגורמים המרכזיים המגדירים את  .על מסגרת ביקוש נתונהמתחרים מתוכננים במרחב הו

כושר התחרות של כל אזור תעסוקה הם: זמינות יחסית בנקודת זמן, נגישות יחסית, 

הרלוונטיים או פירמות בודדות  התאמה לדרישות תכנוניות/פונקציונליות של הענפים

ארצית ו/או אזורית, ובענפים מסוימים גם  -בענפים הרלוונטיים, מדיניות עידוד מכוונת 

תדמית מתאימה. על רקע עודף ההיצע לקרקע המיועדת לפיתוח תעשייתי לסוגיו, 

התפתחות שטחי התעשייה לאורך זמן במסגרות המוניציפליות מבטאת אפוא את 

 ושים במרחבים אלה.התפתחות הביק

 

אזור באר שבע מהווה את מרכז הכובד של הפעילות התעשייתית בנגב המרכזי,  לסיכום,

כאשר התפתחות הביקושים באזור זה בקצב שנתי ממוצע גבוהה מזו של התעשייה 

. ולעומת זאת הפעילות התעשייתית בשולי הנגב המרכזי במערב ובמזרח, דומה 21בישראל

ונוטה לשקוט על  ,מזו שבאזור באר שבע 40% -אזורים, נמוכה בכבהיקפה בכל אחד מן ה

 שמריה לאורך זמן.

 

במרחב שוק שבו פוטנציאל הביקושים לתעשייה ומלאכה מוגבל נמצאת על פניו ירוחם 

בהיקפו וסטגנטי. אבל עיון מדוקדק יותר במרחב נגב מרכזי מזרח מציג תמונה מורכבת 

ת שטחי התעשייה והמלאכה בנגב המרכזי המזרחי מציג את התפתחו 2.3יותר. גרף מס' 

גדל היקף שטחי התעשייה והמלאכה בדימונה  2016 - 2011בחתך של יישובים. בתקופה 

בשנה בממוצע. במקביל שווקו באזור התעסוקה אבו קרינאת  4.4% -בעקביות בקצב של כ 

זה נשען  אלף מ"ר בנויים של שטחי תעשייה ומלאכה, כאשר שיווק 26.6 -כ 2016עד 

                                                      
 

 

 %2.4 -על כ  2016 - 2007עמד הממוצע בתקופה הגידול של מדד היצור בתעשייה במשק הישראלי  21
בשנה. אנו מניחים/מעריכים כי קיים קשר בין הגידול בייצור התעשייתי להתפתחות השטח הבנוי של 

 התעשייה.
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בעיקרו על יזמות בתוך המגזר הבדווי באזור. לעומת זאת ביישובים ערד, ירוחם, ערערה 

בנגב וכסיפה היקף שטחי התעשייה והמלאכה נשאר קבוע ואף ירד. להערכתנו גידול היקף 

שטחי התעשייה והמלאכה בדימונה ואבו קרינאת קשור לנגישות של שני ישובים אלה 

ר באר שבע ולעיר באר שבע עצמה המהווה מרכז עסקים למרחב לאזו 25באמצעות כביש 

עם  25נפת באר שבע. הפועל היוצא של הערכה זו הוא כי הנגישות הגבוהה שיוצר כביש 

אזור באר שבע, הופכת למעשה את הישובים הממוקמים לאורכו לחלק ממרחב פוטנציאל 

 .22הביקושים של שטחי תעשייה ומלאכה באזור באר שבע

 

 

 

                                                      
 

 

 2014גם במצפה רמון עולה היקף שטחי התעשייה והמלאכה. אבל גידול זה מבוסס על "קפיצה" בשנת  22
אם לכך אין אנו רואים את מצפה רמון כחלק מאזור באר שבע; עוד יותר שסיבותיה אינן ברורות לנו. ובהת

 כך אם נביא בחשבון את המרחק מבאר שבע והנגישות הנמוכה יחסית אליה וממנה במצב הקיים.מ

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס
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במחוז דרום. לאורך  23מציג את התפתחות המועסקים בתעשייה מסורתית 2.4ף מס' גר

קיימת מגמה ברורה של גידול בהיקף המועסקים בתעשייה  201424ועד  1990זמן למן 

. קצב גידול זה 2.2% -מסורתית בנפת באר שבע בקצב הגידול שנתי ממוצע העומד על כ 

 נתון אומנם 

 

                                                      
 

 

תעשייה מסורתית מקבצת את ענפי התעשייה שאינם "כרייה וחציבה" ואינם "תעשייה עתירת ידע" וראה  23
 .25ע בהערה מס' הגדרת תעשייה עתירת יד

מקור הנתונים הוא סקרי התעשייה של הלמ"ס. רק שם יש נתונים על התפתחות התעשייה בישראל  24
 (2018)פורסם בינואר  2014בחתך של מחוזות ונפות. סקר התעשייה האחרון של הלמ"ס הוא לשנת 

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס
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לתנודות תקופתיות; אבל המגמה הכללית היא מגמה של גידול יציב בדרך כלל. קצב גידול 

ועל זה של  בשנה(, 0.4%זה עולה על קצב הגידול של הרמה הארצית בתקופה המקבילה )

י (. להערכתנו מונעת התפתחות זו בעיקרה ע"1.9%נפת אשקלון בתקופה המתאימה )

שילוב של מדיניות תומכת של הממשלה; מאפייני הפריסה של התעשייה המסורתית 

 במטרופולין תל אביב הנדחקת לשוליים החיצוניים שלו ומאפייני כוח העבודה המקומי.

 

במחוז דרום. עד שנת  25מציג את התפתחות המועסקים בתעשייה עתירת ידע 2.5גרף מס' 

בשנה(, ונמוך מן  2.6% -מתון יחסית )כ קצב הגידול של המועסקים במחוז 1992

בשנה(. עיקר הגידול בתקופה זו הוא  4.0%-ההתפתחות המקבילה ברמה הארצית )כ

                                                      
 

 

(, רכיבים 30ת ענפי התעשייה הבאים: מכונות למשרד ומחשוב )ענף תעשייה עתירת ידע כוללת א 25
(. 245(, תרופות )ענף 34(, ציוד לבקרה ופיקוח )ענף 33(, ציוד תקשורת אלקטרוני )ענף 32אלקטרוניים )ענף 

( ITCהגדרה זו תואמת את הגדרת הלמ"ס ל"תעשיות טכנולוגיה עלית" )ראה: "ענפי טכנולוגיית המידע )
 ( שאינו רלוונטי לעניינינו.355(, ללא ענף "כל טייס" )ענף 2001, למ"ס 1164, פרסום מיוחד 2000 – 1990

 מקור: עיבוד נתוני למ"ס
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בתקופה  בשנה(. 1.2% -בשנה(, מול גידול מתון בנפת אשקלון )כ 7.1%-בנפת באר שבע )כ

 -ל כבשנה מו 9.6%-קצב הגידול של התעשייה עתירת הידע במחוז מהיר )כ 2004 - 1992

 . עיקר הגידול בתקופה זו הוא בנפת באר שבע (ברמה הארצית 2.5%

 בשנה(. 7.9% -בשנה(, אבל גם נפת אשקלון גדלה בקצב מהיר )כ 12.3% -)כ 

 

 -מתמתן קצב גידול התעשייה עתירת הידע במחוז דרום לכדי כ  2014 - 2004בתקופה 

 3.9% -לון גדלה בקצב של כברמה הארצית(. אבל בעוד שנפת אשק 2.0% -)מול כ  1.1%

בשנה, היקף המועסקים בתעשייה עתירת ידע בנפת באר שבע נמצא במגמת ירידה של כ 

 70% -בשנה. בתוך נפת אשקלון מתרכזת רוב התעשייה עתירת הידע באשדוד )כ  -3.7% -

מסה"כ בנפה(; ובתוך נפת באר שבע היא מתרכזת בעיקרה באזור באר שבע. בהתאם לכך 

כים כי התפתחות התעשייה עתירת הידע במחוז דרום בכלל מושפעת בעיקרה אנו מערי

משילוב של מדיניות תומכת של הממשלה; מאפייני הפריסה שלה במטרופולין תל אביב; 

ומאפייני כוח העבודה המקומי. בתוך המחוז ההעדפה לאשדוד נובעת להערכתנו מן 

משילוב של מאפייני כוח . ובתוך נפת באר שבע ההעדפה לבאר שבע נובעת 26הנמל

העבודה המקומי, וריכוז של מוסדות עסקיים ופיננסיים ואקדמיים בבאר שבע. כתוצאה 

 -מתהליכים אלו עומד משקל התעשייה המסורתית בנפת באר שבע במצב הקיים על כ

, רובה באזור באר שבע. בנפת אשקלון 20% -, ומשקל התעשייה עתירת הידע על כ80%

, והתעשייה עתירת הידע 70% -עשייה המסורתית במצב הקיים על כעומד משקלה של הת

 , רובה באשדוד.30% -על כ

 

במרחב שוק שבו פוטנציאל הביקושים לתעשייה ומלאכה מוגבל נמצאת ירוחם  לסיכום,

בהיקפו וסטגנטי לאורך זמן ומתרכז בתעשייה מסורתית.

                                                      
 

 

 מן התפוקה של ענפי התעשייה עתירת הידע מופנה ליצוא. %80 -כ  26
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 תיירות .4

 צר התיירותי שלו מובהק ירוחם נמצאת בלב מרחב תיירותי ותיק יחסית שהמו– 

"ארץ המכתשים". האזור מתאפיין בשפע ובגיוון רב של מוקדי עניין גדולים 

וקטנים ושירותי תיירות מבוססי יזמות פרטית וכלכלה מקומית. לאחרונה נוספו 

גם מוקדי אכסון תיירותי בקנה מידה גדול יותר במצפה רמון ובקרוב גם בשדה 

 בוקר. 

 ית ובעקבותיה גם אתרי האכסון התיירותי נמצאים עיקר התנועה התיירות

 מ מירוחם. "ק 20-50, במרחק 40לאורך כביש 

  הגיוון בהיצע מוקדי העניין ושירותי התיירות מאפשר גיוון בביקושים ומעודד

 תיירות חוזרת.

  התיירות במרחב מתאפיינת בעונתיות גדולה מאוד המעמידה אתגרים כלכליים

עונת התיירות באזור הר הנגב היא מאוקטובר עד מאי לא קטנים בפני היזמים. 

כאשר החודשים סביב חגי ישראל, בדגש על סוכות ובעיקר פסח, מושכים 

 ב תנועת המטיילים והתיירים לאזור.ואליהם את ר

  עם זאת, גם בחודשי הקיץ מבקרים במרחב אלפי מבקרים. האתרים בהם כמות

אתרים בנויים ומאוקלמים כגון  מבקרים גדולה יחסית, גם בחודשי הקיץ, הם

מרכז המבקרים ע"ש אילן רמון וצריף בן גוריון או אתרי טבע מוצלים הכוללים 

 מים כמו עין עבדת.

  מספרי המבקרים באזור נמצאים בעליה איטית מתמדת בשנים האחרונות. עליה

נרשמת הן בתיירות הפנים והן בתיירות הנכנסת. קיימת ציפייה להאצה בקצב 

 .רמוןשל התיירות הנכנסת בעקבות פתיחת שדה התעופה הבינלאומי  הגידול

  במועצה המקומית ירוחם נעשים בשנים האחרונות מאמצים רבים לפיתוח ענף

התיירות. תכניות הפיתוח מיושמות על ידי גופים סמוכים למועצה, בעיקר ציונות 

 והחברה הכלכלית של המועצה. 2000

 חדרים: 190-סה"כ כ 2020לל בשנת היצע האכסון התיירותי בירוחם כ 

o  מתחם 47 -בית מלון ״אירוס המדבר״ 

o   חדרים 90 –אכסניית ״מדרשת ביחד״ 

o ( אכסנייהhostelהגבעה הלבנה )– חדרים 6 

o  חדרים 46 -אתרים, כ 61 –חדרי אירוח 
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  כתוצאה ממאמצי השנים האחרונות יש בירוחם מלאי תכנוני טוב יחסית של תכניות

 תיירות שהעיקריות בהן הן:לבניה בענף ה

o שמופיע בתכנית של אתר תיירות  סימבול - (12)מתחם  מלון בפארק ירוחם

הקמת  – 14/4שהוראותיו מבוססות על תמ"מ המתאר המאושרת ליישוב 

חדר בכפוף לאישור תכנית  250אתר אכסון מלונאי עממי בהיקף של עד 

 מפורטת. 

o 3/122/02/26ית מפורטת תכנ – (12)מתחם  חניון לילה בפארק ירוחם 

דונם לתיירות בשטח הפארק. התכנון  11.5מייעדת קרקע בשטח של כ 

ביתנים לצימרים, חנות, מתקנים  8מיטות באוהלים,  250האדריכלי כולל 

 לספורט ונופש.

o תכנית מפורטת  – (12)מתחם  מרכז תיירותי בפארק ירוחם

ומבנים לצורך  , מייעדת שטח למסחר, מסעדות ובתי קפה31/107/02/26

 פעילות בפארק.

o ידועה גם  0239418-612תכנית מפורטת  - (5)מתחם  השכונה התיירותית

יחידות אירוח בשטח  296בשם ״השכונה המשולבת״ מאפשרות בניה של 

  מ״ר. 26,328כולל של 

o מייעדת שטח   1/122/02/26תכנית מפורטת  – (5)מתחם  חוות תיירותיות

דונם לחווה. התכנית  60חוות חקלאיות של  6בסמוך לשכונה המשולבת ל 

מ״ר בינוי לא  2500מאפשרת הקמת יחידות אירוח ושירותי תיירות כחלק מ 

 חקלאי המותר בכל חווה.

 

 ואמצעים למימוש הפוטנציאל התיירותיניתוח המצב הקיים 

  SWOTניתוח הפוטנציאל התיירותי בישוב יחסית לסביבתו באמצעות מתודולוגיית 

thStreng  חוזקות 

  מיקום מאקרו בלב מדבר תיירותי עתיר מוקדי תיירות ומסורת של שירותי

 תיירות 

 מיקום מיקרו ״בין מכתש לאגם״ עשוי להפוך למותג תיירותי 

  הרב גוניות המאפיינת את אוכלוסיית הישוב והאוכלוסייה הבדואית הצמודה

 אליו עשויה להוות נכס לפיתוח תיירות מבוססת מקום

sesWeaknes  חולשות 

  ועובר  ירוחםלמרות המיתוג "בין מכתש לאגם" המרחק בין היישוב למכתש

בחצר האחורית של הישוב. כל מי שמבקש לטייל או לצפות במכתש נדרש 

להשתמש ברכב וכך מתבטל יתרון המיקום של ירוחם על פני ישובים אחרים 

 במרחב.
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  ץ לשדה בוקר, מצפה ציר התיירות העיקרי בין מרכז האר – 40המרחק מכביש

. לאורכו נעה רב התנועה התיירותית והתפתחו רב 40רמון או אילת הוא כביש 

 שירותי התיירות במדבר. 

  אופיו שומר השבת של הישוב אינו מתאים לפלח השוק התיירותי הקיים

 במרחב הר הנגב היום בעיקר בסופי שבוע. הישוב יאלץ לפתח פלח שוק חדש. 

 ומיים  מתקשים ליזום תשתית ושירותי תיירות בגודל הכוחות הכלכליים המק

ובאיכות שיכולים להתחרות ו/או להשתלב במוקדי ושירותי התיירות הקיימים 

 במרחב.

Opportunities  הזדמנויות 

  מגמת הגידול בביקוש לתיירות מדברית בארץ ובעולם ופתיחת נמל תעופה

 ים בנגב. בינלאומי חדש בתמנע שיגדיל את מספר התיירים העובר

  הישוב נמצא בעיצומה של תנופת פיתוח שתקרב אותו לנכסי התיירות

 שבסביבתו. הזדמנות ליצור ממשק תיירותי בין הישוב למדבר.

  .קיימת נכונות של הממשל המרכזי להשקיע בפיתוח תשתיות תיירותיות

הזדמנות לחבר את המכתש לאגם ברצף פתוח איכותי, לסלול שבילי הליכה 

 וכיוב׳. שהמכת ורכיבה אל

  זמינות של תכניות מאושרות לבינוי תיירותי והזדמנות לכלול תכנון אכסון

 תיירותי בתכניות חדשות.

Threats איומים 

  כל פיתוח תיירותי לכיוון המדבר  –היישוב הוא "אי" בתוך שטחי אש ושמורות טבע

 .רשות הטבע והגניםמחייב הסכמת מערכת הביטחון ו

 ואץ שעובר על הר הנגב עלול להגדיל את הפער באיכות הפיתוח התיירותי המ

 היצע חדרי האכסון התיירותי במרחב הכפרי לבין המרחב העירוני.

  פיתוח השכונות החדשות עלול להעצים את מגמת ההזדקנות וההיחלשות של

 תיירותי ללא מרכז תוסס. יישוב. קשה מאוד לקיים יישובמרכז ה

 במיוחד בדרומה ובמזרחה יישובתי של הפיתוח שכונות חדשות בהיקף האיכו ,

 למדבר ופגיעה באיכות המוצר התיירותי. היישובעלול ליצור ממשק לא מזמין בין 

 

 יעדים לתכנון לצורך מיצוי הפוטנציאל התיירותי

 להפוך את ירוחם לחלק בלתי נפרד מהמוצר התיירותי המתפתח של רמת הנגב 

  ועה התיירותית של רמת הנגבעל מפת התנ 204ו  224להעלות את הכבישים 

  לחשוף את המגוון הקהילתי של ירוחם למבקרים ולהציע בה שירותי תיירות

 עירוניים שלא קיימים במרחב
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  לנצל את האופי המסורתי והדתי של חלק מהאוכלוסייה כדי למשוך פלחי שוק

 אלה, שלא מוצאים מענה מלא להעדפותיהם ביישובי רמת הנגב 

 

 חם מתוספת משמעותית של יחידות אירוחהתועלת הצפויה לירו

 שירותי התיירות יוצרים מקומות תעסוקה ישירים ועקיפים לתושבי העיר.

הביקוש של המבקרים לשירותי אירוח ותרבות הנלווים לאכסון התיירותי, מאפשרים 

כירוחם )כמו בתי קפה, אירועים  ןקטיישוב קיומם של עסקים שאין להם סף כניסה ב

ך תורמים גם לאיכות החיים של התושבים שאינם מתפרנסים באופן והופעות( ובכ

 ישיר או עקיף מתיירות.

, מעודדת תחזוקה וטיפוח של המרחב הציבורי גם לרווחת יישובנוכחותם של אורחים ב

 . ותושבי

 

 הערכת חוסרים בהיצע שירותי התיירות על פי קהלי יעד בטווח התכנית

 קיים היצע מספק בלינת שטח בפארק  – ותאכסון תיירותי עממי לקבוצות גדול

 ירוחם ולינה עירונית במדרשת "ביחד". 

  אכסון תיירותי לתיירות קבוצות ועצמאייםFIT  (Fully Independent 

Tourism) –  .זוהה  חוסר, אין תכניות זמינות כדי לענות על גידול צפוי ביקושים

מלון אירוס המדבר, מיטות בלבד ב 47כיום קיים היצע מצומצם של מלונות: 

 אתרי אירוח בבתים פרטיים.  16-בתפוסה גבוהה יחסית, ו

 אין בירוחם כל היצע פיסי או תכנוני של אירוח מדברי המאפשר  - אירוח מדברי

לינה באתר איכותי המאפשר לחוות את המדבר מאתר הלינה באופן בלתי אמצעי, 

ובתכנית  40ורך כביש בדומה להיצע הקיים בחוות התיירותיות של דרך היין לא

״שפת מדבר״ במצפה רמון. הביקוש לאירוח כזה גבוה מאוד ויעידו על כך המחירים 

 הגבוהים והתפוסה הגבוהה בעיקר בסופי שבוע, גם מחוץ לעונת התיירות.

 אין בירוחם כל היצע פיסי או תכנוני של שירותי דרך לתנועה  - שירותי דרך

הנראה מכיוון שנפח התנועה אינו מצדיק ככל  204ו  224החולפת לאורך כביש 

 צע כזה. עליה בתנועה התיירותית עשויה להגדיל את הביקוש לסוג זה שליה

 שירות.

 

 המוצר התיירותי המוצע

 ירוחם היא ״נווה מדבר״ המזמין אליו מבקרים ליהנות משני נכסים תיירותיים עיקריים:

 ואף במרחק רכיבה או  וחםירבמרחק נסיעה קצרה מ – ירוחםטיולים ונוף מסביב ל

הליכה נמצאים מוקדי העניין העיקריים של דרום מדבר יהודה, מזרח הנגב והר 

-)ראו נספח נופי הנגב ובראשם מכתש ירוחם ובמידה מסוימת גם פארק ירוחם
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. מיקומה של ירוחם בלב המדבר מאפשרת לה להיות מכשיר משמעותי סביבתי(

ן של אכסון תיירותי והן באמצעות להנגשת המדבר הן באמצעות מערך מגוו

שירותי תיירות שחלקם כבר קיימים בירוחם )שירותי הדרכה, השכרת אופניים, 

ב( ואחרים יתפתחו בד בבד עם הגידול הצפוי במספר ”שבילים וטיילות וכיו

 המבקרים.

  מאפשר לקהלים מסוימים )כמו,  – היישובמגוון קהילתי מעניין ומסביר פנים בתוך

אוכלוסייה דתית לאומית ואוכלוסייה חרדית( ״להרגיש בבית״ רחוק  אך לא רק,

א לנפוש בירוחם, ולאחרים )כמו תיירים מחו״ל, קבוצות המבקשות ומהבית ולב

לחוות את ה״חוויה הישראלית״ ועוד( לחוות חוויה אנושית שונה שהיא מצרך 

 ההופך נדיר בעידן הגלובאלי.

רקע, ובמקרה של ירוחם ייעודי קרקע לאכסון תכנית מתאר עוסקת בייעודי ושימושי ק

נדרשת הכנת תכנית יישום במקביל תיירותי, ושטחים פתוחים התומכים בתיירות. 

הקושרת בין פיתוח המגורים והתעסוקה לפיתוח התיירות ורותמת לטובת הנושא כלים 

 .)ראו נספח יישום( כלכלים שאינם חלק מתכנית המתאר

 ר התיירותימשמעויות תכנוניות של המוצ

בתכנית המתאר, בא המוצר התיירותי המוצע לידי ביטוי בשלושה תחומים, מסודרים על 

 :בכלל, ולענף התיירות בפרט יישובפי חשיבותם ותרומתם להתפתחות המוצעת של ה

 פארק ירוחם 

 אכסון תיירותי 

 שירותי תיירות למערכת התיירות המקומית והאזורית 
 

 פארק ירוחם

פארק ירוחם וחשיפתו  אזוריש חשיבות גדולה לשמירה וטיפוח של מבחינה תיירותית 

את תחושת ״נווה הפארק מאופיין בצמחיה רבה המחזקת . 204לנוסעים לאורך כביש 

. החל מסביב לאגם מגוון של שירותי תיירות ניםמתוכנהפארק המדבר״ של ירוחם. בתוך 

אגם ועד מתחם אירועים מאמצעים קיימים ומתוכננים לשהייה ופעילות יום בפארק וב

תכנית המתאר מבקשת לחזק ולטפח את התפיסה  קיים )ירוחאן( וחניון לילה בהקמה.

באמצעות רצף  יישובהנופית שהוגדרה בתכניות רבות בעבר שיש לחבר את אגם ירוחם ל

תכנית המתאר מציעה  אפקטיבי של שטחים פתוחים לאורך נחל אבנון ונחל דורבנים.

מעבר למותר בתכניות המפורטות הקיימות  204וסף ממערב לכביש שלא לאפשר בינוי נ

 לפארק.

מ״ר. שתי התכניות  9,500תכנית המתאר התקפה מאפשרת לבנות בתחום הפארק 

מיצו  ( 31/107/02/26ותכנית   3/122/02/26)תכניתהמפורטות מתוקף תכנית זאת 

ירוחם, במקום  מלונאות בפארקמאתרת שטח לתכנית המ״ר מתוך מכסה זאת.  2,620

 . )ראו פרוט בהמשך( הצופה אל האגם והפארק
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 אכסון תיירותי

 
 עקרונות תכנון האכסון התיירותי הנגזרים מהמוצר התיירותי המוצע:

 

 מימוש פוטנציאל המלונאות הטמון בנופי מכתש ואגם ירוחם 

 למדבר בדרום יישוביצירת ממשק תיירותי מזמין מבקרים בין ה 

 עירוניים בתוך האזור המיועד להתחדשות עירונית עידוד הקמת מלונות 

 בניה שטחים המיועדים לאפשור ותמרוץ הקמת יחידות אירוח )צימרים( ב
 צמודת קרקע

 

 אכסון תיירותי בגבול המדבר

התכנית מבקשת להעשיר את אמצעי הלינה הקיימים בירוחם ולהוסיף להם אמצעי לינה 

מוקפת מדבר,  ירוחםום בהיותה של שיאפשרו לנצל את הפוטנציאל התיירותי הגל

ולאפשר למבקרים לחוות את המדבר באופן בלתי אמצעי מאתר הלינה שלהם תוך 

 פגיעה מזערית המתחייבת מהפיתוח בסמוך לשטחים רגישים.

  דונם, למלונאות ברמה  25-שטח של כייעוד  - (12האגם )מתחם מלון
בליו. )וזאת כאמור בנוסף גבוהה, במיקום הצופה לאגם ירוחם ולנחל רביבים ויו

לחניון הלילה ומתחמי התיירות והנופש המאושרים בתכניות מפורטות בתחום 
על פני לינה בחניון  הפארק(. מלון כזה יאפשר לקהל המעדיף לינה במלון

הנאה מנוף המדבר בכלל ומנוף פארק ירוחם בפרט ובנוסף יציע גישה  לילה,
ל המוקדים התיירותיים המדבריים כלישירה בהליכה או ברכיבה אל הפארק ו

בשילוב  לאיכויות הנופיותומזרחה עד למכתש ירוחם.  יישובהנמצאים מדרום ל
רמת אכסון גבוהה יש סיכוי טוב להפוך למוקד משיכה לכשעצמו ולהתמודד 

 עם תופעת העונתיות.

 בגבול הפיתוח הדרומי של  – (14-ו 5)מתחמים  חוות חקלאיות תיירותיות
 1/122/02/26מדרום לנחל שועלים מאושרת בתכנית ירוחם בשטח 

מוצע להוסיף תנאי . (5)מתחם  הקמה של שש חוות חקלאיות המאפשרת
מפורטת בחוות התכנית וקמו מתוקף השירותי התיירות שימתארי שהקמת 

ת. עוד מוצע לייעד שטחים נוספים תנאי להקמת החוו תהווההחקלאיות, 
וכן להסדיר את החווה החקלאית  מערב העיר-לחקלאות מדברית בדרום

הקיימת )"חוות נעמה"( על פי עקרונות התכנון של החוות החקלאיות 
 המאושרות. 

  התכנית מבקשת  –( 15אתר אכסון תיירותי ממערב להר אבנון )מתחם
להבטיח שאם וכאשר תתפנה הפזורה הבדואית שהתמקמה ללא תכנון 

לאכסון תיירותי. לשטח זה ממערב להר אבנון, ניתן יהיה לייעד את השטח 
פת המכתש, אך שומירוחם שנמצא במרחק הליכה משמורת הטבע מכתש 

איננו נצפה מהמכתש, עשויים להיות איכויות תיירותיות של נגישות למכתש 
ונוף מדברי איכותי.  לפיכך מציעה התכנית סימבול המחייב הכנת תכנית 

 מפורטת לאכסון תיירותי בסמכות הוועדה המחוזית.
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 סון תיירותי עירוני כא
 

)ראו "מרחב חיפוש למלונאות עירונית"  למלונאות באזור המיועד להתחדשות עירונית

יש תרומה גבוהה יותר לכלכלה ולחברה מאשר תרומתם ליצירת  סביבתי(-בנספח הנופי

מקומות תעסוקה וארנונה עסקית. מלונאות עירונית אינה מספקת את כל צרכי האורח 

ן אלא מעודדת אותו לצאת ולצרוך שירותי הסעדה ותרבות מחוץ למלון בתחום המלו

 ובכך תורמת לכלכלה המקומית ולחיוניות העיר. 

חדרים( בכל השטח המיועד  11-24התכנית מציעה להוסיף שימוש של מלונית עירונית )

הן באמצעות בניה במגרשים ריקים והן באמצעות שיפוץ ושינוי  1למגורים במרחב עירוני 

שנות ייעוד של שטח למגורים מאפשרת התכנית בנוסף,  השימוש ב״בלוקים״ קיימים.

    .במסגרת תכנית מפורטת לשטח למלונאות

התכנית ממליצה להגדיר אמצעים כלכליים ואחרים כדי לעודד מימוש שימוש זה במרכז 

 העיר בשל ה״מכפיל״ הכלכלי והחברתי הגבוה שיש להשקעה תשתית זאת. 

תקני משרד התיירות מאפשרים הקמה של יחידות אירוח  - וח )"צימרים"(יחידות איר

בכפר או בעיר. מוצע לנצל את הגיוון הרב שקיים בהיצע המגורים בירוחם כדי לגוון 

את היצע האכסון התיירותי ביחידות אירוח כפרי ועירוני כאחד. היתרון הגדול בהקמת 

 ת עלויות התפעול וגמישות גדולה. יחידת אירוח הנלווית ליחידת מגורים היא הקטנ

 באזורים שייעודו בתכניות מפורטות לבניה רוויה, בדירות  - יחידות אירוח עירוניות

מ״ר, תתאפשר פיצול של יחידת אירוח עירונית עם כניסה נפרדת  120ששטחן מעל 

לתקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון מ״ר נטו, בהתאם  40-20בשטח של 

 ליחידת אירוח עירוני.  תיירותי

 בשטחים שייועדו לבניה צמודת קרקע תותר הקמת יחידת  - יחידות אירוח כפריות

מ״ר. בתכניות מאושרות שטח יחידות  250-אירוח כפריות בכל מגרש הגדול מ

התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי ו ויבנו על פי האירוח שיתוכננ

 זכויות הבניה למגורים.יהיה חלק מ ליחידת אירוח כפרית

  ניה נדיבות ״השכונה המשולבת" קיימות כבר זכויות ב 612-0239418בתכנית 

 מ״ר ליחידה.  88-כ ,מ״ר 26,328חדרי אירוח בשטח כולל של  296ל 
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 טבלה כמותית מרכזת –אכסון תיירותי 

סוג אכסון  מתחם

 תיירותי

מספר 

חדרים 

 קיים

מספר חדרים 

 מאושר

מספר חדרים נוסף 

 בתכנית המתאר

 שטח מוצע

 סה"כ

 )מ"ר(

 סה״כ

הקים כ ל פוטנציאל - 47 תיירות )מלון( 1

 24מלוניות של עד  10

 חדרים בכל אחת

הסבת 

שטחי 

מגורים 

 לתיירות

240 

 - 90 תיירות )אכסניה( 1

)חוות אירוח כפרי  5

 חקלאיות(

- 66 - 15,000 66 

 -סימבול ל - תיירות )מלון( 12

 חדרים 250

250 25,000 250 

תיירות )חניון  12

 לילה(

 חדרים + 8 -

מיטות  250

 באהלים

- 009,527 8 

)חוות  אירוח כפרי 14

 חקלאיות(

- - 44 10,000 44 

תיירות מדברית, יקבע    סימבול תיירות 15

 בתכנית מפורטת

יקבע 

בתכנית 

 מפורטת

 

 מתחמים

 8-1 

יחידות אירוח 

 ועירוניות כפריות

פוטנציאל להקמת  296 52

מאות יחידות אירוח 

כפריות בהתאם 

לגודל המגרש 

 28ולביקוש

הסבת 

שטחי 

ורים מג

 לתיירות

 

 

                                                      
 

 

 כולל שימושי תיירות סובבים בפארק. 27 
  ביישוב ניתן להמיר את שטחי המגורים למלונאות. בכל שטחי המגורים 28  

 חדרי אירוח.  2.2-יח"ד לכ 1 שטח אומדן שנערך ניתן להניח יחס המרה שלעל פי ה
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 סביבתי-נספח נופי

 פתח דבר

מטרת המסמך להציג את . לתכנית מתאר כוללנית ירוחם ונוףמסמך זה מהווה נספח מנחה בנושאי סביבה 

בנושאים   , ולהנחות את התכנון והפיתוח העתידיים בירוחםזוסביבתיים בתכנית -עקרונות התכנון הנופיים 

 .נופי משולבתשריט  נספח זה כולל .אלו

 פרקים:  4-מחולק ל הנספח

 סקירת המצב הקיים. .א

 בתחום התכנית המוצעת. היבטים נופיים וסביבתיים  .ב

  .הכוללנית התכנית בהוראות לשילוב תכנוניות להוראות המלצות . ג
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 עילי  מקלט: משמאל. וצל צמחיה ללא, מקלט גג על משחקים גן. כהן אלי בשכונת האם גן: מימין: 16 איור

 20 ........................... . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. שכונתי כמועדון מתפקד, נוף נווה בשכונת פ"בשצ

 עיצוב איזנברג רם: מקור. מגורים בשכונת עזוב שטח. הדר נאות בשכונת פ"שצ בשטח מקלט: 17 איור

 20 ....................................................................................................................................... .סביבה

 משחקים גן: משמאל. אפקטיבי לא עזובה שטח. ההדר נאות בשכונת מקומי פ"שצ: מימין: 18 איור

 20 ................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. צל עצי מעט עם מרוצף שטח , עמק נווה בשכונת פ"בשצ
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 גינון  ללא מרוצף פ"שפ –" החלמונית" מעגל: משמאל. ומוצל מגונן פ"שפ -" רותם" מעגל: מימין: 19 איור

 21 ...................................................................................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. והצללה

 21 .......................................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. נוף נווה  בשכונת עירוני פ"שצ : 20 איור

  איזנברג  רם: מקור. המדשאה בורנשטיין רחוב מכיוון מבט – עמק נווה בשכונת עירוני פ"שצ  : 21 איור

 22 .............................................................................................................................. . סביבה עיצוב

  עיצוב  איזנברג רם: מקור. המדשאה בורנשטיין רחוב מכיוון מבט – הדר נאות עירוני פ"שצ : 22 איור

 22 ....................................................................................................................................... .סביבה

 23 .................. . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. צל ועצי מדשאה אזור – אשכול גן עירוני  פ"שצ :23 איור

 23 ......... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. בפיתוח משחק מתקני אזור – אשכול גן עירוני פ"שצ : 24 איור

 23 ... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. בורנשטיין רחוב מכיוון מבט – הראשונים גן עירוני פ"שצ : 25 איור

. סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. המרכזית המדשאה ממרכז מבט – הספורטק גן עירוני פ" שצ: 26 איור

 .................................................................................................................................................. 24 

 24 ........... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. בורנשטיין רחוב מכיוון מבט –  הזהות פסל גן פ"שצ : 27 איור

 26 ................................................ .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. צל ניתוח  - פים" שצ מפת: 28 איור

 27 .................................. . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. אחזקה רמת ניתוח  - פים" שצ מפת: 29 איור

 28 .............................. . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. שימושיות רמת ניתוח  - פים" שצ מפת: 30 איור

 29 ....................... . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. משוכלל אפקטיביות ניתוח  - פים" שצ מפת: 31 איור

 31 ........................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. המועצה בניין בסביבת, בורנשטיין רחוב: 32 איור

 31 ....... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. התעשיה לאזור בסמוך מזרחי מקטע, בורנשטיין רחוב: 33 איור

 32 ......... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. בורנשטיין' רח צומת מכיוון צפון מבט, ורדימון רחוב: 34 איור

 33 ....................................................................................... . מפות גוגל: מקור. ההגנה רחוב:  35איור

 33 ...................................................................................... . מפות גוגל:  מקור. הדסים רחוב: 36 איור

. מפות גוגל: מקור. אשל שכונת, שמחוני אסף' רח: משמאל. הדר נאות שכונת, בוכריץ' רח: מימין: 37 איור

 .................................................................................................................................................. 34 

 34 .......................................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. מדבר נוף שכונת, צין נחל' רח :38 איור
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 35 ........................................................... . מפות גוגל: מקור. מדבר נוף שכונת, יעלים נחל' רח: 39 איור

 35 ............................................................... .מפות גוגל: מקור. מדבר נוף שכונת, דוד נחל' רח: 40 איור

 36 .................................. . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. המועצה בניין בגב המרכזית הכיכר: 41 איור

 37 ................................................. .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. צל  ניתוח - רחובות מפת: 42 איור

 57 ...................... . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. הספורטק לגן בסמוך מנוצל ולא זמין מגרש: 43 איור

 58 ......................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. הנוכחי במצבו דורבנים נחל: עקרוני חתך: 44 איור

 59 ......................................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. העירוני במרחב פים" שצ מפת: 45 איור

 59 ... .סביבה עיצוב  איזנברג רם: מקור. הבינוי לציפוף עפר ושפכי חשופים מדרונות. דורבנים נחל: 46 איור

 59 .................................. . סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. חתירה קמר במדרונות טבעי מדבר: 47 איור
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 מצב קייםניתוח  –פרק א' 

 נוף ומרחב ציבורי .1

 מבוא  1.1

-מערב ובין מצלעות המכתש ורכס חתירה בדרום-ירוחם ממוקמת בבקע המישורי שבין רכס ירוחם מצפון

(, תחום השיפוט של המועצה הינו 2017דונם בלבד )נכון לשנת  3,000-כמזרח. בעוד שטח היישוב הבנוי הינו 

שטחים פתוחים מכל עברי היישוב. בנוסף, ירוחם נמצאת בסמיכות לשני  90%-דונם וכולל מעל ל  58,600-כ

מוקדי עניין מרכזיים באזור, נופיים ותיירותיים: מכתש ירוחם )חתירה( ממזרח לה ואגם ירוחם הצמוד לה 

 ממערב.

 
 : מפת מרחב התכנון. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.1 איור
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 פיזי  רקע 1.2

 מורפולוגיה 1.2.1

אזור זה, מורכב  ירוחם ממוקמת באזור צפון הר הנגב, הגובל בבקעת באר שבע מצפון ובבקעת צין מדרום.

ממערכת של שישה רכסי קימוט היוצרים מבנה גיאולוגי ייחודי של קמרים שביניהם מצויים עמקים  

 מזרח.  -מערב אל צפון -מוארכים מקבילים, בכיוון דרום

 
 . ג"רט", בישראל גיאולוגיים אתרים: "מקור. הנגב בצפון הקימוט  רכסי סכימת : 2 איור

סימטרי בכל רכסי האזור: בעוד המדרונות -אה מהקימוט, ניתן להבחין במבנה מורפולוגי אחיד ואכתוצ

מעלות, נטיית הרכסים כלפי מערב הינה מתונה  90המזרחיים מצוקיים בעלי שיפועים חדים של עד 

דרום ק"מ מ 5-מעלות. הנקודה הגבוהה ביותר בהר הנגב הצפוני נמצאת כ 10ומאופיינת בשיפועים של עד 

 מ' מעל פני הים.  704ליישוב, במצלעות המערביות של מכתש ירוחם ונישאת לגובה של 

 
 : מפת שיפועים. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.3איור 
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 הידרולוגיה 1.2.2

ירוחם מצפון, אגן  סביבת ירוחם מתחלקת לחמישה אגני ניקוז מקומיים: אגן נחל אבנון ממזרח, אגן נחל 

נחל רביבים ממערב ואגני הנחלים שועלים ודורבנים )שועלים צפון( מדרום ליישוב. ככלל, הסביבה 

מתאפיינת בצפיפות ניקוז גבוהה וריבוי ערוצים המתנקזים אל הערוצים המרכזיים. אגן נחל רביבים הינו 

איה רחבה יותר, נחל רביבים חוצה את  האגן הגדול ביותר ומנקז אליו את שאר אגני הניקוז האזוריים. בר

 רכס ירוחם ומנקז את כל הסביבה מערבה אל נחל הבשור. 

 
 : מפת אגני ניקוז. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.4איור 

 גיאולוגיה 1.2.3

הקמרים, מבחינת מסלע, בנויים לרוב מסלעים גירניים ומדולומיט ויוצרים שני טיפוסי נוף שונים: נוף 

מדורג של דרגשי סלע קשה משוכב על שכבות סלע רך כגון חרסית וחואר, ונוף תלול ומצוקי של שכבות גיר  

לרוב מסלעים צעירים   קשה ורציף. העמקים, כדוגמת מישור ירוחם שבין רכס חתירה לרכס ירוחם, בנויים

יותר מ"תצורת חצבה" והתמלאו באדמת לס, בקונגלומרטים ובאבני חול כתוצאה מזרימות עיליות של מי 

גשמים ושטפונות. חלקיו העליונים של החלק הבנוי בישוב בנויים על משטחי סלע של סלעים גירניים קשים 

 עות אלוביאליות שעיקרן לס. וסלעי דולומיט ואילו החלקים הנמוכים בישוב יושבים על קרק

סלעי הגיר )צהוב   אזורילמבנה הגיאולוגי של ירוחם משמעויות נופיות שיש להתייחס אליהן בעת התכנון. 

מאפשרים קיום של עצים וצמחייה אך מחייבים השקיה מתמדת בשל אי יכולתם לשמר נגר .  במפה( 

אשר היא נרטבת ומאפשרת קיום צמחייה נאטמת כ )לבן במפה( הקרקע האלוביאלית אזורילעומת זאת, 

ע"י ניהול יעיל וחסכוני של מי נגר. הנגזרת הנופית המשמעותית ביותר היא דווקא במדרונות המגשרים בין  

שני האזורים. מדרונות אלו הם תלולים ולא מחלחלים ולכן סובלים מהסעת נגר גבוהה. משמעות הדבר 

יה במדרונות אלו, וכל הפרה נופית שתתבצע בהם תישאר קשה עד בלתי אפשר לקיים צמחיהיא כי יהיה 
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. הדבר מייצר קיטוע בין האזורים הגבוהים והנמוכים ביישוב אשר יש להתחשב בו לאורך זמן

 ובמשמעויותיו הנופיות בעת התכנון.

 
 : מפה גיאולוגית. מקור: המכון הגיאולוגי לישראל. 5איור 

 
 : חתך סטרטיגרפי. מקור: המכון הגיאולוגי לישראל. 6איור 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 203 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



12 
 

 נצפּות 1.2.4

, מהמדרונות ת ירוחםהשטח הבנוי צופה ונצפה היטב מהשטחים הפתוחים הסובבים אותו בבקע תחום

המדרונות המזרחיים בגבול המכתש וכן המערביים בקמר ירוחם ומהמדרונות הדרומיים של קמר חתירה. 

 –ערוצי נחל שועלים ויובליהם, מעלה נחל ירוחם ואפיק נחל רביבים  –הנחלים הסובבים את העיר  ערוצי

 נסתרים מהעיר הבנויה ומהווים מרחבים טבעיים איכותיים, סמוכים אך מנותקים מהעיר.

 
 מצב קיים. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.  -: מפת נצפות 7איור 
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 מצב מתוכנן. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.  -: מפת נצפות 8איור 

 צומח וחי 1.2.5

באזור ירוחם מתאפיין בצמחייה מדברית דלילה על מדרונות הגבעות וצמחייה צפופה יותר בערוצי  הצומח

שיח דוגמת יפרוק המדבר, לענת -הנחלים. מיני צומח אופייניים לאזור זה הם חברות צומח של שיחים ובני 

ואשלים  המדבר, זוגן השיח, מתנן שעיר ואכילאה ריחנית, כאשר בנחלים ניתן גם למצוא עצי שיטה

דוגמת חצב   -כפרטים בודדים או במקבצים קטנים. בשטח מצויים מקבצי גיאופיטים אשר מופעם עונתי 

ישנם מקבצים של חלמונית גדולה  מצוי, נרקיס מצוי, צבעוני המדבר, חבצלת הנגב וכחלית ההרים. כמו כן, 

 . רשימהושל אירוס ירוחם שנחשב מין אנדמי למקום, אשר פריחתם נחשבת ייחודית ומ

החי באזור הינו אופייני למדבר באזור הר הנגב כאשר המינים הבולטים לעין הם מיני יונקים דוגמת 

 שועלים, יעלים, צבאים, דורבנים, זאבים, צבועים ושפני סלע וכן מיני עופות דורסים האופייניים למדבר.

 אקלים 1.2.6

זה נחשב לאזור מדברי צחיח אך עדיין מושפע ירוחם ממוקמת באזור האקלימי של צפון הר הנגב. אזור 

  15-12-מקרבתו היחסית לים התיכון ונחשב לאזור אקלימי נוח. מנעד הטמפרטורה הממוצע באזור הינו כ

באזור זה הינו רחב בשל המרחק הגדול  רטורה מעלות בעונת הקיץ. משרע הטמפ 34-26-מעלות בחורף וכ

הנחשבת נמוכה באופן  45%סייע גם ללחות ממוצעת של מהים התיכון ומהשפעתו הממזגת. מרחק זה מ

מ"מ בממוצע רב שנתי  93-מ"מ משקעים מידי שנה ועל כ  200-70יחסי. כמות המשקעים באזור עומדת על 

עדכני. כמות זו סובלת מתנודתיות גדולה בין שנים שונות. הגשמים באזור זה הם בעלי אופי פיזור מקומי 

 שר מקום וזמן הופעתם קשים לחיזוי מדויק.הגורמים לשטפונות מקומיים א
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   נופי  ניתוח  1.3

 בתחום השיפוט של ירוחם בחלוקה ליחידות הנוף הקיים היום  פרק זה מציג סקירה של המרחב הפתוח 

  .6 בהתאם למסומן באיור מס'

 
 סביבה.: מפת המרחב הטבעי. מקור: רם איזנברג עיצוב 9איור 

 נוף מזרחיתיחידת  1.3.1

 דונם.  11,000-. כירוחם ועד מצלעות מכתשהקיים ממזרח ומדרום לאזור התעשיה היחידה כוללת שטחים  

גבוהים, ומרובה בערוצי נחלים טבעיים המתנקזים לנחל אבנון ונחל  -היחידה מאופיינת בשיפועים בינוניים

ריכוזי התיישבות בדואית, הפזורים לאורך ראש נחל אבנון. שועלים. ממזרח לאזור התעשיה קיימים מספר 

  קווי תשתית של חשמל ומים חוצים את היחידה מהאזור המיושב אל המכתש, בסמיכות לכביש. היחידה 

 גבוהה ביותר ע"פ המשרד להגנת סביבה. - 5מוגדרת כבעלת רגישות סביבתית בדרגה  בכללותה

גבוהות. לאורך גבול המכתש, המוגדר כשמורת טבע מוכרזת היחידה מתאפיינת באיכויות תצפית ונוף 

הזדמנות נופית ייחודית של נוף פנורמי יוצא דופן אל המכתש ונצפּות חלקית לכיוון "מצלעות המכתש", 

: אזורים גבוהים הצופים אליה וערוצי נחלים אשר נסתרים האזורים המיושבים והמתוכננים בירוחם

 . ות נצפּות(: מפ 7-8)ראה איורים  לחלוטין

לאורך שפת המכתש תצפיות רבות, ביניהן מצפור אבנון, אשר ניתן להגיע אליהן על בסיס דרכי עפר קיימות 

כגון דרך חברת חשמל ושבילי עיזים הקיימים בשטח. בנוסף, תוואי השטח הטבעי שמור היטב ולא ניתן 

 לזהות הפרות נופיות רבות. 

ליישוב גדול מכדי להיות בטווח המיידי הנגיש לתושבי היישוב,   המרחק בין גבול המכתש ואזורי התצפית

  .תחושה של "קרבה מדומה": קרוב אך רחוקונותן 
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 . שטחים מופרים  יםנחל אבנון, המהוואגן ההתיישבות הבדואית באזורי בנוסף יש לציין את 

 
 נוף טבעי רחב אופקים. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.  -: מבט פנורמי מהמצלעות אל מכתש ירוחם 10איור 

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.נצפות חלקית לכיוון השטח הבנוי -: מבט פנורמי ממצלעות המכתש לכיוון ירוחם 11איור 

 יחידת נוף צפונית 1.3.2

ליישוב ולאזור התעשיה, התחום ע"י גבולות השיפוט מצפון וע"י תוואי שטח תחום השיפוט הנמצא מצפון 

 דונם. 11,000-. כ 224-ו 204הכבישים 

יחידת הנוף כוללת את המדרונות הדרומיים של קמר ירוחם, המשתפלים לשטחים המתונים המהווים את 

חלים קצרים היורדים מרבית שטח היחידה, סביב אפיק נחל ירוחם. המדרונות מתאפיינים בריבוי ערוצי נ

מהקמר ומתנקזים לערוץ הנחל. השטחים המישוריים הסובבים את הנחל מתאפיינים בשיפועים מתונים 

ריכוזים של התיישבות בדואית, המונים מספר מצומצם של מבנים,   3כלפי מערב. סביב הנחל קיימים 

הסמוכים. בנוסף, מחצבה  ומרבית השטח המתון מעובד כשטחי חקלאות בעל על ידי התושבים הבדואיים

. מרבית היחידה מוגדרת ע"פ המשרד  224קטנה פועלת במדרונות הקמר במערב היחידה, בסמוך לכביש 

גבוהה   – 5בינונית, ומדרונות הקמר מוגדרים בדרגה  – 3להגנת סביבה כבעלת רגישות סביבתית בדרגה 

 ביותר.

מר צופים בעיקר אל עבר נוף מופר, של היישוב היחידה מתאפיינת באיכויות נופיות נמוכות. מדרונות הק

המפותח והשכונות הנבנות בימים אלו בקער ירוחם. השטחים המישוריים מרובים בהפרות נופיות 

ובפסולת מפוזרת כתוצאה מההתיישבות הבדואית המקומית ומהגדרתו של האזור כשטח אש, ולא קיימים  

 אתרים ונקודות עניין נופיים בשטח היחידה.  

מערבי של  -בנוסף, פסגת הקמר מהווה קו פרשת מים בין אגן נחל ירוחם ואגן נחל צבוע העובר בקצה הצפון

היחידה. במקום זה, תצפית פנורמית הצופה לעבר שני צידי הקמר: סביבת ירוחם מדרום ואגן נחל צבוע  

 מצפון.  

 ירוחם
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 נחל ירוחם והיישוב. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה. : מבט פנורמי ממדרונות הקמר לכיוון12איור 

 יחידת נוף דרומית 1.3.3

-. כוממערב ליחידת הנוף המזרחית 204שטח השיפוט שמדרום לערוצו של נחל שועלים וממזרח לכביש 

 דונם.  8,800

וצים  מאופיינת בריבוי גבעות וער היאשולי המדרונות המערביים של מצלעות המכתש. היחידה כוללת את 

דונם   300-המתנקזים אל נחל שועלים. במערב היחידה נמצאת חוות "נעמה במדבר" המשתרעת על כ

, כולל השטחים המעובדים שלה. בנוסף, בצפון היחידה שטחי מטווחים ישנים אשר  204הסמוכים לכביש 

ילי עפר פרוצים ערוץ נחל שועלים. ניתן לזהות ריבוי של שבל מדרוםדונם  200-אינם בשימוש, על שטח של כ

באזורים המתונים סביב נחל שועלים ואילו האזורים המדרוניים במזרח היחידה נשמרו בתצורתם 

  (, 612-0239418)  "המשולבת"השכונה  מאושרתהטבעית, ללא הפרות נופיות משמעותיות. בשטחי היחידה 

מדרום  ארבעה מהםש מתחמי תיירות מדבריים תכנית מאושרת לדונם ו 500-שכונת מגורים בשטח של כ

 . ( 1/122/02/26) על אתר המטווחים והשטחים שמסביבו לנחל שועלים 

בערוצו של נחל שועלים ובערוצים נוספים ביחידה מספר גבי מים עונתיים המתמלאים לאחר שטפונות 

 ומתאימים לרחצה ומספר ריכוזי פריחה של חלמוניות הפורחות בעונת הסתיו.

. אתרי פריחת החלמוניות וגבי המים באיכויות פריחה וטיילּות גבוהות בקרבה ליישובהיחידה מתאפיינת 

בערוצי הנחלים משתלבים לכדי מרחב טיולים מזמין וייחודי, אשר קרוב דיה אך אינו נצפה מהמרחב 

העירוני. שביל מטיילים בסימון אדום יוצא מאזור מגרש הכדורגל בירוחם ומסתיים באזור חוות נעמה 

 באתרי המים והפריחה ומביא למקום מטיילים רבים מדי השנה הנהנים מאיכויות אלו.   עובר

 
גבי מים וריכוז פריחת חלמוניות בערוץ נחל משמאל:  בערוץ נחל שועלים. גבי מים וריכוז פריחת חלמוניותמימין: : 13איור 

 מקור: עמוד ענן.   שועלים.
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 יתיחידת נוף מערב 1.3.4

 דונם.  16,000-. כ224-ו 204שטח תחום השיפוט שממערב ליישוב ולכבישים 

יחידת הנוף כוללת את מדרונות קמר ירוחם המתנקזים אל נחל רביבים החוצה את הרכס, ובמזרח היחידה 

רביבים שבמרכזו האגם המלאכותי. נחלי היחידה  -שועלים-אזור מתון הסובב את מפגש הנחלים ירוחם

מתנקזים בנקודות שונות לכל אורך נחל רביבים, ולאורך פסגת הרכס מספר אתרי תצפית מזרחה ומערבה.  

"חלמוניות ירוחם" ובו מספר ריכוזי  כרזתכלל אגן נחל רביבים שבשטח היחידה, מוגדר כשמורת טבע מו

רגישות  פריחה בערוצים הסמוכים לאגם. מדרונות הקמר מוגדרים ע"פ המשרד להגנת סביבה כבעלי

 בינונית.  –  3גבוהה ביותר והאזורים המתונים סביב האגם מוגדרים בדרגת רגישות  – 5סביבתית בדרגה 

האגם וסביבתו מהווים מרכיב בולט מאוד בנוף היחידה: שטחי ייעור נטוע וצמחיית מים סובבים את שטח 

מצד ירוחם, שהינו שרידי מצודה האיגום, בהם ריבוי שבילים ופינות פנאי למבקרים. בסמוך אליו נמצא גם 

 רומית הכוללת מספר מבני אבן, קשתות וגלי אבנים. -נבטית

כמה עשרות מבנים, ריבוי שבילי   ת, הכולל224לאורך כביש  תבמזרח היחידה התיישבות בדואית הנפרס

 עפר והפרות נוספות של תצורת הקרקע הטבעית.

: גוף מים גדול היחידה מתאפיינת באיכויות נופיות גבוהות המיוחסות בעיקר לקיומו של האגם בשטחה

ומרשים מוקף נוף מדברי, המקנה הזדמנות ייחודית לפעילויות פנאי, ספורט, תיירות וצפרות. נוספות על 

 ההזדמנויות הנופיות לצפיה בפריחת חלמוניות בערוציו של נחל רביבים ולתצפית מהרכס אל האגם. כך 

 
 : מבט מערבה על אגם ירוחם מנקודת התצפית הסמוכה. מקור: ויקיפדיה.14איור 
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 נופי של המרחב הבנוי ניתוח  1.4

הציבורי שבשטח היישוב המפותח. הפרק מאפיין את פרק זה מציג סקירה של השטחים הפתוחים והמרחב 

בהם, וכן מאפיין באופן  אתגריםמגוון השטחים העירוניים הפתוחים על סוגיהם, פירוט ההזדמנויות וה

דומה את הרחובות ביישוב. בנוסף, הפרק מכיל ניתוח איכותני מלווה במפות של השטחים הפתוחים  

 והרחובות. 

 םשטחים עירוניים פתוחי 1.4.1

אינטנסיביים  –השטחים הפתוחים בירוחם כוללים את כלל השטחים הפתוחים: שצ"פים מאושרים 

ואקסטנסיביים, שטחים פרטיים פתוחים ושטחים פתוחים מתוקף תכנית המתאר. בנוסף קיימים שצ"פים  

אך  שצ"פים, וכן שטחים נוספים אשר מוגדרים כשצ"פיםאשר לא מוגדרים סטטוטורית אך מתפקדים כ

 אינם מתפקדים ככאלה. 

-כהינו  וללא פארק האגם( מאושרים שטרם פותחוכיום ביישוב )ללא שצ"פים  המפותחיםסך השצ"פים 

במצב  -תושבים(  10,600) 2017מ"ר. לפיכך, בהתאם למרשם האוכלוסין העדכני ביישוב משנת  330,000

 בירוחם.  תושבמ"ר/ 31-כהקיים ישנה הקצאת שצ"פים של 

במרחב במצב העתידי המאושר, סך השצ"פים המאושרים הציבוריים אשר לכמות השטחים הפתוחים ב

מ"ר. במצב  1,500,000-יעמוד על כוללא שטחי פארק האגם, יחד עם שטחי פארק הנחל המרכזי העירוני, 

  26,200של מוערכת מ"ר/נפש )בהתאם לכמות עתידית  57-זה, הקצאת השטחים הפתוחים לתושב תהיה כ

 תושבים(. 

הגדיר כללים גמישים להקצאת שטחים ציבוריים   2016ספטמבר מהמדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור 

במרקם בנוי בו מתקיימת התחדשות  .מ"ר לתושב 10-פתוחים וקבע כי השטח המינימלי ביישוב לא יפחת מ

הנוכחי והעתידי מצבה , ע"פ המדריך הנ"ל .מ"ר לתושב 3-5עירונית השטח המינימלי יכול להצטמצם לכדי 

. יש לציין כי הקצאה זאת אינה ציבוריים פתוחיםבהקצאת יתר גדולה של שטחים  ןשל ירוחם מתאפיי

עירוניים כגון שטחי הנופש, הפנאי והטבע הגדולים המצויים ביישוב, כגון -שטחי המרחבים הכללכוללת 

דבר המקצין את  –פארק האגם, אותם יש למנות בסך השטחים הפתוחים העומדים לרשות התושבים 

 הקצאת היתר.

 משמעות נופית

,  ( מ"ר/נפש 28-כ )לנפש , ומתוכם של שטחים מגוננים (מ"ר/נפש 30.8) ההקצאה הגבוהה של שצ"פים

השטחים הפתוחים  כלל לתת מענה נאות לאחזקת  הנדרש, יפור פני העירעומס על אגף שמייצרים כיום 

 הדורשים עלויות תחזוקה גבוהות.  ביישוב

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 210 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



19 
 

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.מצב מאושר –שטחים פתוחים : מפת 15איור 

 גן הראשונים

 גן הספורטק

 גן נווה נוף

 נווה עמקגן 

 גן נאות הדר

 גן אשכול

 גן פסל הזהות

פארק הנחל 
 המרכזי

 פארק נחל אבנון

 פארק נחל שועלים
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 סוגי השטחים הפתוחים1.5.2

 "סף הבית" שצ"פי

 250במרחב הבנוי בירוחם קיימים שטחים רבים המוגדרים כשצ"פ בין מבני המגורים בגדלים שנעים בין 

דונם. היסטורית, על רבים משטחים אלו נבנו מקלטים, עיליים או תחתיים, אשר השפיעו  2-מ"ר ל

או  מרוצפים סף הביתמשמעותית על תפקודם כשצ"פים. מלבד המקלטים, רובם המכריע של שצ"פי 

 מסוג סף הביתאקסטנסיבית בלבד וללא הצללה משמעותית. מבחינה פונקציונלית השצ"פים  ניםמגונ

המתפקדים מכילים בעיקר מתקני משחק ומתקני כושר. בנוסף מספר שטחים המוגדרים כשצ"פים לא 

 מתפקדים בפועל ומהווים עזובה בלב המרחב הבנוי.

 
 נווה  בשכונת פ"בשצ עילי מקלטמשמאל: . וצל צמחיה  ללא , מקלט גג  על משחקים גן. כהן  אלי  בשכונת האם גןמימין: : 16איור 

 .סביבה  עיצוב איזנברג רם: מקור.  שכונתי כמועדון  מתפקד, נוף

 
 . מגורים בשכונת עזוב שטח . הדר נאות   בשכונת  פ"שצ בשטח  מקלט: 17איור 
 .סביבה   עיצוב איזנברג רם : מקור

חלקם בהם לא קיימים מקלטים מכילים ככלל גינון אקסטנסיבי בלבד ועצי צל בודדים.  סף הביתשצ"פי 

בהתאם לכך,  מהווים עזובות בלב השכונות.ומתפקדים כגני משחקים ואילו אחרים אינם מתפקדים כלל 

באלו המשלבים מקלטים בשטחם, פונקציות   לשלב בשצ"פים שאינם מתפקדים, ובמיוחד מומלץ

 אלטרנטיביות עבור החברה והקהילה. 

 

,  ן משחקים בשצ"פ בשכונת נווה עמק גמשמאל:   .אפקטיבי   לא עזובה  שטח . ההדר נאות בשכונת  מקומי  פ"שצמימין: : 18 איור
 סביבה.. מקור: רם איזנברג עיצוב שטח מרוצף עם מעט עצי צל
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 שפ"פים

שכונת שקד בדרום מזרח הישוב נבנתה כטיפוס בינוי של שכונת "שטיח". מרחב זה נבנה כמרחב ללא 

כניסת כלי רכב אשר מורכב ממקבצי בתים אשר הוגדרו כ"מעגלים". כל "מעגל" מקיף שטח פרטי פתוח 

לט לרצף את רובם הוח  חוסר הטיפול ב"מעגלים"שעלות תחזוקתו מתחלקת בין תושבי ה"מעגל". בשל 

כיום מלבד "מעגלים" בודדים שמצליחים לתפקד ולהיות מוצלים בזכות גינון ועצי צל, רב לחלוטין. 

   "המעגלים" מרוצפים, לא מוצלים ולא פונקציונליים.

 
  רם : מקור. והצללה  גינון  ללא מרוצף פ"שפ –" החלמונית" מעגל: משמאל. ומוצל מגונן  פ"שפ  -" רותם" מעגל: מימין: 19איור 

 . סביבה  עיצוב איזנברג

 עירונייםם צ"פיש

דונם והם ממוקמים בשכונות שונות של הישוב. כל אחד משצ"פים   10-30-כשצ"פים שגדליהם נעים בין 

אלו מכיל מספר פונקציות שונות ביניהן מתקני משחק וכושר, מדשאות, שטחי גינון ומגרשי ספורט והם 

מוכווני פעילות אינטנסיבית. בכל השצ"פים ניתנו פתרונות של צל, קשיחים או באמצעות עצים והם 

   פעילים.

 וה נוף שצ"פ שכונת נו ▪

 

 . סביבה  עיצוב איזנברג רם: מקור. נוף נווה   בשכונת עירוני פ"שצ: 20איור 

דונם ופונה אל נוף פארק האגם והמדבר. מכיל מתקני משחק,  14גן גדול וותיק המתפרש על שטח של 

ם בוגרים והצללה  מדשאה, מגרשי ספורט ומערכת שבילים. יש צל על מרבית שטחי הגן באמצעות עצי

 קשיחה. 
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 שצ"פ שכונת נווה העמק ▪

 

 .סביבה   עיצוב איזנברג רם : מקור. המדשאה  בורנשטיין רחוב מכיוון מבט  – עמק נווה   בשכונת עירוני פ"שצ :21איור 

ומכיל בתוכו מגרשי דונם בין שכונת נווה העמק לרחוב בורנשטיין. הגן חדש באופן יחסי  10-גן בגודל של כ

ספורט, מתקני משחקים, מדשאות שבילים וגינון. ההצללה בגן היא באזורי המשחק והישיבה ומבוססת על 

 הצללה קשיחה. 

 גן נאות הדר ▪

דונם הנמצא בשכונת נאות הדר וסמוך לשכונת הגבעה ולכפר "איילים". הגן  14גן שכונתי ותיק בגודל של 

דשאות רחבות, מערכת שבילים ובמה לקיום אירועים. שבילי הגן  מכיל מתקני משחק, מתקני כושר, מ

 מוצלים לרב אורכם ע"י עצים בוגרים ושאר הגן חשוף ברובו.  

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה. מבט מכיוון רחוב בורנשטיין המדשאה   – שצ"פ עירוני נאות הדר: 22איור 

 גן אשכול  ▪

 

דונם שנמצא בשכונת אשל בסמוך לבית הכנסת המרכזי. הגן מחולק לשני חלקים  8.5-כגן בגודל של 

האחד קיים ומכיל מדשאה ועצי צל וחלקו השני נמצא בתהליכי ביצוע בימים אלו. בחלק זה של  -עיקריים

 הגן מוקמים מתקני משחק, מתקני כושר, שטחי גינון ומערכת שבילים. 
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 .סביבה  עיצוב איזנברג רם : מקור.  צל ועצי מדשאה  אזור – אשכול  גן  עירוני פ"שצ :23איור 

 

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.אזור מתקני משחק בפיתוח  –גן אשכול   עירונישצ"פ : 24איור 

 גן הראשונים  ▪

בורנשטיין, על צומת הרחובות הראשיים ורדימון דונם הנמצא בדופן הצפונית של רחוב  13-גן בשטח של כ

ובורנשטיין ובסמוך להיכל התרבות "מופת". גן זה מאופיין במדשאה נרחבת ועצי צל ומשמש לעיתים 

 לאירועים. בנוסף הגן מכיל בתוכו אנדרטה ורחבת טקסים לזכר נופלי הישוב. 

 
 מבט מכיוון רחוב בורנשטיין. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.  –הראשונים  גן   עירונישצ"פ : 25איור 
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 גן הספורטק ▪

דונם ונמצא בדופן הדרומית של רחוב בורנשטיין. הגן נתחם ע"י מתנ"ס המועצה, אולם  12-גן בשטח של כ

ורט. הספורט, הבריכה העירונית ומלון "אירוס המדבר" וסמוך לשבט ה"צופים" של הישוב ולמגרשי ספ

 הגן מכיל גן משחקים גדול ומדשאה נרחבת, וכן עצי צל ומערכת שבילים ופעיל לאורך כל השנה.

  

 .סביבה   עיצוב איזנברג רם: מקור. המרכזית המדשאה  ממרכז מבט  –  הספורטק גן  עירוני פ"שצ: 26 איור

 גן פסל הזהות וטיילת נופית  ▪

דונם בדופן הצפונית של רחוב בורנשטיין ובכניסה לחלק המרכזי והפעיל שלו. הגן מכיל   34-גן בגודל של כ 

את "פסל הזהות", אחד מסמליה הבולטים של ירוחם וסמוך למבנה עמותת "עתיד במדבר". הגן מחולק 

גוננים ומתקני דונם ומכיל מדשאות, שטחים מ 10גן פסל הזהות הפרוש על פני  -לשני חלקים מרכזיים

דונם והיא מגוננת לכל אורכה ומתחברת לשצ"פ   24כושר וטיילת נופית למרגלות שכונת נוף מדבר ששטחה 

מושבתים כתוצאה מתופעה של  סף הבית הצמוד להבשכונת נוף מדבר. כיום הטיילת ושצ"פ  סף הבית

שר לשביל ההליכה המגיע  גלישת קרקע וצפויים לעבור עבודות שימנעו הישנות של תופעה זו. הגן מקו

  מהכניסה לישוב, מרחוב בורנשטיין ומשכונת נוף מדבר.

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.מבט מכיוון רחוב בורנשטיין –שצ"פ גן פסל הזהות : 27איור 
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ממיקום מרכזי צ"פים אלו הם השצ"פים הגדולים המשמעותיים הנמצאים בתוך הישוב הקיים ונהנים ש

סמוך לרחובות ראשיים ומבני ציבור, מתחזוקה ברמה גבוהה והם מצליחים לתפקד בצורה טובה לאורך 

, ישנה פריסה טובה של שצ"פים השטחים הפתוחים ובאיורים הנלוויםכפי שניתן לראות במפת  .השנה

מסוג זה בשכונות הקיימות, השצ"פים ירוקים ופונקציונליים, ממוקמים בזיקה לשכונות המגורים 

הצמודות אליהם ומיועדים לתושביהן. בשצ"פים אלו בולטת לעין הצמחייה, ההצללה והפונקציונליות 

 .מסוג סף הביתבמיוחד בהשוואה לשצ"פים 

 שטחים פתוחים עירוניים –ניתוח איכותני 1.5.3

כלל השטחים הפתוחים העירוניים נותחו באופן איכותני, על מנת לייצר תמונת מצב עדכנית לגבי מידת 

 האפקטיביות שלהם. הניתוח האיכותני מורכב משלושה מדדי איכות נבדלים:

 צל  ▪

 רמת שימושיות ▪

 רמת אחזקה ▪

 פקטיביות המשולבת של כלל השטחים. שלושת הניתוחים שולבו לניתוח מתכלל, המציג את מידת הא

ניתוחים אלו מהווים כלים תכנוניים בפני עצמם להמשך התהליך, וסייעו לייצג בצורה גראפית את 

 שעלו מסקירת השטחים.אתגרים והההזדמנויות 
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 ניתוח צל. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.  -: מפת שצ"פים 28איור 

 גן הראשונים

 גן הספורטק

 גן נווה נוף

 גן נווה עמק

 גן נאות הדר

 גן אשכול

 גן פסל הזהות
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 אחזקה. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.ניתוח רמת  -: מפת שצ"פים 29איור 

 גן הראשונים

 גן הספורטק

 גן נווה נוף

 גן נווה עמק

 גן נאות הדר

 גן אשכול

 גן פסל הזהות
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 ניתוח רמת שימושיות. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה. -: מפת שצ"פים 30איור 

 גן הראשונים

 גן הספורטק

 גן נווה נוף

 גן נווה עמק

 גן נאות הדר

 גן אשכול

 גן פסל הזהות

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 220 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



29 
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 סיכום שטחים עירוניים פתוחים

השצ"פים האפקטיביים בעיר הם   -"יתרון הגודל" העירוניים הפתוחים בירוחם מתאפיין ב תפקוד השטחים 

, המכילים מספר פונקציות זו לצד זו, הם העירוניים: ניתן לראות כי השצ"פים השצ"פים הגדולים בתוכה

השצ"פים המתפקדים בישוב. בנוסף שצ"פים אלו מצליחים לקיים עצי צל משמעותיים. בתי הגידול  

מאפשרים צמיחה של עצי צל המגיעים לגודל ראוי, דבר שלא מתקיים כמעט כלל  העירונייםפים בשצ"

  - הזדמנות לציפוף ולשימושים קהילתיים מהווה סף הביתשצ"פי . ריבוי מסוג סף הביתבשצ"פים 

הימצאותם של השצ"פים בלב המרקם הבנוי נותן הזדמנות לשלב בהם שימושים קהילתיים ו/או לצופף 

 ם את המרקם הבנוי הקיים.בשטח

קיים ריבוי יחסי מנגד, מערך השצ"פים של ירוחם סובל כיום ממספר בעיות הפוגעות בתפקודו. ראשית, 

, דבר המייצר אחזקה לקויה בעיקר בשצ"פים הקטנים. של שטחים פתוחים אל מול יכולת אחזקה מוגבלת

. דבר זה מייצר מרקם ם על שטחי שצ"פיםריבוי של שצ"פים קטנים לא אפקטיביים ומקלטיכמו כן, ישנו 

מחסור בצל בחלק  בנוי מלא ב"חורים" ומרחבים הסובלים מהיעדר צל ותפקוד לקוי. בנוסף, קיים

חוסר הבין אם כתוצאה מהיעדר בית גידול לעצים ובין אם כתוצאה ממדשאות נרחבות.  -מהשצ"פים 

 ות. ברצף צל מייצר שצ"פים שאינם מנצלים את כלל שטחם לפעיל

  רחובות1.5.4

 כללי

ניתן לחלק את רחובות ירוחם כיום ע"פ היררכיית התנועה הרכובה בהם, בין הצירים העירוניים  

המרכזיים, דרך הרחובות השכונתיים המאספים ועד לרחובות הפנימיים בשכונות. ניתן להבחין בשלבים 

שונים בהתפתחות היישוב דרך הרחובות אך גם לזהות חוטים מקשרים ביניהם הבאים לידי ביטוי 

 בנקודות דמיון ושוני בין הרחובות במרקם הותיק של הישוב למרקמים של השכונות החדשות. 

 רח' בורנשטיין

הרחוב המרכזי של היישוב הותיק, סביבו מפותח היישוב. אורכו הכולל מהכניסה המערבית ליישוב ועד 

ומת הזהות" ועד לצק"מ. המקטע המרכזי של הרחוב, מכיכר "פסל  4-לקצה אזור התעשיה המזרחי הינו כ

מהווה את "השדרה הציבורית" של היישוב: בתחום מקטע זה ממוקמים , ק"מ  1-רחוב ורדימון, אורכו כ

בניין המועצה, בניין רשות הדואר המקומי, קופת החולים ובית המרקחת, מרכז קניות וסניף הבנק היחידי  

יכוז גבוה יחסית של מוקדי מסחר במקטע בעיקר בדופן הצפונית של הרחוב. בנוסף, ניתן למצוא ר -ביישוב 

הינו יחסית רחב ועבר שדרוג זה: מכולות, חנויות מזון והסעדה ובתי עסק נוספים. חתך הרחוב באזור זה 

של מדרכה המכילה את רצועות ההליכה והפעילות  משתנה. בשתי דפנות הרחוב רצועה ברוחב לאחרונה

ים, עמודי תאורה ועוד המאפשרת את הפעילויות  ואלמנטים דוממים וצמחיים כדוגמת עצים, ספסל

השונות הקיימות לאורך מקטע זה. לאורך מקטע זה נעשה שימוש נרחב בעצי וושינגטוניה אשר הגיעו 

 לממדים גדולים אך מייצרים מעט צל למרחב הרחוב. 
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 יזנברג עיצוב סביבה.. מקור: רם ארחוב בורנשטיין, בסביבת בניין המועצה : 32איור 

שני המקטעים הנוספים של הרחוב הינם המקטע המזרחי לצד אזור התעשיה והמקטע המערבי הסמוך 

לכניסה ליישוב. מקטעים אלו כוללים רצועות הליכה אשר לאורכן נטיעות צפופות המייצרות צל איכותי, 

מהווה את הכניסה הראשית לישוב. ערבי על אף היותם החלקים הפחות פעילים של הרחוב. המקטע המ

הוא גובל באזור התעשיה מצפון ובשכונת צהלה מדרום, כאשר הגישות משתי הדפנות אל הרחוב חסומה 

מ' בכל דופן המוקפות  3-2-מ' ומורכב ממדרכות של כ 30-מלבד הצמתים. חתך הרחוב באזור זה הוא של כ

מ' בדופן אחת של הרחוב  2חר מכן חנייה ברוחב מ', לא 4-3בערוגות צמחייה מתוחזקות ברוחב כולל של 

 2מ' כל אחת, ביניהם מפרדה מגוננת ברוחב של  7ולאחר מכן מיסעות של שני מסלולים לכל כיוון ברוחב 

מ'  6נתיבית ברוחב -מ'. המקטע המזרחי נמצא בלב אזור התעשיה המזרחי של הישוב ומכיל מיסעה דו

מ' מוקף בערוגות צמחייה   3רומית נמצא שביל הליכה ברוחב של מ'. בדופן הד 2ורצועות חנייה ברוחב 

מ' מכל צד. בדופן הצפונית נפתח לאחרונה המקטע העירוני   4-צפופה ומתוחזקת משני צדדיו ברוחב של כ

 הראשון של שביל האופניים ולאורכו שביל הליכה ושדרת עצים צעירה שטרם נותנת צל. 

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה. רחוב בורנשטיין, מקטע מזרחי בסמוך לאזור התעשיה : 33איור 

 רח' ורדימון

רחוב ורדימון מהווה את הכניסה הצפונית לירוחם. הרחוב מהווה את הגבול המזרחי של שטחי המגורים 

הראשונים.  כאשר לאורך הדופן המערבית שלו מצויות שכונות האירוסים והפלמ"ח, מדרשת "ביחד" וגן 

הדופן המזרחית פתוחה לאזור מדברי מופר כמעט לכל אורכה מלבד אזור אחד שמתפקד כרחבת סחורה 

מסלוליות לכל כיוון, ביניהן -מ' הכולל מיסעות דו 29-גדולה בבעלות "נגב קרמיקה". חתך הרחוב הוא של כ

ובדופן המערבית רצועת  מפרדה מגוננת ולאורכן רצועת חניה. בדופן המזרחית ישנה שדרת עצים חדשה
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מ'. רחוב זה אינו מכיל שימושים עירוניים או  2מ' ורצועת הליכה ברוחב  1עזר עם שדרת עצים ברוחב 

פעילות. היעדר הצל והפונקציות הופך אותו לרחוב המשרת כיום בעיקר רכבים ומשאיות המגיעות לאזור 

   התעשיה וכמעט ללא תנועת הולכי רגל.

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.רחוב ורדימון, מבט צפון מכיוון צומת רח' בורנשטיין : 34איור 

 המרקם הותיק1.5.5

, רחובות  ות מאספיםהמרקם הותיק של הישוב מאופיין בשלושה טיפוסי רחובות אופייניים: רחוב

 ורחובות פנימיים. מקומיים

 רחובות מאספים

מ', המחולק  17-בישוב נראה כמעט זהה בשכונות השונות. מדובר על חתך רחוב של כ חתך הרחוב המאסף

  2.5-מ', רצועת חנייה של כ 1מ', רצועת עזר ובה עצי הרחוב ברוחב של  2באופן סימטרי לרצועת הליכה של 

ת ממנו מוקדש לתנוע 65%מ' לנתיב. חתך רחוב זה הינו רחב, אשר  3נתיבית ברוחב של -מ' ומיסעה דו

בורות השתילה לעצים ברחובות אלו הם במרבית המקרים בגודל של  מ'(.  17מ' מתוך  11הרכב הממונעת )

. ברב המקרים עצים אלו נמצאים מ"ק בלבד ולכן לא הצליחו להתפתח לעצים המספקים צל משמעותי 2-1

 בתוך הרצועות המיועדות להולכי הרגל.  

צל ותיקים, אולם במרבית הרחובות המאספים מרווחי חלק מהמקטעים ברחובות אלו מאופיינים בעצי 

השתילה גדולים ועל כן לא נוצרת רציפות צל במדרכה. בחלק מהרחובות השכונתיים, כמו ברחובות 

הראשיים העירוניים, נעשה שימוש נרחב בעצי וושינגטוניה אשר מגיעים לממדים גדולים אך אינם 

ים אלו מייצר מצב שבו קיימת תנועה אורכית של הולכי  מספקים צל לרחוב כמעט כלל. השילוב של נתונ

 מועטה לאורך רחובות אלו אך קיים מיעוט של תנועת הולכי רגל חוצה. -רגל ברמה בינונית
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 רחוב ההגנה. מקור: גוגל מפות. :  35איור

 רחוב מקומי בפיתוח משולב

בשכונות שבהם טיפוסי הבינוי הם בתים צמודי קרקע, רווח השימוש בטיפוס רחובות מקומיים משולבים  

המכונים "רחובות הולנדיים". טיפוס זה הוא מעין רחוב מרוצף משולב, בעל מאפיינים פרבריים, המייצר   –

בין גבולות המגרשים   מ' 9-8.5-מיתון תנועה ומאפשר כניסת רכבים לחניות פרטיות. חתך הרחוב הוא של כ 

מ' מדרכה  1-מ' ערוגת עצים וצמחייה ו 2מ' נתיב נסיעה,  4-3.5מ' חניית  2-הפרטיים. חתך הרחוב מחולק ל

ופרוש לאורך הרחוב לסירוגין. הרצועה המוגדרת כמדרכה הינה צרה, מקוטעת ומתפקדת גם לניקוז הרחוב 

, ולכן לא מתפקדת כרצועת הליכה. על אף וכניסות למגרשים וגם כרצועת עזר המכילה עמודי תאורה

 הצללת העצים והצמחייה בערוגות משתנה מרחוב לרחוב, ובשל חתך הרחוב הערוגות הגדולות באופן יחסי,  

. בחלק מן הרחובות ישנה תופעה בה עצים מן המתחלף לסירוגין, לא מתקיים רצף צל לאורך הרחוב 

 המגרשים הפרטיים מספקים צל למדרכה הציבורית הסמוכה אליהם.  

 
 רחוב הדסים. מקור: גוגל מפות. : 36איור 

 רחוב פנימי

במרקמים הותיקים קיימים שני טיפוסי רחוב בעלי מאפיינים דומים בעיקר בשכונות שבהם ריבוי של 

מ' בין   9בתים פרטיים צמודי קרקע. טיפוס אחד הוא של רחוב פנימי צר. רחוב זה מאופיין בחתך רחוב של  

מ'  1.5ה ברוחב של מ' ומדרכות בצידי המיסע 6נתיבית ברוחב -גבולות המגרשים. חתך זה מכיל מיסעה דו
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ברחובות אלו אין חניות כלל מלבד חניה מרוכזת בקצה הרחוב ועל כן קיימת תופעה שכיחה של כל אחת. 

ריבוי של . בנוסף, היעדר רצועת עזר מוגדרת בחתך הרחוב גורם לחניה באחד הנתיבים או על המדרכה

הינו סמטה רחוב נוסף . טיפוס גלאלמנטים דוממים במרחב המדרכה והגבלת רציפות התנועה של הולכי הר 

מ' אשר מהווה הן את   6-5מרוצפת. הסמטה היא מעין רחוב משולב, בעלת חתך רחוב אחיד ברוחב פנימית 

המיסעה והן את המדרכה. בדומה לרחוב הצר, גם בסמטאות אין רצועות עזר ועל כן האלמנטים הדוממים 

. נתון  ה לשמש בשל היעדר צל ככלל ועצי צל בפרטהחשיפגורעים מרוחב המדרכה. מאפיין בולט נוסף הוא 

 זה, המתלווה לרצועת הליכה לא מוגדרת או משובשת, לא מעודד את ההליכה ברחובות אלו.

 
 . מפות  גוגל: מקור. אשל  שכונת,  שמחוני אסף' רח : משמאל.  הדר נאות שכונת, בוכריץ' רח : מימין: 37 איור

 השכונות החדשות1.5.6

בירוחם נבנות בימים אלו מספר שכונות חדשות במקביל. הפיתוח באזורים אלו הינו מואץ אך גם משאיר 

שטחי ביניים לא מפותחים אשר מקשים על התפתחות מרקם מגורים רציף. בשכונות אלו ניתן להבחין  

ק. עם זאת, קיימים מספר בשלושה טיפוסי רחובות עיקריים, להם נקודות דמיון לרחובות המרקם הותי

 הבדלים בין הרחובות במרקם החדש למרקם הותיק.

 רחובות מאספים

נתיבית  -מ'. חתך הרחוב מורכב ממיסעה דו 16-חתך הרחובות המאספים דומה למרקם הותיק ועומד על כ 

-של כ מ' בכל צד. בדופן אחת של הרחוב ישנה רצועת עזר ברוחב 2מ' ולצידה רצועות חניה ברוחב  6ברוחב 

מ', כאשר בדופן השנייה לא קיימת  2המכילה את שדרת עצי הרחוב ולצידה רצועת הליכה ברוחב  1.5

  5-8בתי גידול של מ'. לעצי הרחוב בשכונות החדשות הוקצו  2.5רצועת עזר אלא רצועת הליכה בלבד ברוחב 

עדיין צעירים וטרם מ"ק והעצים ניטעו במרווחי שתילה צפופים מהמרווחים במרקם הותיק. כיום הם 

 .מספקים צל משמעותי

 

 . סביבה  עיצוב איזנברג רם: מקור. מדבר  נוף שכונת , צין נחל' רח  :38 איור

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 226 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



35 
 

 רחוב מקומי בפיתוח משולב

בדומה למרקם הותיק נעשה שימוש נרחב בטיפוס הרחוב ההולנדי לשכונות בעלות אופי פרברי 

מ'. חתך זה  12.5-המתאפיינות בבתים צמודי קרקע. חתך הרחוב רחב מהרחובות הותיקים ועומד על כ

מ' במפלס הרחוב בצמוד לדופן המגרש המופרדת מהמיסעה ע"י ערוגת צמחייה   1.5מורכב ממדרכה ברוחב 

מ', אליה הוכנסו האלמנטים הדוממים של רצועת העזר כדוגמת תמרורים ועמודי  3.5ועצים ברוחב 

סטרית ומתחברת אל רצועת -מ' המאפשרת תנועה דו 6תאורה. לאחר מכן עוברת רצועת המיסעה ברוחב 

מן בדופן השנייה. כמקובל ברחובות הולנדיים, חתך זה מתחלף לסירוגין. בחלקים  1.5הליכה ברוחב 

תכנון רחובות אלו הפיק מ' על חשבון ערוגת הצמחייה. ניתן לראות כי  2הרחוב נכנסת רצועת חניה ברוחב 

כדוגמת רוחב ורציפות רצועת ההליכה ורוחב המיסעה כך  לקחים מבעיות שהתקיימו במרקם הותיק

 .  אך עדיין סובל מהיעדר רציפות צל ברחובסטרית, -רכב דו-שתאפשר תנועת כלי

 
 . רח' נחל יעלים, שכונת נוף מדבר. מקור: גוגל מפות : 39איור 

 רחוב פנימי

טיפוס רחוב המקשר בין הרחובות המאספים לחלק מהרחובות ההולנדיים והסמטאות בשכונות החדשות. 

מ' בכל   1.5מ' ומורכב ממדרכות המחולקות רצועות הליכה ברוחב  14חתך הרחוב של טיפוס זה הוא של 

הגידול מ' בהן ממוקמים עצי הרחוב בצפיפות גדולה כאשר בית  1.5רצועות עזר ברוחב דופן ולצידן 

. נתונים אלו עשויים לסייע לעצי הרחוב לספק צל משמעותי ברחובות מ"ק לעץ 5-8שהוקצה להם עומד על 

  מ'. 2מ' ורצועת חנייה בצד אחד בלבד ברוחב של  6אלו. בין המדרכות עוברת רצועת המיסעה ברוחב 

 
 . גוגל מפותרח' נחל דוד, שכונת נוף מדבר. מקור: : 40איור 
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 כיכרות עירוניות ורחבות ציבוריות

שטחה הוא   כיום קיימת בירוחם כיכר עירונית אחת משמעותית, כיכר המועצה, הממוקמת במרכז הישוב.

. הכיכר נמצאת בתהליכי חידוש ועוברת חלק מן המרכז המסחרי הראשי של היישובהינה ודונם  3-כ

, שמטרתם להעצים ולחזק את המרכז ספסלים ותאורה ובניית מזרקהעבודות של ריצוף מחדש, הוספת 

הכיכר במצבה הנוכחי אינה מוצלת כלל ע"י עצי צל או הצללה . על אף תהליך החידוש, והמסחר שבו

  . העצים המעטים הקיימים בה הם עצי תמר אשר אינם מספקים צל משמעותי למשתמשים בה.קשיחה

 
 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.הכיכר המרכזית בגב בניין המועצה : 41איור 

 שטחים פתוחים עירוניים –ניתוח איכותני 

כלל רחובות היישוב נותחו באופן איכותני, בשיטה זהה לניתוח השטחים הפתוחים. במקרה זה, הניתוח  

להבנת תמונה כוללת של המצב  כלל את בחינת מדד הצל, אשר לבדו מהווה כלי תכנוני חשוב ועזר גראפי

 הקיים ברחובות היישוב בהיבט זה.
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 ניתוח צל. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה. -: מפת רחובות 42איור 
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להליכה ורכיבה לשכונות  מרקם הישוב הותיק מאפשר היווצרות של עיר קומפקטית. מרכז הישוב הנוכחי נגיש 

הותיקות, ובטופוגרפיה נוחה המאפשרת תנועה זו. בנוסף, הרחובות הקיימים רחבים ויכולים להוות תשתית נוחה 

לפיתוח מערך שבילי אופניים מלא לשיפור הניידות ביישוב, בהתאם לתכנית המתאר המאושרת. דבר נוסף שעומד 

ים בין הרחובות במרקמים השונים בישוב, דבר המייצר אופי אחיד. לזכות מערך הרחובות ביישוב הוא הדמיון הקי

עצים הניטעים בגבולות המגרשים הפרטיים  -הזדמנות שיש לקחת בחשבון הינה שימוש בצל מהגינון הפרטי 

מייצרים צל משמעותי למרחב הציבורי. עידוד התופעה ועיגון שלה בהוראות תכניות בניין עיר, תוך התחשבות 

 יל של נגר, עשוי לשפר את חווית ההליכה ברחוב ולהפחית עלויות תחזוקה מהמועצה.בניהול יע

הוא המחסור ברציפות צל, דבר המגביל תנועת הולכי   היישובהבעיה הבולטת ביותר לעין בבחינת רחובות מאידך, 

. מרווחי השתילה של העצים ברחובות והשימוש הנרחב בוושיגטוניות במרקם הותיק גורמים לכך שכתמי צל לא רגל

רציפים ברחובות ומגבילים תנועת הולכי רגל לאורכם. בנוסף, חתכי הרחובות בישוב רחבים ומוקצים ברובם  

אותן אף יותר, ומנגד כבישים   לתנועה הרכובה. דבר זה מייצר מדרכות צרות עם אלמנטים של דוממים שמצרים 

רחבים שמקשים על חציית הרחובות להולכי רגל. השילוב של שני גורמים אלו, נוסף על היעדר שלד שבילי אופניים 

 במערך התנועה הקיים בישוב, מביא למצב המגביל קיומה של תנועה רגלית נוחה בישוב. 
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 נקודות מרכזיות בניתוח הנופי   –סיכום  1.5

 חולשות חוזקות 

 שצ"פים

  –( עירוניים וכלל עירונייםשצ"פים גדולים ) 

 איכותיים ואפקטיביים

בחלקם מתפקדים באופן  –שצ"פים קטנים 

 לקוי

  – (עירוניים וכלל עירונייםשצ"פים גדולים )
 פריסה טובה ביישוב הותיק

עם   -שצ"פים מגוננים גבוהה לנפש הקצאת 
 יכולת אחזקה מוגבלת

תחליף  –פונקציות קהילתיות וחברתיות 
 אלטרנטיבי לשצ"פים קטנים ומוזנחים 

 

 רחובות

הזדמנות לפיתוח רשת  –רחובות רחבים 
 צירי רכיבה

 מחסור חמור בצל

תשתית צל משלימה  –גינון פרטי 
 מהמגרשים הסמוכים

 

 המרחב הפתוח

חסם  -במדרונות ביישוב פיתוח צומח  מוקדי תצפית, טיילּות וטבע נגישים
 גיאולוגי 

תחושת "ניתוק" ונסתרּות במדרונות 
 המזרחיים 

 

איכויות נופיות ייחודיות  –פארק האגם  האגם
 ונגישות 

הפוטנציאל התיירותי של הפארק טרם 
 מומש באופן מלא.

 תחושת "קרוב אבל רחוק" איכויות תצפית מרהיבות המכתש

 ניידּות ותנועה
 רשת שבילי אופניים היעדר  להליכה ורכיבה –קומפקטי יישוב ותיק 

שיפועים נוחים להליכה   –היישוב הותיק 
 ורכיבה

אתגר בקישור וחיבור  –השכונות הדרומיות 
 דורבנים  איכותי ליישוב הותיק מעבר לנחל
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 .סביבה2

 כללי 2.1

אזור ירוחם הינו אזור עשיר בערכי טבע עם שני עוגנים מרכזיים. פארק אגם ירוחם, שמורות טבע וגן לאומי במערב 

הישוב והמכתש הגדול, מצלעות המכתש, הר אבנון ודרך המכתשים במזרח הישוב. באזור מספר ערוצי נחלים. פרק 

בתית של שטחים פתוחים, מסדרון אקולוגי,  זה עוסק בתיאור אזור הישוב ירוחם בהיבטי רגישות וערכיות סבי

 שטחים פתוחים ערכיים, אתרי עתיקות ומורשת. 

 רגישות סביבתית כוללת בשטחים פתוחים 2.2

ערכיות השטחים הפתוחים של המשרד להגה"ס, מהווה שילוב של הפרמטרים הבאים: פיסיוגרפיה, מסלע, צומח  

מתוך המפה עולה כי היישוב הקיים   וחי, הידרולוגיה, חקלאות, מורשת, השתמרות, נדירות, מגוון, חזות ותיירות. 

ח ליישוב וכן ממערב ליישוב )בתחום שיפוט מצוי בשטח בעל רגישות בינונית, והשטחים המצויים ממזרח ודרום מזר

 ירוחם( מוגדרים בעלי ערכיות גבוהה ביותר.

 

 

  GovMapרגישות שטחים פתוחים, הגנת הסביבה. מקור:    -תשריט  1
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 מקומות בעלי ערכיות גבוהה בישוב ובסביבתו2.2.1

ירוחם, נחל ירוחם ובאר ירוחם, יער ירוחם, אזור הר אבנון, מבואות בירוחם אתרי טבע רבים: פארק אגם  ▪
המכתש, נחל אבנון, גן לאומי ירוחם )בחלק המערבי של תחום השיפוט(, שמורת חלמוניות ירוחם )ממערב 
לירוחם(, שמורת מצלעות המכתש הגדול )ממזרח לירוחם(, דרך המכתשים ושמורת המכתש הגדול, שמורת 

פון לירוחם(, שטח אש קער צבוע, אזור מחצבות ומפעל חול זכוכית, הר קשקשים ונחלים אירוס ירוחם )מצ
 וערוצים בסביבה )פירוט בהמשך(.

 

 
 תשריט אזורים ערכיים בסביבות ירוחם. מקור:  עמוד ענן 2
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 פארק אגם ירוחם

הסחיפה של הנחלים ירוחם, שועלים ורביבים, שנפגשים כולם באזור העמק הגדול שבו שוכן פארק ירוחם נולד מכוח 

שבו נמצא הפארק. הערוץ הראשי, נחל רביבים, יורד מרכס חתירה אל הקער של ירוחם, פונה צפונה וחוצה את 

ק"מ. בנקודה שבה הנחל פוגש את הרכס ואת סלעי  2.5-שכבות הסלע של רכס ירוחם תוך יצירת מפער צר שאורכו כ

  .הקשים נבנה הסכר שמאחוריו נקווים מי אגם ירוחם הגיר

מ', והוא נועד לעצור את מי  80-. אורכו כ1953מ' מעליו נבנה בשנת  15-הסכר החוסם את נחל רביבים ומתנשא כ

השיטפונות הזורמים בנחל רביבים, בנחל שועלים ובנחל ירוחם ולנצלם לחקלאות. בסופו של דבר נזנח הרעיון 

  .זאת נוצל האגם כבסיס לפארק ירוחם החקלאי ובמקום

דונם עצי יער שבהם מתקיים מגוון רחב של עצים כגון אורן ירושלים, ברוש מצוי, איקליפטוסים  600-מסביב לאגם כ

למיניהם, אלה אטלנטית, אשל ומכנף נאה. מלבדם ניטעו כאן גם עצי פרי כגון זית, דקל ושיזף. לאורך הדרך 

 ק"מ, פזורים חניוני נופש.  2-מהכניסה ועד לסכר כ הראשית של הפארק, שאורכה

הגבעות שמסביב לפארק מזמנות הזדמנות להכיר את צמחיית המדבר של הר הנגב. הפארק עצמו, בזכות העצים 

 .מינים שונים של ציפורים 270-והאגם, משמש מוקד משיכה לעופות. נצפו בו כ

.  2006ל מפעל טיהור השפכים של ירוחם, שנחנך בשנת מקור המים העיקרי של המאגר כיום הוא מי הקולחים ש 

 במים אלה גם משקים את העצים ואת המדשאות בפארק.  

אגם ירוחם חשוב במיוחד לצפרות מים ועטלפים ומבחינה אקולוגית. השוליים הדרומיים של האגם הינם החשובים  

קינוני נשרים, שועלים, טורפים   ביותר ולכן הוצע לשמר בעיקר את הגדה הדרומית )שימור וצפרות(. במכתש

 לסוגיהם. 
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 2017סיור שטח, מאי אגם ירוחם. מקור:    -תמונה   3

 

 

 

 

 

 שמורות טבע, גן לאומי

 באזור ירוחם מספר שמורות טבע וגן לאומי: 
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המכתש, דרך המכתשים, הר שמורת המכתש הגדול )כשלושה ק"מ בלבד ממזרח לירוחם( הכוללת את מצלעות  ▪
אבנון ומסלולי טיול רבים. במכתש קירות עם שכבות גיאולוגיות רבות של אבני חול צבעוניות ושכבות גיר 

 וחרסית. במכתש מפעלים לחציבה וחומרי גלם למפעלים רבים.

מאפיינים מזרח לירוחם(. בשמורה ריכוז גדול של פרחי אירוס ירוחם. -ק"מ מצפון 8-שמורת אירוס ירוחם )כ ▪
 עיקריים: ריכוז מין נדיר.

ק"מ צפונית מערבית לירוחם(. בשמורה מצוי ריכוז גבוה של פרחי החלמונית  3-שמורת חלמוניות ירוחם )כ ▪
 הגדולה ומגוון צמחי מדבר. מאפיינים עיקריים: ריכוז מין נדיר, בתה מדברית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוח מצב קיים –תשריט שמורות טבע וגן לאומי באזור  ירוחם. מקור:  תכנית אב ירוחם  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשריט מיקום כריה וחציבה במכתש הגדול. מקור: רט"ג 5                                                

 

, בצומת ירוחם. על פי סקר 204גן לאומי ירוחם משתרע מערבית לאגם ירוחם, ודרך גישה אליו יוצאת מכביש מס' 

 נמצא כי קיימים ריכוזי חלמוניות גם בנחל שועלים, נחל רביבים, רחמה ועוד.  2016שנעשה עבור רט"ג באוגוסט 
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 אזור ירוחםנחלים ב

הנחלים בסביבת ירוחם הינם: נחל אבנון ונחל ירוחם מצפון לירוחם, נחל שועלים מדרום לירוחם, נחל רביבים 

 ממערב לירוחם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GovMapתשריט נחלים בסביבת ירוחם. מקור  6

 קישוריות לסביבה 2.2.2

 שבילי טיול

 מסומנים מספר שבילי טיול: במרחב ירוחם 

 הר קשקשים לגן לאומי ירוחם –שחור  ▪

 שמורת חלמוניות ירוחם, גן לאומי, פארק ירוחם. הר אבנון שמורת המכתש הגדול.  –הכחול  ▪

 שמורת המכתש ודרך המכתשים. נחל שועלים לשמורת חלמוניות ירוחם.  –אדום  ▪

 אירוס ירוחם.על פי סימון שבילי הטיול אין קישוריות לשמורת 

 
 תשריט מפת שבילים. מקור עמוד ענן 7
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 מסדרון אקולוגי2.2.3

 על פי שכבת מסדרונות אקולוגיים של רט"ג, מסדרון אקולוגי מקיף את הישוב מצפון, מזרח ומערב.

 

 GovMapתשריט מסדרון אקולוגי. מקור:  8

 חקלאות 2.2.4

 מדרום לירוחם מתקיימת חקלאות עירונית בממשק עם נחל שועלים וכן חוות בודדים. 

 חוות נעמה  

החווה ממוקמת על כביש שדה בוקר  –כרם הגפנים על "דרך היין" כולל יקב בוטיק, גידול נאקות לחלב. דרך הגישה 

 ק"מ מדרום לכניסה לירוחם.   2-(, כ204ירוחם )כביש  –

 ישנה חשיבות רבה לשמירה על ממשק חקלאות, מגורים, ערכי טבע וקהילה. 

  
 חוות חקלאיות –תמונה  9
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 מגוון ביולוגי2.2.5

ואקולוגיה. נמצאו בוצע סקר מגוון ביולוגי באזור ירוחם. הסקר בוצע על ידי דוכיפת צפרות  2013-2015בין השנים 

מספר אזורים לשימור כחטיבה אחת: השטח שמערב לאגם ירוחם ומצפון לסכר )אפיק נחל רביבים(, השטח 

מזרח ירוחם ושטח רחב מצפון מזרח לו. שימור -שמדרום מערב לאגם ושפך נחל ירוחם,  אזור מישור החול של צפון 

 יות, צפונה עד למיצד ירוחם. הערוצים היורדים לאגם מצפון ולאזור הטרסות הצפון מזרח

באזור נמצאו יונקים רבים ביניהם: צבוע מפוספס, יעל נובי, מכרסמים, עטלפים ועוד. האזורים העשירים במיני 

יונקים נחלי דורבנים ואבנון, המישור החולי מצפון מזרח לירוחם, הערוצים שמצפון וממערב לאגם,  והטרסות 

 חיים, פרפרים  וצומח. -רב של מיני עופות, זוחלים, דוהנטועות מדרום לאגם. נמצא גם עושר 

 

 

 
 תשריט מפת ערכיות כוללת של שטחים לשימור. מקור: סקר מגוון ביולוגי באזור ירוחם 10

בצפון השטחים בעדיפות הגבוהה ביותר לשימור הינם אפיק נחל רביבים מצפון לסכר אגם ירוחם, מישור החול 

מזרח ירוחם, טרסות נטועות צפון מזרחיות שממזרח למט"ש ירוחם. בעדיפות גבוהה האפיק שממערב לסכר ירוחם, 

 הטרסות הנטועות וכלל הערוצים הנשפכים לאגם מצפון וממערב לו.  -גדות האגם הדרומיות. חשיבות בינונית 
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 לוגי. מקור: סקר מגוון ביולוגי באזור ירוחםתשריט ערכיות המגוון הביו 11

 אתרי עתיקות2.6.

מכלאה מבנים  -. הר אבנון2קירות ומדרגות חקלאיות;  -. נחל אבנון1בתחום היישוב מצויים אתרי עתיקות רבים: 

 שרידי ישוב מהתקופה הביזנטית;  -. נחל שועלים 4שומרה ומדרגות חקלאיות;  -. ירוחם דרום3ומדרגות חקלאיות; 

 שרידי ישוב מתקופת הברונזה התיכונה.  -. נחל ירוחם צפון6אבני צור וחרסים מתקופות שונות;  -. הר רחמה5

 

 GovMapתשריט אתרי עתיקות באזור ירוחם. מקור  12

 היבטי איכות הסביבה2.3

 איכות אוויר2.3.1

, נתונים מתחנת 1520סקירת מצב איכות האוויר בירוחם מבוססת על דוח איכות הסביבה של המשרד להגה"ס 

הניטור "ירוחם" המופעלת ע"י מועצה אזורית נאות חובב ונמצאת בצמוד למחלקת שפ"ע ברחוב הרב כדיר בוכריס 

רוח ובטבלה, הרוח השכיחה היא בירוחם, וכן על פי מידע מהיחידה הסביבתית רמת נגב. כפי שנראה בשושנת ה

 הרוח הצפון מערבית ולאחריה בשכיחות הרוח המערבית.
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 טבלה שושנת הרוחות. מקור הנתונים שירות מטאורולוגי 13

 

 

 מקורות זיהום אוויר וריח פוטנציאליים
 

 תעשייה/תעסוקה: 

אזור התעשייה  באזורי התעשייה/תעסוקה שבתחום ירוחם תעשיות/עסקים בעלי פוטנציאל לזיהום אוויר.  ▪
 ק"מ(.  25-רמת חובב שמצפון מערב לירוחם )כ

 

 תחבורה: 

 . 204-, ו 225, 224כלי רכב הנעים בכבישים הראשיים באזור: כביש  ▪
 

 מחצבות: 

. השנייה מחצבת 224ב(. מחצבת גיר פעילה מצפון בכביש 14קיימות שתי מחצבות גיר באזור )גם על פי תמ"א  ▪
גיר פחות פעילה. גריסה במקום אחר מדי פעם פיצוצים בערך פעם בחודש. המחצבות בסמיכות למגורי בדואים. 

 לא מדווח על בעיות אבק וכו' מהמחצבה. אמצעים שננקטים: בעיקר הרטבה.
 

 זיהום ריח: 

לבים. מפגעי ריח שהיו משילוב של מסחר, מסעדות מגורים ומבני ציבור  ברחוב בורנשטיין מגורים ומסחר משו ▪
טופלו ואין בעיות מיוחדות. לעתים תלונות ריח ממפעל נגב קרמיקה שנסגר. בבדיקות לא נמצא מקור הריח 
במפעל )ככל הנראה מקורם ברמת חובב(. מוקדי ריח משריפות פסדים, הסקה, שפכים וכו' מהפזורה הבדואית 

 רחמה שמצפון לירוחם.בעיקר מ

 2015דו"ח הגנת הסביבה 

של מצב איכות האוויר בישראל ניתן לראות כי באזור ירוחם כמות  2015על פי דוח המשרד להגנת הסביבה לשנת 

החלקיקים הנשימים בינונית בשל סופות אבק רבות המתרחשות באזור. כמות תחמוצות החנקן, פחמן חד חמצני,  

 נה יחסית ביחס לערכי הסביבה השנתיים ולתקן.חמצני, בנזן קט-חנקן דו
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 2015תשריט איכות אוויר בירוחם. מקור: דוח המשרד להגנת הסביבה לשנת  14

 

 

 2015טבלה ריכוז בנזן בירוחם. מקור: תחנות ניטור בישראל בשנת  15

 סיכום איכות אוויר:

ערכים גבוהים שנמדדו  מניתוח הנתונים ניתן להסיק כי כל הפרמטרים הנמדדים בדרך כלל בערכים נמוכים מהתקן. 
המטופלים על מנת למזער את עבור חלקיקים נשימים הינם כתוצאה מאירועי סופות אבק. באזור מוקדי ריחות 

 הפגיעה באיכות חיי התושבים ולמניעת זהום ריח. 

גורמי זיהום האוויר הנקודתיים באזורי התעשייה/תעסוקה מטופלים ונתונים בפיקוח מצד המשרד להגנת הסביבה  

לק מיקום אזור התעסוקה/תעשייה בח מחוז דרום באמצעות היתרי פליטה ובאמצעות רשות הרישוי של המועצה.

זיהום האוויר מתחבורה מן הכבישים הראשיים   המזרחי של הישוב מתאים ביותר לאור כיווני הרוחות השכיחים.

 במצב הקיים אינו משמעותי לסביבה.

 רעש2.3.2

מקורות הרעש בתחום המועצה הינם ממערכת הדרכים הראשיות ומתעשיה. במסגרת פעילות היחידה הסביבתית 

דות רעש כחלק מניטור ובקרה באזורי התעשיה. ממדידות רעש שנעשו על ידי  והמשרד להגה"ס מבוצעות מדי
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. 1990מודדים מוסמכים במפעל פניציה נמצא כי אין חריגות מתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ן, 

ל של במפעל פריגו נמצא טון בולט ויש לטפל במקור הרעש למניעת חריגה מתקנות הרעש. נושא הרעש במעקב וטיפו

 המשרד להגה"ס והיח' הסביבתית.

אין תלונות של האוכלוסייה מרעש מתעשייה ובמידה ויש מוקדי רעש מקומיים הם מטופלים במסגרת רישוי עסקים 

 והמשרד להגה"ס. 

 

 חומרים מסוכנים וקרינה אלקטרומגנטית2.3.3

 חומרים מסוכנים

 -ניהול חומ"ס והיתרי רעלים חלק מהמפעלים/עסקים מחזיקים חומ"ס במסגרת היתר רעלים מהמשרד להגה"ס. 

 תיקי מפעל, חומרים, אמצעי בטיחות, מנוהל ברישוי עסק. 

. התחנה עוברת כעת שדרוג כגון מכלים מוטמנים  204תחנת  סונול מרוחקת מהישוב על כביש  –תחנות דלק 

 ון העסק שהוגש ואושר.  ואטומים על פי רישי

 א.ת. פניציה. מתקן הלחץ לא באזור. -גז טבעי מגיע מצפון ל

 מ"ר באחריות התושב(. 50קיימים מבנים ומחסנים בבתים בשכונות הותיקות )עד  –אסבסט 

 

 

 תעשיה, תעסוקה ומסחר

גם בתי עסק קטנים ו גדולים אזור התעשייה העיקרי של ירוחם ממוקם ממזרח לישוב. באזור התעשייה מפעלים

. אזור תעשיה נוסף קיים בכניסה לישוב ממערב. באזור התעשיה המזרחי נמצאים המפעלים: מתכת בראנד, יותר

מדרום לתעשייה ולכביש הגישה אזור של  מפעל חרסיות. ואנטוניו לייצור רעפים, פניציה לבקבוקים, אקרשטיין 

והול. שימושים אחרים, כגון סדנאות אומנים התחילו עסקים קטנים: מסגריות, נגריות, אולם אירועים, אלכ

 להיכנס לאזור התעשיה . 

 באזור התעשיה המערבי: מפעל פרגו, מפעל אמליה קוסמטיקס.

 

 המועצה החלה בתכנית ליירוק אזור התעשייה המזרחי באמצעות:  

 אין בירוחם חוות גפ"ם.   -חיבור גז טבעי למפעלים ▪

 . שדרוג המט"ש לפתרון בעיות שפכים ▪

 שדרוג אתר הפסולת לקליטת פסולת גושית ואגרגטים.  ▪

 תעשיה זעירה וכלכלה מקומית מקיימת וחיבור לתושבים.  ▪

 אין מצבורי גז. מכלי גז לגיבוי במפעלים ספציפיים כחלק ממרחקי ההפרדה.  ▪

 
 
 פסולת מוצקה2.3.4

ש"ח לטון(. יש  50-)עלות הטמנה כפסולת גושית מוטמנת באתר הפסולת של ירוחם. באתר מתקן מיחזור וגריסה. 

פיקוח למניעת הטמנת פסולת רטובה באתר.  תוצרי המיחזור משמשים בעיקר למצעים למפעלים בסביבה כגון  

אקרשטיין ונגב קרמיקה. ניתן לקבל גם מהמפעלים חומרים למיחזור. פעילות משותפת זו תורמת סביבתית 

 וכלכלית לעיר ולעסקים. 

 לפסולת ולכן אין תכנית להפרדה במקור של פסולת.לירוחם אין תכנית אב  ▪

קיימת מערבה מאתר הפסולת אך אינה בשימוש. שטח תחנת המעבר בשימוש של המועצה    -תחנת מעבר  ▪
 להצבת מתקנים וכלי עבודה. בשלב זה נמצא כי אין צורך להשמיש את תחנת המעבר.

 כגיבוי.  פסולת רגילה מועברת באמצעות קבלנים לאתר אשלים או דודאים ▪
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המועצה מספקת לתושבים המשפצים את בתיהם מכולות לאיסוף פסולת בניין,  כדי שלא יהיה  -פסולת בניין  ▪
 מושלך לשטחים הפתוחים. הנושא מצליח ומפחית השלכה של פסולת בניין.  

מפוזר  מכולות פזורות לגזם או פסולת גושית אשר מועברים לאתר ההטמנה של הישוב. המיחזור 9בישוב  -גזם  ▪
 בכל הישוב ונאסף על ידי קבלנים חיצוניים.  

קיימת בעיה גדולה בהשלכת פסולת בשטחים הפתוחים. המועצה התקינה מצלמות  -פסולת בשטחים פתוחים  ▪
 במגמה להרתיע. תלו שלטים שאוסרים השלכה וקנסות. 

 ונחל אבנון. ק"מ כגון, נחל שועלים  4-רשות הניקוז עשתה פרויקט של ניקוי ערוצים ונחלים כ ▪

 קיים הסכם עם תאגיד מאי לפינוי פסולת אלקטרונית. -פסולת אלקטרונית  ▪

 יצא קול קורא לתכנית לניקוי ושיפור פני העיר.  –ניקיון העיר  ▪

אקרשטיין אישור זמני לאחסנת ציוד על הנחל. חלק מהפסולת שמים גם מעבר לנחל מצפון. הנושא  בתהליך  ▪
 מול המנהל להסדרת השטח. 

 

 מיחזור ברחבי הישוב

המועצה המקומית ירוחם, מובילה בשנים האחרונות פרויקט מיחזור כלל יישובי, יחד עם חברת ת.מ.י.ר )תאגיד 

מיחזור האריזות בישראל(, אשר הצליח להביא להפחתה משמעותית בכמויות הפסולת המפונות ולחיסכון תקציבי 

פינות   20 -מתקני איסוף נייר וכ 50 -ונים ביישוב פרוסים כניכר, אשר מופנה לשיפור איכות החיים. במוקדים ש

מיחזור לנייר ובקבוקים ולאחרונה הוספו פחים סגולים לאיסוף זכוכית, מכלי אשפה אישיים, ואריזות בצבע כתום 

 ליד פחי האשפה. כמו כן מבצעים הדרכות מדלת לדלת להסברה וריענון לגבי המיחזור.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017תמונה מיחזור ברחבי היישוב, ירוחם. מקור: סיור שטח, מאי  16

 אתר ההטמנה והמיחזור בירוחם: 
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 מחלקת שפ"ע. צילום באמצעות רחפן –ירוחם  תמונה אתר הטמנה ירוחם. מקור 17
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 שפכים, קולחים2.3.5

מט"ש ירוחם ממקום מדרום מערב לירוחם. מט"ש שלישוני. המט"ש גבולי מבחינת ספיקות לתכנית  מט"ש ירוחם:

 .  יהיה צורך בהגדלת המט"ש בשל התכנית הכוללנית ותוספת שכונות.2010-המתאר המאושרת מ

חם. : במפעלי אמיליה ופריגו יש מתקן פרטי לטיפול בשפכים. אחרי הטיפול מועבר למט"ש ירומתעשייהשפכים 

לעתים מועברים שפכים עם הורמונים )אין תקן( ולעתים הזרמות שפכים תעשיתיים לסניטרי. כמו כן יש לעתים 

 . גלישות שפכים מהמפעלים במערב. גלישות אלה פוגעות במיוחד בבית עלמין מוסלמי הממוקם במפעל פריגו

 קונפליקטים מגבלות וערכי טבע –סיכום 2.4

בע כגון: המכתש הגדול וסביבתו, ערוצי נחלים, פארק אגם ירוחם, שמורות טבע אזור ירוחם עשיר באוצרות ט

יחודיות וגן לאומי ובמגוון ביולוגי. הקישוריות הקיימת לסביבה בין ירוחם ובין האתרים הסובבים אותה קיימת אך 

 רק במספר מועט יחסי של שבילים ודרכים. 

בסקירה של נושאי איכות הסביבה נמצא כי עבודה רבה מושקעת בטיפול בפסולת, רעש, זיהום אויר, חומ"ס וכו' הן 

על ידי המועצה והן על ידי היחידה הסביבתית נגב מזרחי והגה"ס והן על ידי התושבים. המועצה יחד עם גורמים 

 לשמר את הסביבה ואת ייחודיותה.   רבים נוספים ותושבי האזור עושים מאמץ רב ומשקיעים עבודה רבה
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 וביעדי התכניתמטרות היבטים נופיים וסביבתיים ב –פרק ב' 

 היבטים נופיים .3

 

 אמצעים  מטרה/יעד 

 בשטחים הפיתוח מיצוי: פיתוח 'פנימה' ▪ ורוכבים רגל הולכי מוטה - קומפקטי תכנון   .1

בתחום השטח הבנוי הקיים  ומופרים חשופים

 מרוחקים  טבעיים שטחים על  בניה טרם

 .הותיק מהיישוב

פיזי,  קישור: השכונות ההיקפיותקישור  ▪

עם  הרחוקות השכונותקוגניטיבי וויזואלי של 

  הבינוי  ציפוף י "ע , בין היתרהעיר הקיימת

נחל  – ההצפה פשטי לתחום עד הנחלים בגדות

 . מצפון אבנוןנחל ו מדרום דורבנים

 נופי שלד יצירת: עידוד הליכה ורכיבה ▪

ומיקום  היישוב בתחום ורכיבה להליכה

 ידע  ל בסיסע –שצ"פים לאורך הצירים 

 .המקום את התושבים והיכרות מקומי

 מותאם ציבורי מרחב תכנון -המרחב הבנוי   .2

 ולאופי תושביו  היישוב לאופי, המקום לאקלים

 הדרישות אפיון: איכותית צל תשתית ▪

 ובמרחבים ברחובותורציפה  מלאה  להצללה

 . פתוחים ציבוריים

פתוחים  ציבוריים שטחים הקצאת: שצ"פים ▪

: יתר מהקצאת והימנעות ונבונה מדודה

תחזוקת השצ"פים העירוניים האפקטיביים, 

 קטנים סף הבית פי"שצ ופיתוח 

  גינון  שטחי , מעוטיואינטנסיביים

 .אקסטנסיביים

בין  במרחב הציבורי חיזוק האינטראקציה ▪

 . תושבי היישוב

 והנגשת  העצמה, שימור - הפתוח המרחב  .3

 והאגם המכתש, הסובב המדבר איכויות

 ת טיילּו שבילי שלד  יצירת: טיילּות ורכיבה ▪

 לקישור מינימלית פיתוח ברמת ורכיבה

 .האגם וסביבת המזרחיות הגבעות, המכתש

 

 לתכניות מפורטות מפורשותהוראות הגדרת  ▪ הנחיות פיתוח נופיות  .4

 . בהיבטים נופיים
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 .היבטים סביבתיים4

 

 אמצעים  מטרה/יעד

שימוש בפוטנציאל הטמון בערכי  ▪
הטבע, הנוף המורשת 

 וההיסטוריה

 פיתוח הקישוריות עם הסביבה ▪

 פיתוח בר קיימא  ▪

קידום הישוב, איכות הסביבה  ▪
 ואיכות החיים לישוב ותושביו.

כתוצאה מעירוב מזעור מטרדים  ▪
 שימושים 

 קביעת מדיניות לנושא הפסולת ▪

 בניה אקלימית ▪

שימור ערכי טבע, אקולוגיה, נוף ומורשת במרחב הסובב  ▪
ופיתוח בר קיימא וחיזוק הקשר בין ירוחם לטבע, 

 החקלאות והסביבה. 

פיתוח קישוריות ונגישות איכותית ורציפה בין הסביבה  ▪
 ם( . לירוחם למטיילים )הולכי רגל ואופניי

מניעה והפחתה של השפעות ומגבלות סביבתיות מאתר  ▪
 הפסולת, מהמט"ש, ממחצבות ותעשיות/עסקים לסוגיהם. 

שימוש באתרי המחצבות שהסתיימה בהם הכרייה )גם אם  ▪
חלקית( לאתר פסולת גושית מרוחק משימושים רגישים  

 ושיקום האתר הקיים.

על בינוי ופיתוח תואם אקלים. יצירת מיקרו אקלים נוח  ▪
ידי הוספת עצים ואלמנטים להצללה ברחובות ובמוקדי 

 שהייה וכינוס של ציבור המשתמשים.

 שימור שטחים פתוחים מפסולת גושית מושלכת.  ▪

 ניהול מערך מיחזור ותכנון בר קיימא בישוב. ▪

קביעת הוראות והנחיות לבניה ירוקה   –בניה ירוקה  ▪
 בתכניות.
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 וסביבתיים בתכנית המתאר המוצעתהיבטים נופיים  –פרק ג' 

 היבטים נופיים .5

מטרות התכנית המתאר. עקרונות אלו נגזרים מ קובעתפרק זה מציג את העקרונות הנופיים לפיתוח ירוחם אותם 

 בפרק הקודם.  ושהוצגלהשגת המטרות והיעדים של התכנית ומטרתם לפרט את סל האמצעים  ם הנופייםיעדיהו

 ומתכנסתכנון קומפקטי  5.1

שטחי מדבר טבעיים ואיכותיים  יםהשיפוט מהוו מתחום 95%-בלב המדבר: כקטן מדברי ישוב ירוחם הינה 

לא  נרחביםחשופים , וניתן לזהות בו שטחים נמוכהמתאפיין בצפיפות ירוחם המרחב הבנוי בכיום, הסובבים אותה. 

הנוכחית תכנית ה .ופוגעים בתפקודאלא  יישובתורמים לאינם על אף היותם "שטחים פתוחים" הם אשר מפותחים 

, המסתכל 'פנימה', ונותן קטיתכנון קומפלומגדירה עקרון  הלא מנוצלים שבתחום היישובבשטחים פוטנציאל רואה 

 :יתרונות לעקרון זה מספר .שטחים בתוליים רחוקיםל התפשטותחידוש המרחב העירוני הקיים על פני עדיפות ל

,  חזק אזורים שנחלשו זמינים בתחום היישוב יש בכוחו לפיתוח השטחים ה - חיזוק המרקם העירוני הקיים  ▪

 ת.ות המגורים והמסחר הקיימוולהחיות את סביב וחן למקומות שנזנחו להעניק חיוניות

 
 איזנברג עיצוב סביבה.גן הספורטק. מקור: רם  סמוך למנוצל בזמין ולא : מגרש 43 איור

  ת הנחליםסביבציפוף בשטחים פתוחים עודפים ב ▪

סביבות הנחלים העוטפים את ירוחם כשטחים פתוחים  בצורה גורפת את תכנית המתאר התקפה הגדירה 

בין המרכז הותיק לשכונות דונם  400-של כ' פארק ציבורי'כ הוגדרוויובליו : נחל דורבנים מסוגים שונים

בהם מתוכנן בעתיד פארק  דונם 350-של כ 'שטחים פתוחים'כ הוגדרהסביבת נחל אבנון , ושמדרום לוהחדשות 

אין בכח אשר  ושטחים פתוחים, פארקיםשל ת יתר והקצא אלו הן .הרעיונית 'עיר בלב פארק'תכנית הכחלק מ

מתפקדים הם ו אינו מאפשר גינון והשקייהאף השיפוע בחלק מאזורים אלו  ,בפועל. אותם לטפחהיישוב 

   .בין חלקי העירוקוגניטיבי פיזי חיץ מהווים כמדרונות חשופים ושפכי עפר ה
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 .סביבה  עיצוב איזנברג רם: מקור. הנוכחי במצבו דורבנים נחל: עקרוני חתך: 44 איור

בשטחים הגדירה התכנית הנוכחית את עקרון ציפוף הבניה , צפההבעזרת ניתוח הידרולוגי של פשטי ה

לייצר , , אשר מטרתו לגשר על הנתקים הפיזיים שנוצרויהםמדרונותהנחלים ובשולי שב הפתוחים העודפים

  .פארקים העירוניים בנחלים ולהימנע מהצורך להתפשט אל עבר שטחים טבעייםחזית עירונית בנויה ל

 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 250 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



59 
 

 . מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.במרחב העירוני צ"פים: מפת ש45איור 

 
 : נחל דורבנים. מדרונות חשופים ושפכי עפר לציפוף הבינוי. מקור: רם איזנברג עיצוב סביבה.46 איור

 , המכתשנחל שועליםבקרבת העיר כגון שטבעיים השטחים ה - סביב העיר הטבעישמירת איכויות המדבר  ▪

ניתנת עדיפות לפיתוח  , על כןהיא בלתי הפיכה.  בהם רבה וכל פגיעההינם בעלי ערכיות הקמרים ומדרונות 

 טבעיים. על פני שימוש בשטחים בשטחים שכבר הופרו אחראי 

 
 איזנברג עיצוב סביבה.: מדבר טבעי במדרונות קמר חתירה. מקור: רם 47 איור

ת מיטבית נגישּו, היישוב אל מרכזמקרבה תושבים להנות ליאפשר  מתכנספיתוח  - הליכה ורכיבהעידוד  ▪

  ם הקיי  יישובה טובה יותר בין יאפשר קישוריותכן התלות בכלי רכב פרטיים וצמצום  ,להליכה ורכיבה

 שכונות העתידיות. וה

תגדיל את כמות המשתמשים  חדשה למרקם העירוני הקיים תוספת אוכלוסיה –עידוד אינטראקציה חברתית  ▪

 במרחב הציבורי. ותעודד אינטראקציה יישובתעצים את חיּות ה, הנתון במרחב הציבורי

 הקצאת שטחים פתוחים  5.2

הקצאת השטחים הפתוחים הוגדרה בהתאם לניתוח המצב הקיים, לעקרונות התכנון שהוצגו לעיל ועל פי "המדריך  

 מתאפיינת  ירוחםי שהוצג בניתוח המצב הקיים, פ. כ(2018, אוגוסט מנהל התכנון)להקצאת שטחים לצרכי ציבור" 

 בצמצום עודף השצ"פים:   מתמקדתהתכנית הנוכחית  .מאושרות בתכניות פתוחים שטחים של יתר בהקצאת כיום

 .ע"י ציפוף הבינוי בגדות הנחלים  עודפיםשטחים פתוחים ביטול  ▪

 .  לטובת ציפוף הבינוי בשכונות מאושרות שטרם פותחו, היכן שניתן עירוניים חריגים בגודלם,צמצום שצ"פים  ▪

שכונות החדשות ותאפשר צמצום של עד  ב נפש/מ"ר 5-כתוגבל להקצאת שטחי "סף הבית" בשכונות העתידיות  ▪

 מ"ר/נפש במרקם הותיק בתנאי התחדשות עירונית. 3-כ

 ., לפי חלוקת המתחמיםדונם בכל שכונה עתידית 10בהיקף של  יםעירוני יםשצ"פהקצאת שטחי  ▪

 תושבים:  53,000 -כ עבור אוכלוסיה של מוצע לשצ"פים  בהתאם לעקרונות אלו, להלן ניתוח פרוגרמתי 

 הקצאה ריאלית יעד נורמטיבי   יעד נורמטיבי  תטווח נגישּו  צ"פסוג הש
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 )דונם( )דונם( )מ"ר/נפש( 

 במרקם הותיק 3 הליכה 'קד 3 3 "סף הבית"
 בשכונות החדשות 5

 במרקם הותיק 104 226
 בשכונות החדשות  189

דק'  10דק' הליכה /  15 עירוני 
 באופניים ותח"צ 

2 100 256 

באופניים, בתח"צ  ברגל,  עירוני -כלל
 וברכב פרטי

 פארקים עירוניים  290 150 3
 פארק האגם  640

 1479 476 10  סה"כ

מ"ר/תושב. במרחב  29.5-ע"פ תחשיב זה הקצאת השטחים הפתוחים הכוללת, לרבות שטחי פארק האגם, תהא כ

ביחס למצב המפותח   50%-צמצום של כ -מ"ר/תושב  16.8-העירוני בלבד, ללא שטח פארק האגם, ההקצאה תהא כ

בנוסף על מניין השצ"פים הרשמי, התכנית  ראה סעיף הבא. -כיום. לעקרונות פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים 

נכס טבעי המהווה חלק חשוב במכלול השטחים הפתוחים העומדים  יישוברואה בשטחים הפתוחים שבהיקף ה

נופיים לקישור המרחב העירוני אל  י הליכה ורכיבה ציר לרשות תושבי היישוב ומבקריו. על כן הגדירה התכנית רשת

  (. 9.9)ראה סעיף הסביבה הטבעית ונקודות העניין הפזורות בה 
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 .היבטים סביבתיים6

 שמירה על שטחים פתוחים ערכיים, מסדרון אקולוגי וקישוריות  6.1

הפתוחים שסביבו שטחים ערכיים סביבתית התכנית רואה בירוחם ישוב קומפקטי להולכי רגל ואופניים ובשטחים 

ונופית ולפיכך יש להקפיד כי השטחים המיועדים לפיתוח יהיו צמודי דופן לפיתוח קיים וכי הממשקים עם השטחים 

 הפתוחים יתוכננו בתשומת לב וברגישות למניעת פגיעה באופי ובמרקם האיכותי המדברי הקיים.

המקיפים את ירוחם ובאזורים הרגישים שסמוכים למכתש ירוחם  יימנע כל פיתוח, דרכים, תשתיות באזורים

( 322תא שטח ולשמורות הטבע והגן הלאומי למעט הנדרש לפיתוח ותפעול אתר התיירות באזור פארק ירוחם )

 ובמגבלות הסביבתיות והנופיות לעת הביצוע ולעת התפעול. 

יכה רגלית ובאופניים בלבד )מלבד הדרכים הקישוריות לאזורים הערכיים הרגישים  מירוחם תהיה בשבילי הל

  -ו  9.9מינורי שאינו פוגע בסביבה ובערכי הטבע. )ראה סעיפים  באופןהקיימות(. כל פיתוח, כולל שבילים, יתוכנן 

7.5 .) 

 מלונאות באזור פארק ירוחם  6.2

למניעת פגיעה בערכי  . כל פיתוח יתוכנן באופן המיטבי מצפון לפארק ירוחםהתכנית מציעה ייעוד שטח למלונאות 

הטבע, הסביבה והנוף. ביצוע עבודות עפר ייעשה באופן שיישמר ככל הניתן תוואי השטח והטופוגרפיה הקיימת  

)מניעת חציבות ופגיעה במדרונות(. בנוסף יוחזרו לאתר או לסביבתו הצמחים והקרקע הקיימים. עיצוב הבינוי יקבע  

ומרים לפיתוח יהיו תואמים לסביבה המדברית וייעשה שימוש  באופן שישתלב בקו הרקיע, צבעי המבנים והח

 (. 9.6בצמחיה עם תחזוקה מועטה ותואמת סביבה )ראה גם סעיף 

 צירי נחלים וגדות נחלים  6.3

התכנית מציעה בניה ופיתוח בגדות הנחלים אבנון, דרבנים ושועלים. הנחלים מהווים צירי ניקוז וצירים אקולוגיים 

להיערך לתכנון מושכל על מנת למנוע פגיעה וגרימת נזקי הצפות, שטפונות ופגיעה בבעלי חיים וצומח. חשובים ויש 

בעת הכנת תכניות מפורטות יהיה צורך בהכנת תכנית ניקוז מפורטת שתגדיר את מרחק הבניה המותר על מנת 

וכנן של דרכים, טיילת, בניה  לאפשר ספיקה מיטבית של הנחל, מניעת שטפונות והצפות ומניעת פגיעה בפיתוח המת

של מבני ציבור ומגורים. דרישות המינימום מערוץ הנחל לדרך, גובה קצה מגרשים, קווי בניין וכד' ייקבעו על ידי:  

 יועץ ניקוז, אקולוג ומתכנן. 

ויב  התכנון, כולל מעבר תשתיות, מחייב שמירת מעבר הולכי רגל, בעלי חיים וזרימת מים לאורך הנחלים. התכנון יח

 בליווי של אקולוג ותיאום עם רט"ג על מנת למנוע פגיעה בערכי טבע וערכי חי וצומח. 

התכנון מחייב גם שימוש חוזר בעודפי עפר ובפסולת בניין למניעת השלכת פסולת ויצירת מערומי עפר בשטח וכן  

 יחייב טיפול נופי על ידי אדריכל נוף לשיקום נופי ושילוב נופי בסביבה המדברית.

 עירוב שימושים  6.4

מוצע בתכנית לאפשר עירוב שימושים באזור התעסוקה המזרחי ובאזור התעשיה המערבי הקיים. עירוב שימושים 

עלול לגרום למטרדים סביבתיים שונים כגון: מטרדי רעש, איכות אוויר, ריח, פסולת וכד'. על מנת למנוע מטרדים 

ם להיתר אשר יבטיחו נקיטת אמצעים למניעת מטרדים כלשהם אלה יש לדרוש כי בכל תכנית מפורטת יכללו תנאי

לשימוש אחר. מוצעות הגבלות על תעסוקה בעלת פוטנציאל למטרדים וקביעת מגבלות איכות הסביבה באזורי 

 שימושים מעורבים בישוב. 
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 מרחקי הפרדה  6.5

ייה הקיימים  ל"רצפטורים  על פי המשרד להגה"ס, יש לשמור על מרחקי הפרדה בין מחזיקי חומ"ס שבאזורי התעש

ציבוריים" קרי: ייעוד/שימוש קרקע המיועד לשהיית אוכלוסיה לרבות: מבני מגורים, מוסדות ציבור, מבני מסחר 

ובנייני משרדים, פארקים או שטחי פנאי המאוכלסים או נמצאים בשימוש הציבור. כל שימוש וייעוד באזור 

קי ההפרדה המומלצים על ידי המשרד להגה"ס / היחידה  התעשייה ובאזורי התעסוקה ייבחן בהתאם למרח

 הסביבתית.

 אתר לפסולת יבשה  6.6

התכנית מציעה כי אתר תחנת הפסולת הקיים במזרח ירוחם ייסגר וישוקם בשל התקרבות של שימושים רגישים  

צה מקומית מועולאתר. מוצע מיקום חלופי בתיאום עם אגף מחצבות במשרד האנרגיה והתשתיות, המשרד להגה"ס 

דונם )מדרום   85-ירוחם. המיקום החלופי לאתר טיפול בפסולת יבשה הינו באתר מחצבת הר צבוע בשטח של כ 

. המחצבה מיצתה חלק מהפוטנציאל כרייה שלה. על פי המשרד 250/03/10( הפועל מכח תכנית מפורטת 224לדרך 

להתקדם עם ההטמנה בשלבים על פי התקדמות דונם בלבד לתחנה אזורית וניתן  20-15-להגנת הסביבה נדרשים כ

ונמוך יותר(. ההנחה היא כי ניתן למקם את אתר  40%-שלבי החציבה במחצבה. )בהנחה שאחוז ההטמנה יהיה כ 

 הפסולת בחלקים שכבר מוצתה בהם הכרייה. 

היתרונות הסביבתיים לאתר הפסולת המוצע: האתר אינו נצפה, קיימת נגישות לאתר, ניתן למקם את ההטמנה 

 בחלקים הנמוכים של החציבה מה שמהווה יתרון סביבתי בהיבטי רעש וזיהום אויר. 

 אזור התעשיה, מט"ש / אזורי חיץ  6.7

גון אזורים לנטיעת עצים על מנת להסתיר את בין אזור התעשיה והמט"ש לשטחים שסביבם יתוכננו אזורי חיץ כ

המפגע/מטרד ולמזעור מפגעי רעש ואיכות אויר. כל פיתוח והרחבה של אזור תעשיה והמט"ש ילווה במסמך סביבתי 

על פי הנחיות המשרד להגה"ס או היחידה הסביבתית לקביעת גבולות ההשפעה ממתחמים אלה ומניעת פגיעה  

 .ומטרדים לסביבה

 פסולת  6.8

ל מנת למנוע השלכת פסולת בשטחים פתוחים וברחבי הישוב יש לתכנן מערך פסולת יעיל, אפקטיבי ועם זרוע  ע

 אכיפה ביצועית למניעת פגיעה של הטלת פסולת בסביבה.

יבוצע מיחזור פסולת לסוגיה עם מערכי איסוף והובלה נפרדים ובפיקוח של הרשות. כל עסק יחוייב  –מיחזור פסולת 

י עסק לטיפול בפסולת ובמיחזור. תנאי העסק יכללו תנאים למניעת מפגעים חזותיים, מטרדי ריח בעמידה בתנא

 ומפגעים תברואתיים.

 תכנון תואם אקלים  6.9

התכנון באזור מדברי מצריך בניה תואמת אקלים על מנת לאפשר מצד אחד ניצול מקסימלי של אנרגיה ומצד שני  

ים טובים לתכנון )צפיפות בינוי, פנּות המבנים, גודל פתחים וכו'( , לבחירת חיסכון באנרגיה כל זאת לשם יצירת תנא

חומרים מתאימים לבניה, לחימום וקירור ולנוחות תרמית, לבחירת צבעים תואמת סביבה, לנוחות אקלימית 

די  במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי לרבות הצללת רחובות, שבילי הליכה ורכיבה, פארקים וגנים ציבוריים, מוק

 תחבורה ומוקדי עניין נוספים כגון אתרי תצפית ופנאי וכו'.

התכנון יחויב בשילוב מערך הצללה להולכי הרגל ולרוכבי האופניים ולמשתמשים במרחב הציבורי, בצירי תנועה 

 (. 7.1עיף לסוגיהם ומבנים )ראה ס

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 254 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



63 
 

 הבנוי, משטחי חניות ולגרים במבנים. התכנון יתייחס לשמירה על אוורור לשם יצירת נוחות למשתמשים במרחב 

התכנון יתייחס לקרינה הרבה ולבוהק באזור מדברי ומיקום החצרות, השטחים הפתוחים, גודל חלונות, פנּות מבנים 

 וכו' לשם ניצול האנרגיה מצד אחד בעונת החורף ולמניעת קרינה וחימום בעונות החמות. 

וקה, עצי רחוב רחבי צמרת ועלווה מתאימים לגידול באזורים לשימוש בצמחיה דלת השקייה ותחזהתכנון יתייחס 

 מדבריים.

 נגר עילי  6.10

תכנון הניקוז ומערכת הניקוז יתייחס לנושאי שימור קרקע ונוף, להפניית הנגר לצורכי השקייה, קליטת נגר  

ות במערכת (. במקומות בהם תידרש התערב10.6להשקייה, תכנון חניות מאפשרות חלחול וכו' )ראה גם סעיף 

הנחלים מטעמים הנדסיים, יש לעשותה בליווי מתכנן נוף, תוך התאמת כל פרטי הפיתוח לרבות חפירה, חציבה,  

בניה, סלילה, יציקה וכו' למראה משוקם הכולל התאמה צּורנית, חומרית וצמחית לסביבה. התכנון יתייחס לסביבה 

גום של "מיקרו לימנים", ונטיעות ממוקדות בנחלים המדברית ולאפשרויות שימור המים כגון שימוש בשיטות אי 

  ובמרחב הטבעי, שימוש במים מושבים וכד'.

 חקלאות  6.11

התכנית מאפשרת הקמת חוות חקלאיות ושטח חקלאי בצפון מזרח התכנית. התכנית תתייחס למניעת מפגעים 

 והבינוי בהם וכד'. ומטרדים לסביבה מחומרי הדברה וריסוס, מבעלי חיים, אופי השטחים החקלאיים 
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  תכניות מפורטותל מנחותהמלצות  –פרק ד' 

הפרק כולל הוראות  מכח תכנית זו. תערכנהפרק זה מרכז הוראות מנחות בנושאי סביבה ונוף לתכניות מפורטות ש

סביבתי. סעיפי  -הנופיכלליות בנושאים נופיים וסביבתיים, וכן הוראות פרטניות המתייחסות למרכיבי התשריט 

 אליו הסעיף מתייחס. -התשריט מקרא וים בסימול הרלוונטי מתוך הוראות פרטניות מלּו

 כלליות הנחיות .7

  המרחב הציבורי הצללת 7.1 

תכנית מפורטת תכלול נספח הצללה המתייחס לכל המרחב הציבורי בתחומה או לשטח הציבורי כולו לפי   ▪

הצללות ממבנים קיימים ומתוכננים וכן ניתוח אפשרויות הצללה ומתן  העניין. הנספח יכלול סקירה של

פתרונות בהתאם, לרבות פתרונות הצללה קבועים וזמניים. נספח ההצללה יתייחס לעקרונות המפורטים בנספח 

סביבתי כגון: העדפת הצללה באמצעות עצים על פני פתרונות בנויים תוך העדפת עצים גדולים  -הנופי 

ללה באקלים מדברי, רציפות והמשכיות הצללות בדגש על שטחים ציבוריים פתוחים הכוללים  המותאמים להצ

 פעילויות ספורט ומרחבי שהייה. מוסד תכנון רשאי לפטור מהכנת נספח זה בתנאי שנימק זאת בהחלטתו.  

 בצהריים בחודש יוני. )עת השמש הכי קרובה לזנית(.  12:00מדידת הצל למדרכות תחושב לפי   ▪

 יש לתעדף הצללה באמצעות עצים על פני פתרונות הצללה בנויים. ▪

 המותאמים לאקלים מדברי אשר יבטיחו הצללה איכותית לטווח ארוך. רחבי צמרת ועלווה יש לבחור עצים  ▪

בעצים בעלי נוף צר כגון דקלים, הדורשים תחזוקה והשקיה רבות ואינם תורמים להימנע משימוש  מומלץ

 להצללה. 

שנים   5-10מתוואי המדרכות ושבילי האופניים, בתוך  80%הצל יהיה המשכי ורציף לאורך לפחות מומלץ כי  ▪

 מנטיעתם.

 יש לתעדף שימוש בעצים גדולים על פני שימוש במספר רב יותר של עצים קטנים.  ▪

 נן את נטיעת העצים במרווחים אשר יבטיחו חפיפת צמרות בבגרות העצים. יש לתכ ▪

 בחין בין פתרונות הצל בשני צדי המדרכה: המערב יש ל-ברחובות בציר מזרח ▪

 ( במדרכה צפונית נטיעות העצים יהיו מדרום למדרכה ולשביל האופניים. 1)

לשביל האופניים, וכן על היטל הצל  ( במדרכה דרומית התכנון יסתמך על רצועות עצים מדרום למדרכה ו2)

 מהמבנים הסמוכים.

 בצמתים, יש להעדיף עצים בעלי נוף גבוה וגזע צר.  ▪

בשצ"פים ופארקים עירוניים, כלל השטחים בפיתוח אינטנסיבי יהיו מוצלים ע"י עצים וצמחיה ו/או הצללות  ▪

  5-7משטח השצ"פ בתוך  50%-בעל התכנון לספק צל לפחות מלאכותיות, לרבות שבילים ומתקני משחק וכושר. 

 שנים מהקמתו.

משטח הכיכר, בעדיפות במוקדי העניין  50%בכיכרות עירוניים וחצרות מבני ציבור, יש לספק צל בלפחות  ▪

 והשהייה המרכזיים. 

 שנים באמצעות נטיעת עצים.  3משטחו יוצלל בתוך  50%-כל חניון עירוני עילי יתוכנן כך שכ ▪

 עצים וצמחיה  7.2

בגנים יותרו רק שטחי גינון אקסטנסיביים  .גינון בתחום העיר יפותחו כגינון אינטנסיביכל שטחי ה  ▪

 . 8.1ובפארקים ציבוריים המוגדרים בסעיף 
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יש לשים דגש על שימוש בצמחיה המתאימה לאקלים המקום ולהימנע משימוש בצמחיה עתירת השקיה  ▪

 ותחזוקה. 

 ת נגישּו 7.3

נגישּות מירבית להולכי רגל, לעגלות ולרוכבי אופניים וכן הנגשה למוגבלים פיתוח כלל המרחב הציבורי יאפשר  ▪

 בתנועה בהתאם לתקנים הנכונים למועד התכנון. 

 הכניסות למבנים יהיו, ככל הניתן, במפלס המדרכות באופן המאפשר נגישות מלאה מרצועת ההליכה.  ▪

 מתקנים הנדסיים  7.4

יתוכננו במשולב עם תכניות אדריכליות וכו' בה )סניקה( מתקני שאי ,מבנים הנדסיים כגון בריכות מים ▪

 . (10.13 ובמגבלות איכות הסביבה )ראה גם סעיף לפיתוח הסביבה, לרבות דרכי גישה וכיו"ב

 .בסביבהמתקנים הנדסיים בתחום הבינוי העירוני, יעוצבו ויתוכננו במידת האפשר באופן המשלב אותם  ▪

יתוכנן כך שישתלב מבחינה נופית וסביבתית ולא יהווה מפגע   טבעייםתקן הנדסי בשטחים ממומלץ כי  ▪

 חזותי ובטיחותי. 

 נחלים וערוצים ,וטבע עירוני שימור ערכי טבע  7.5

תכניות מפורטות שבהן עוברים תוואי נחלים  ובתחומם או בסמיכות להם ערכי טבע ילוו ע"י אקולוג  ▪

 ובתאום עם רט"ג בהתאם לעניין.

ת שימוש רק בצמחים מקומיים או בצמחים בעלי אופי הדומה לצמחים המקומיים באזורים אלה חוב ▪

 וצמחים בעלי תחזוקה נמוכה. ככל שניתן  יוחזרו לאתר או לסביבתו הצמחים והקרקע הקיימים.

באזורים בהם יש עצים בוגרים מוגנים או ממנים מקומיים אחרים תינתנה הנחיות מיוחדות לשימור  ▪

 העצים. 

 שבתחומה או בצמוד לה קיימים אתרי טבע וערכי טבע תכלול: תכנית מפורטת ▪

 ניתוח סביבתי ונופי של פרטי ומאפייני ערכי הטבע בתחום התכנית. -

הקיימים ואופן שילוב התכנית הטבע חוות דעת של אקולוג ביחס למידת השפעת התכנית על ערכי  -

 במרחב הזה.

 ות דעת השל האקולוג. התייחסות במסמכי התכנית לניתוח הסביבתי הנופי ולחו -

 טבע עירוני:  

יישמרו ערכי הטבע העירוני שאותרו בהתאם לסקר טבע עירוני המעודכן. כל פעילות בתחום ערכי טבע  ▪

 עירוני תבוצע לאחר קבלת הנחיות אקולוג החברה להגנת הטבע או אקולוג היחידה הסביבתית.
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 שלד נופי עירוני.8

 להלן המלצות  להנחיות לתכנון השלד הנופי העירוני:  

 )שצ"פים(  שטחים ציבוריים פתוחים 8.1

 
  

  לכלל השצ"פים מסוג "סף הבית" המופיעים בתכנית זו, וכן  לכלל השצ"פים העירונייםסעיף זה מתייחס 

 .המופיעים במסגרת תכניות מפורטות

 יהיה אופי הפיתוח מומלץ כי : כל השצ"פים ישמשו לספורט, נופש ופעילות פנאי ותרבות. פיתוח אינטנסיבי ▪

על מנת להוות ניגוד למדבר. השצ"פים יהיו בפיתוח אינטנסיבי ברמה  -אינטנסיבי רווי צמחיה, מים, וכו' 

ון מדברי התואמת ליכולת האחזקה של היישוב. שטחים מגוננים יהיו מושקים, אלא אם תוכננו מראש כגינ

ובהתאם  ,ד' יותר פיתוח אקסטנסיבי 15 -פים ששטחם גדול מ"בשצמומלץ כי רק שאינו דורש השקייה. 

  :להנחיות שלהלן 

או ריצוף בתוך תחום העיר למטרות שימור \:  פיתוח שטחי שצ"פ ללא גינון בהשקייה ופיתוח אקסטנסיבי ▪

ד'  15ד' או יותר, שלפחות  20או כלל עירוניים ששטחם  עירוניים, בגנים שטח טבעי לא מופרערכו הנופי של 

 . או מחצית משטחם )הגדול ביניהם( הינו בפיתוח אינטנסיבי

בעת אישור תכנית מפורטת יש לספק תכנית  -ם גדולים יתר על המידה פי":  יש להמנע משצגודל השצ"פים  ▪

 ותחשיב עלות אחזקה שנתי לתחומי השצ"פים המוצעים לאישור מחלקת שפ"ע. 

 יש להימנע מפיתוח שצ"פים בשטחי שוליים שאינם נגישים ואינם שימושיים.  ▪

 .7.3השצ"פים בהתאם להנחיות הנגישּות המופיעות בסעיף פיתוח : תנגישּו ▪

 מוטבלפחות מחצית משטח השצ"פ יהיה ניצפה מדרך בדרג רחוב מאסף או למעלה מזה. מומלץ כי : נצפּות ▪

 להימנע מאלמנטים המסתירים את שטח השצ"פ מהדרך כגון קירות, מבנים, מקבצי שיחים וכו'.

 שצ"פים עירוניים לפירוט בתכנית מפורטת  8.2

 
  

  כלל  .עתידיות לשכונות מפורטות תכניות במסגרת תוכננוסעיף זה מתייחס לשצ"פים העירוניים אשר טרם 

 בתכניות לפירוט העירוניים פים" לשצ גם תקפים( 8.1 סעיף ראה) פתוחים ציבוריים שטחים לפיתוח ההנחיות

 להנחיות בטבלה שלהלן: יעשה בהתאם  מפורטות בתכניות העירוניים פים" השצ ופיתוח תכנון .מפורטות

 הנחיות פרטניות שטח מקסימלי  קוד

G01 10  מיקום בסמוך לרח' ורדימון, ובנגישות למוקדי המגורים הצפופים במתחם. דונם 

G02 10  שצ"פ ארכיאולוגי שיכלול בשטחו את שרידי מצודת אבנון, וישמרם במצבם  דונם
 הטבעי כחלק מתכנית הפיתוח.

G03 10  בתוואי נחל דורבנים ובנגישות לאזורים המערביים במתחם.יפותח  דונם 

G04 10  יפותח בסמוך לדופן הדרומית לאזורים הטבעיים ובנגישות לאזורים המזרחיים  דונם
 במתחם.
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 פארקים וגנים ציבוריים  8.3

 
  

: רצועות הנחלים  עירוניים-הכלל מערכת הפארקים והגנים הציבוריים ביישוב כוללת את השטחים הפתוחים 

אופי הפיתוח בכל תא שטח יותר בהתאם  אזור פארק האגם.המרכזיים החולפים בגבולות השטח הבנוי וכן 

יהא תואם להנחיות בטבלה פארקים וגנים הציבוריים פיתוח אקסטנסיבי בתחום שטחי . לטבלה שלהלן

 : שלהלן 

תא 
 שטח 

 אופי פיתוח  תיאור

 פיתוח אקסטנסיבי המותאם לסביבת נחל נחל אבנוןבמערב שטח פארק  420
מהשטח + פיתוח  50%עד פיתוח אינטנסיבי  ןופארק בנחל אבנמרכזי בשטח  421

 אקסטנסיבי המותאם לסביבת נחל 
 פיתוח אקסטנסיבי המותאם לסביבת נחל שטח פארק במערב נחל דורבנים 422
 פיתוח אקסטנסיבי המותאם לסביבת נחל דורבניםשטח מצומצם וכלוא פארק נחל  423
מהשטח + פיתוח  50%פיתוח אינטנסיבי עד  שטח מרכזי בפארק נחל דורבנים 424

 אקסטנסיבי המותאם לסביבת נחל 
מהשטח + פיתוח  30%פיתוח אינטנסיבי עד  שטח מרכזי בפארק נחל שועלים צפון  425

 אקסטנסיבי המותאם לסביבת נחל 
 פיתוח+  מהשטח 25% עדפיתוח אינטנסיבי  מרכזי בפארק האגםשטח  426

 ויער  אגם לסביבת המותאם אקסטנסיבי
אינטנסיבי ואקסטנסיבי הכולל שימור והנגשה  פיתוח  שטח מיצד ירוחם בפארק האגם 427

 של אתר העתיקות 'מיצד ירוחם' 

 תכנון הפארקים העירוניים שבתחום רצועות הנחלים יתבצע בליווי אקולוג.  מומלץ כי  ▪
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 צירי הליכה ורכיבה עירוניים  8.4

 
  

הליכה, רכיבה ונסיעה בכלי התניידּות אישיים זעירים למיניהם   – יישובמייצרים את שלד התנועה הקלה ב

(Micro-mobility :מחולקים לשתי רמות .) 

צירים ראשיים: כוללים טבעת פנימית סביב לב היישוב, טבעת חיצונית לקישור השכונות ההיקפיות  .1

 . ותחנת הרכבת וכן את ציר בורנשטיין כעורק מקשר בין המכתש לאגם

 : מערך שבילים משלים לרשת הצירים הראשיים.צירים משניים .2

 הצירים המשניים.  מערךהצירים הראשיים, טרם פיתוח לפתח קודם את מערך מומלץ  : שלביּות פיתוח ▪

באופן רציף כך שלא יפותחו מקטעים המנותקים ממערך הצירים יפותחו : צירי הרכיבה וההליכה רציפּות ▪

 הקיים. 

בהתאם לחוברת "הנחיות לתכנון  יפותחו בתכניות מפורטות יים שבילי אופניים עירונ: אופן הפיתוח  ▪

( או בהתאם 2009תנועת אופניים" )משרד התחבורה; משרד הבינוי והשיכון, אוק'  –רחובות בערים 

 .למדריך העדכני לזמן עריכת התכנית

אוטובוס ורכבת, מבני מתקנים לקשירת אופניים ישולבו לאורך הצירים בסמוך לתחנות  :תשתיות תומכות ▪

 ציבור, מוקדי מסחר מרכזיים וגנים ציבוריים. 

, )לדוג' קורקינטים( זעירים למיניהם ניידותתכנון שבילי אופניים בתכניות מפורטות יתייחס גם לאמצעי  ▪

 ויגדיר את השימוש בהם בתחום שבילי האופניים ו/או בתחום שביל ייעודי לכך. 
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 רגיש אזור ממשק עם טבע  8.5

 
  

רצועות התפר שבין תחום הבינוי העירוני לבין אזורים טבעיים בערכיות גבוהה. הגדרת אזורים אלו נועדה להגן 

 סביבתי.-מפני הפיתוח הצמוד להם ולשמר את ערכם הנופי יישובעל השטחים הרגישים שבהיקף ה

תבחן את ההשפעות  תכנית מפורטת בתחום או בסמיכות לשטחים פתוחים טבעיים לסוגיהם : כללי ▪

הנופיות והסביבתיות של הפיתוח המוצע בה, לרבות השפעות שוליים, על שטחים רגישים אלה, ותציע 

 , היחידה הסביבתית האזוריתאמצעים לצמצום השפעות שליליות בתאום עם המשרד להגנת הסביבה

 ורט"ג. 

יש  פתוחי קצה ונגישים לעבר המדבר.פתיחּות לנוף ע"י יצירת רחובות מומלץ להתחשב ב: פתיחּות לנוף ▪

 המפריד את הבינוי ומנגיש את השטחים הטבעיים לציבור.  יישובלשאוף לפיתוח שביל הולכי רגל בגבול ה

והשטחים הטבעיים )במגרשים פרטיים השטח הבנוי  רצועת המפגש בין: לכל אורך הגנת הדופן הטבעית ▪

לבנות קיר היקפי טרם תחילת עבודות הפיתוח, לשם מניעת גלישת פסולת בניין ושפכי עפר  ( ישוציבוריים

אל השטחים הטבעיים בעת ביצוע עבודות הפיתוח. הקיר ייצמד ככל הניתן לתוואי הקרקע הטבעית ולא 

חזותי  מ' בשום מקום למעט בנקודות החוצות אפיקי נחל. הקיר יפותח כך שלא יהווה ניגוד 1יעלה על גובה 

 קיר יהווה תנאי מקדים לקבלת היתר בניה. הביצוע מומלץ כי לרקע המדברי. 

מטרים מעל לגובה פני הקרקע הטבעית, ובתנאי  7המירבי יהיה מומלץ כי גובה הבניה : גובה הבניה ▪

 שהבינוי לא יחסום את המבט לקו הרקיע הטבעי הנצפה מתחום הבינוי העירוני. 

סופי במגרשים הגובלים בשטחים הטבעיים יהיה קרוב ככל האפשר לגובה פני  : גובה הפיתוח העבודות עפר ▪

 מ' ביחס לפני הקרקע שמעבר לקצה המגרש.   1הקרקע הטבעית ולא יעלה על 

לא מסלעות. וע"י קירות תמך בנויים בהעדפה יעשה  שטחים טבעייםגובל בהמגרש ה בקצהטיפול : קירות ▪

  מ'. במידה ונדרש לחפות על גובה רב יותר  2.5מקומי ולא יעלו על גובה קירות התמך יחופו אבן בגוון 

 לפצל את הקירות למבנה מדורג בתחום המגרש.  מומלץ

ים  או לכיוון השטחו/היקפית לעבר השמים  ת אורמנע מתאורה קבועה או זליגייש לה: תאורה וזיהום אור ▪

 מעבר לתחום המיועד לתאורה.ש הטבעיים

 וי בצבעים המהווים ניגוד חזותי לרקע המדברי.ביניש להימנע מ: צבע ▪

: בממשק בין שטחי תיירות/אירוח כפרי לאזורים טבעיים בערכיות גבוהה יש ממשק שימושים תיירותיים ▪

 מעבר חופשי אל הסביבה הטבעית.  ולהשאירלהימנע מגידור 

 מגבלות תעשייתיות אזור 8.6

 
  

נכון  ממשק  יצרליתפקידה  בתחום הבינוי העירוני. הגדרת אזורים אלו ש תעשייההאזורי את הדפנות המלוות 

 הסובבים אותם. לבין המרחבים הציבוריים הכבדהבין אזורי הפעילות התעשייתית 

מועדף , ברוחב שבהיקפם חזותי ותפקודי בין אזורי התעשייה למרחב הציבורי חיץאזורים אלו יש לייצר ב ▪

 .על ידי אדריכל נוף נופי דומהבפיתוח   ו/או , גינוןלשם כך ניתן להשתמש בנטיעת עצים מ'. 20-של כ

ובלבד שחזיתות תעסוקה /מסחר רצועתניתן לפתח  ,במקרים בהם אזור המגבלות התעשייתיות מלווה דרך ▪

 תהיינה כלפי הרחוב. המבנים 
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 . 6.7 סעיף ראה – תעשייתיותלהנחיות סביבתיות העוסקות באזור מגבלות  ▪

 שלד נופי פתוח .9

 להלן המלצות להנחיות לתכנון השלד הנופי הפתוח: 

 בערכיות גבוההמדבר טבעי  9.1

 
  

ושטחים  , ערוצי הנחליםמרבית השטח הטבעי בסביבת ירוחם. כולל את כל מדרונות הקמרים, מצלעות המכתש

בתוליים בצפון בקע ירוחם. בשטחים אלו נכללות גם שמורות הטבע מצלעות המכתש הגדול, המכתש הגדול,  

חלמונית ירוחם, אירוס ירוחם וגן לאומי ירוחם. שטחים אלו מתאפיינים בערכיות נופית ורגישות סביבתית 

 יר ובתולי לעיר. גבוהות ביותר, במיעוט הפרות נופיות מעשה האדם ומהווים רקע נופי עש

 והתערבות  בניה כלללא  עבור הדורות הבאים געת'-במצבם הטבעי כמרחבי 'אל יש לשמר שטחים אלו ▪

 שטח  תא) ירוחם אגם אזורב התיירות אתרלדרכי גישה ותשתיות הכרחיות , למעט פיתוח בנוף הפוגעת

322 ) . 

בהתאם להנחיות הפיתוח הקובעת  ,העניין מוקדי פיתוחו הנופייםההליכה והרכיבה  צירי פיתוח יתאפשר ▪

 (. בהתאמה 9.11-ו 9.9תכנית זו )ראה סעיפים 

 טבעי כמדבר םה  גם וישומר 'הלבן'ההר  בשמו גם הידוע( 453 שטח)תא  ירוחם תלוכן  סביבת נחל דורבנים ▪

 .ערכי מדברי מרצף חלק םשאינ אף על, גבוהה בערכיות

 מדבר טבעי  9.2

 
  

ולנחל ירוחם ובסמוך לדופן של אזור התעשיה  224שטחים טבעיים בדרום בקע ירוחם, בסמיכות לכביש 

המזרחי. אזורים אלו נשמרו לרוב במצבם הטבעי, אך ערכיותם נפגעה במידה לאורך השנים וניכרות בהם  

פעילות פעות השאתרי כריה וחציבה, הפרות נופיות מעשה האדם כגון דרכי רכב, שרידי פעילות צבאית, 

 חקלאית ושינויים מבניים בפני הקרקע.

, למעט פיתוח  על בניה והתערבות הפוגעת בנוף יש לשמר שטחים אלו במצבם הטבעי ככל הניתן ולאסור ▪

כריה אתרי ו (702תא שטח )אירוח כפרי, הטמנת פסולת מוצקה  לאתרידרכי גישה ותשתיות הכרחיות 

 . (701, 700תאי שטח ) וחציבה

 .מוקדי העניין שבהםלהנגשת לרכב  שבילי וחניוני עפרמינימלי של  ול פיתוח ניתן לשק ▪

 הקובעת הפיתוח להנחיות בהתאם, העניין מוקדי ופיתוח הנופיים והרכיבה ההליכה צירי פיתוח יתאפשר ▪

 (. בהתאמה 9.11-ו 9.9 סעיפים ראה) זו תכנית

 שטח להנחיות מיוחדות 9.3
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שטחים לאורך נחל ירוחם מצפון ליישוב, וכן שטחים בבסיס נחל אבנון במבואה המזרחית ליישוב. מתאפיינים  

 הבדואית.  ההתיישבותומבני מגורים ארעיים של  אקסטנסיביתבנוף מדברי של חקלאות בעל 

  י. עד להסדרת פתרון קבע למגורי ההתיישבות הבדואית, יישארו שטחים אלו בתפקודם החקלאי הנוכח ▪

תו לשימושים החזרשיקום השטח ושטחים אלו לתפקד כשטחי מגורים יש לשקול את יחדלו במידה ו

 בליווי חוות דעת מאקולוג ויועץ נוף. חקלאיים ו/או תיירות חקלאית, 

 .על רציפות אפיקי הנחלים לזרימת מים חופשית בהםיש לשמור  ▪

 רצועת נחל טבעי  9.4

 
  

תחום אפיקי הנחלים המרכזיים התוחמים את העיר. מתאפיינים בערכיות נופית וסביבתית גבוהה, וניתן 

להסעת מי נגר באירועים למצוא לאורכם צמחיה מדברית מגוונת. בנוסף, הינם בעלי חשיבות הידרולוגית 

 זנת אגם ירוחם. שטפוניים ולה

 בערכיות גבוהה'. מדבר טבעי 'יש לנהוג ברצועות הנחל הטבעיות כבשטחי  ▪

 יש לשים דגש על רציפות השטחים וזרימת מים חופשית בהם לשמירה על תפקידם ההידרולוגי.   ▪

 ואקולוג.  , הידרולוגתעשה בליווי אדריכל נוף בשטחים אלוכל תכנית מפורטת  ▪
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 שטח לשיקום נופי 9.5

 
  

שטח מופר וגבוה הצופה על העיר ומשמש תחום אתר הטמנת הפסולת המוצקה, בגבולה המזרחי של העיר. 

 לקליטת פסולות מוצקות מירוחם וסביבתה.

 יש לעשות תכנית לשיקום נופי של שטח זה בהובלת אדריכל נוף בתום תפקודו כאתר הטמנה פעיל.   ▪

ם מקדים של הצמוד לאתר ההטמנה הפעיל יהיה מותנה בשיקו ישובהמזרחי של ה ופיתוח עירוני בגבול ▪

 האתר.

)ראה גם  נופי, יש לשקול שימושים נוספים באתר שיחולו במסגרת תכנית מפורטתהשיקום הלאחר ביצוע  ▪

 . ( 10.3סעיף 

 

 ( 322)תא שטח  תיירות  9.6

 
  

 סביבתי.-נופיה ממשקאשר יתייחס ל סביבתי -נספח נופי  תכלוללאתר תכנית מפורטת מומלץ כי  ▪

 המהווים ניגוד חזותי לרקע המדברי. ובגוונים בחומריםבינוי מ יש להימנע ▪

 . 8.5בהתאם להנחיות סעיף   הסובביםעפר אל השטחים הפתוחים גלישת שפכי  יש להימנע ▪

 עפר קיימות.על כביש הגישה הישן לירוחם ועל דרכי ככל הניתן תתבסס תהיה סלולה ולאתר דרך הגישה  ▪

 

 אירוח כפרי  9.7

 
  

 .היישוב ומסביבתוגובה הבניה המירבי לא יחסום את המבט לקו הרקיע הטבעי הנצפה מתחום  ▪

 המהווים ניגוד חזותי לרקע המדברי. בחומרים ובגווניםבינוי מ יש להימנע ▪

 . 8.5ם הסובבים, בהתאם להנחיות סעיף גלישת שפכי עפר אל השטחים הפתוחימ יש להימנע ▪

 'פארק האגם' חניון לילה 9.8.

 
  

 יתאפשר בהתאם לתכנית המפורטת לפארק האגם. ( C01) חניון הלילה באגםפיתוח  ▪
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 צירי הליכה ורכיבה נופיים 9.9

 
  

ומקושרת אל רשת  יישוברשת צירי ההליכה והרכיבה הנופיים מהווה את שלד הטיילות במדבר הסובב את ה

ואל משאבי הטבע  הטבעי הצירים העירונית. בנוסף, רשת הצירים הנופיים מקושרת אל מוקדי העניין שבמרחב

 מכתש ירוחם, אגם ירוחם, שמורות הטבע והגן הלאומי. –המרכזיים 

 תוואי השבילים המפורט יתבסס על ניתוח נופי וסביבתי, בליווי אדריכל נוף ואקולוג. ▪

 ' יהיה מינימלי. בערכיות גבוההים שבתחום 'מדבר טבעי פיתוח הציר ▪

לצירים הנופיים, למעט גישה   יש למנוע ככל הניתן גישת כלי רכבבשטחי 'מדבר טבעי בערכיות גבוהה'  ▪

 המוסדרים כיום כגון מצפור אבנון.מוקדי העניין ל

כגון דרך חברת חשמל לאורך  היכן שניתן, יתבססו הצירים הנופיים על הפרות קרקע ושבילים קיימים  ▪

 שפת המכתש ודרך העפר למצפור אבנון.

 תתאפשר התקנת שילוט נמוך וללא תאורה לאורך הצירים הנופיים לצרכי התמצאות וצרכים תיירותיים. ▪

שבילי , ל'פארק האגם' וליםבנחלים המרכזי יםפארקמקצות הצירים הנופיים ליש לשמור על קישוריות  ▪

 יים. ההליכה והרכיבה העירונ

 מעבר תחתי  9.10

 
  

בנקודת המפגש בין לנחל מעבר תחתי ה המזרחי יש לפתח יבמסגרת פיתוח מסילת הברזל לאזור התעשי ▪

 . (B01) מסילהלמכתש ולשמורת "אירוס ירוחם" לבין ההציר הנופי  

אפיק להולכים, רוכבים ובעלי חיים לצד  ותנועה חופשית חציהגובה המאפשרים בהמעבר יהיה ברוחב ו ▪

 . הזרימה של הנחל 
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 נקודות עניין  9.11

פיתוח ייעשה  הומגדיר הנחיות לפיתוח ושילוב המוקדים במערך העירוני. נקודות העניין סעיף זה מפרט את מכלול 

   מחוץ לגבול השיפוט של היישוב.בראייה אזורית רחבה ויתייחס לתכניות ואתרים נוספים 

 הוראות כלליות .א

 בליווי אדריכל נוף ואקולוג. יים ככל הניתןתקפיתוח בנקודת עניין י ▪

 כל התערבות בנקודת עניין בתחום שמורת טבע או גן לאומי ייעשה בתיאום עם רשות הטבע והגנים.  ▪

 . תתאפשר התקנת שילוט נמוך ללא תאורה להתמצאּות והוראת הגישה לרשת הצירים הנופיים ▪

 

 אתרי תצפית .ב

 
  

 נמצאים בשטחי שמורות הטבע שבאזור.  םת גבוהה. מרביתמרשים וערכי נצפּוממוקמים בנקודות בעלות נוף 

, ללא הקמת מבנים ומתקנים המפרים את קו הנוף ככל הניתן יש לשמר את אתרי התצפית במצבם הטבעי ▪

 הטבעי, בדגש על תצפיות דופן המכתש.

ושילוט תיירותי, תוך יתאפשר פיתוח מינימלי של אלמנטים לביקור תיירותי בתצפיות כגון ספסלים,  ▪

 .התחשבות בערכים הנופיים במקום

 רשימת אתרי התצפית:

 שם  קוד שם  קוד

V01 גבעת שקד V07  )'תצפית תל ירוחם )'ההר הלבן 

V02 תצפית הר אבנון V08  תצפית לאגם 

V03 תצפית המכתש הדרומית V09 תצפית הר רחמה 

V04 תצפית הירידה למכתש V10  רביבים תצפית מפער נחל 

V05 מצפור אבנון V11  תצפית הגבעות המזרחיות 

V06  תצפית המכתש הצפונית V12  תצפית נחל שועלים 

 ארכיאולוגיה  .ג

 
  

(, בית A06(, מצודת אבנון )A04מבנים וממצאים ארכיאולוגים ממגוון תקופות, כגון תל ירוחם, מיצד ירוחם )

 סימון דרכים עתיקות, ריכוזי טרסות עתיקות ועוד.(, מבני A05הקברות המוסלמי ואתרי כלי הצור )

יש לבצע סקר אתר ארכיאולוגי ולקבל הנחיות שימור מפורטות מרשות העתיקות עבור כל אתר הנמצא  ▪

 בתחום תכניות מפורטות ותכניות בניין עיר ביישוב.

ציבוריים  מבנים וממצאים ארכיאולוגים בתחום הפיתוח העירוני ישולבו ככל שניתן בגנים ופארקים ▪

 במצבם הטבעי, בליווי רשות העתיקות.
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מומלץ לבצע סקרי אתרים ארכיאולוגים לאתרים שבמרחב הטבעי הסובב את העיר. במידה ויתקיימו  ▪

 סקרים אלו יש לשקול לפתח אתרים שיימצאו בעלי ערכיות היסטורית ותיירותית גבוהה. 

 רשימת אתרי הארכיאולוגיה: 

 שם  קוד שם  קוד

A01 ארכאולוגי  סיתות ואתר מאובנים A07 התיכונה  הברונזה מתקופת נחושת מטבעות אתר 

A02 אבנון ת'חירב A08 הקדומה הברונזה מתקופת צור כלי פיזור אתר 

A03 חתירה מצודת A09 קדומות חקלאיות טרסות ריכוז 

A04 ירוחם מצד A10 קדומות חקלאיות טרסות ריכוז 

A05 בדואי/מוסלמי קברות בית שרידי A11 קדומות חקלאיות טרסות ריכוז 

A06 שרידי מצודת אבנון מהתקופה הישראלית A12 קדומות חקלאיות טרסות ריכוז 

 מוקדי טבע .ד

 
  

 ם לאזור המושכים מבקרים רבים.יגבי מים עונתיים ואתרי פריחה ייחודי

  .ככל הניתןהטבע במצבם הטבעי  מוקדייש לשמר את  ▪

 מוקדי הטבע:רשימת 

 שם  קוד שם  קוד 

N01 צפון  שועלים בנחל צדף גב N04 ריכוז פריחת חלמוניות 

N02  גבי שועלים N05 ריכוז פריחת חלמוניות 

N03 גב עקב N06 ריכוז פריחת אירוס ירוחם 

 
  

חניון לילה8!מוקד טבע±
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 לתכניות מפורטות סביבתיות הנחיותהמלצות ל.10

 כללי  10.1

בהגשת תסקיר השפעה על הסביבה כמשמעו בתקנות התכנון והבנייה )תסקירי כל תכנית מפורטת שאינה מחוייבת 

השפעה על הסביבה( המציעה הקמה ו/או שדרוג של שטחים לתעסוקה, מלאכה, תשתית הנדסית בעל פוטנציאל 

להשפעה על הסביבה, דרך חדשה, שכונת מגורים, שימושים מעורבים ו/או גובלים וכל תכנית אחרת שלדעת מוסד 

ון הינה בעלת השפעות סביבתיות, תחוייב בהגשת חוו"ד סביבתית לאישור היחידה הסביבתית האזורית או התכנ

המשרד להגה"ס בהתאם לעניין. חוו"ד הסביבתית תוכן בהתאם להנחיות ודרישות היחידה הסביבתית/המשרד 

 להגה"ס. 

תוחים ערכיים יתואמו עם המשרד תכניות מפורטות באזורי תעשיה, אתר פסולת, מט"ש, מתקני תשתית ושטחים פ

 להגנת הסביבה. 

 : מזעור מפגעים ומטרדים סביבתיים

תכניות מפורטות יכללו לפי העניין הוראות למניעת מטרדים כגון רעש, זיהום אוויר, זיהום מים וריח וכד',  ▪

העניין משימושים הגורמים לדעת מוסד התכנון מטרד לאזורי המגורים הסמוכים ולשימושים רגישים לפי 

 ותחום התכנית וסביבתה, ויכללו אמצעים למניעתם/צמצומם בתאום עם הגורם הסביבתי המוסמך.

ניתן לקבוע בתכנית מפורטת הוראות ותנאים שיגבילו או יאסרו שימושים משניים נלווים, כולם או חלקם  ▪

תנועה, איכות בחלקים מהתכנית או בשטח כולו, על פי קריטריונים של התאמה בין שימושים, הפרעה ל

 הסביבה ושימור ערכי טבע ומשאבי מים.

תכנית מפורטת, הכוללת שימושים רגישים לרעש )מוסדות ציבור, בריאות ומגורים( בסמוך לדרכים ארציות  ▪

ולמסילת רכבת, תהיה כפופה לחוות דעת סביבתית, אשר תתייחס בין היתר לנושא איכות אויר, לבחינה  

 טת אמצעים אשר יבטיחו עמידה בתקנות ובקריטריונים העדכניים. אקוסטית ולקרינה אלמ"ג ולנקי

 תכניות מפורטות המאפשרות שימושים הפולטים מזהמים תכלולנה הוראות בדבר טיפול במזהמים ופינויים.  ▪

 תעשיה, תעסוקה, מלאכה, שימושים מעורבים   10.2

 מניעת מפגעים סביבתיים: 

ות למניעת מטרדים סביבתיים ובכלל זה מיקום השימושים תכנית לשימושים מעורבים תציג אמצעים ופתרונ ▪

 ופריסת הבינוי והתאמה לדרישות היחידה הסביבתית ו/או רישוי עסקים. 

בתכנית מפורטת יוגדרו אמצעי החיץ כגון נטיעות עצים, בין אזור התעשיה לשימושים הסמוכים )ראה סעיף  ▪

8.6 .) 

 "ס: חומ ▪

וכנים, תקבע הוראות לטיפול בהם, שינועם ואחסנתם, תכנית מפורטת הכוללת שימוש בחומרים מס -

 בהתאם להנחיות הגורמים הסביבתיים המוסמכים וחברות התשתית.

ייבחנו מרחקי ההפרדה  –מפורטת הכוללת שימושים בהם עושים שימוש בחומרים מסוכנים  בתכנית -

תנאי "מדיניות משימושים רגישים. יותרו שימושים המוגדרים כרצפטור ציבורי ובתנאי שיעמדו ב

 מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים" של המשרד להגה"ס. 

מרחקי ההפרדה של המפעלים הקיימים במקום ערב אישורה של תכנית זו יצומצמו ככל הניתן ובכל  -

 מקרה לא יורחבו וכן לא יתווספו על אלה הקיימים.  

 לגבולות המגרש.מעגלי הסיכונים של המפעלים החדשים לא יחרגו מעבר  -

תכנית מפורטת תכלול הנחיות קרינה בלתי מייננת בהתאם להמלצות המשרד להגה"ס וכן הגבלות בניה בקרבת  ▪

 קווי ומתקני חשמל, אנטנות וכד'.

תכניות באזורים שקיים בהם חשד לזהום סביבתי כגון זהום קרקע/אוויר/מים וכיוצ"ב כגון: תעשיה, תעסוקה,  ▪

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 268 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



77 
 

דלק, מתקני תשתית תחוייב בהכנת סקר מקדמי בהנחית היחידה הסביבתית או  מלאכה, חניונים, תחנות

 המשרד להגה"ס ובעמידה בדרישות הסביבתיות.

בקשה להיתר בניה על פי תכנית הכוללת טיפול, אחסנה ושינוע של חומרים בעלי חשד לזהום קרקע כגון:  ▪

הזהום. בקשה להיתר בניה עבור שטח בו מתקיימת דלקים, כימיקלים, שמנין תותנה בהצגת פתרונות למניעת 

 בהווה או התקיימה בעבר פעילות מסוג זה תחוייב בהגשת סקר קרקע בהתאם להנחיות המשרד להגה"ס. 

בקשה לתכנית/היתר בנייה עבור שימושים בעלי פוטנציאל ליצירת שפכים מזוהמים כגון: מפעלים, עסקי מזון,   ▪

צת כלימ רכב וכד', תכלול פתרונות לטיפול קדם בשפכים לרבות חיבור מפעלים, תחנות דלק, מוסכים, רחי

למערכות טיפול בשפכים/למפרידי שמן תיקניים בטרם חיבורם למערכת הביוב העירונית. למערכת הביוב 

 העירונית יופנו שפכים באיכות סניטרית בלבד.

ת המקומית ובעמידה בדיני איכות עבודות ההקמה והפיתוח יבוצעו בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית והרשו ▪

 הסביבה.

 פסולת  10.3

 תוכניות מפורטות יכללו הנחיות בדבר:

תכנית מפורטת לשיקום אתר הפסולת הקיים במזרח הישוב תבוצע על פי הנחיות המשרד להגה"ס.   ▪

שימושים לבינוי באתר יבוצעו רק לאחר ביצוע בדיקת האתר וביצוע קידוחי קרקע וגז בהתאם להנחיות  

 משרד להגה"ס. ה

 . 4/16הטיפול בפסולת ייערך על פי המפורט בתמ"א  ▪

תשתית מאפשרת הפרדת פסולת בכל השימושים שבתחומן ובכלל זה הפרדה בין פסולת ביתית לפסולת  ▪

תעשייתית ופסולת אינרטית והפרדה ולשימוש חוזר של פסולת בניה והריסה על פי מדיניות הרשות בנושא 

 זה.

וי, והיתרי בנייה יכללו הוראות למתן תשתית להפרדה ולמחזור פסולת  ויעמדו תכניות מפורטות לבינ ▪

 בדרישות היחידה הסביבתית האזורית לעניין הפרדת פסולת ומיחזור.

אתר הפסולת הקיים ייסגר וישוקם בתכנית מפורטת בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית האזורית  ▪

 והמשרד להגה"ס. 

 פסולת יבשה  10.4

ולת בתחום מחצבת הר צבוע יהיה בתאום עם אגף המחצבות של משרד האנרגיה ועל פי  תכנון אתר הפס ▪

 הנחיות המשרד להגה"ס. 

 הטיפול בפסולת יבוצע בשלבים בהתאם להתקדמות החציבה והכרייה באזורים בהם הסתיימה הכרייה.  ▪

חצבה ובליווי  הטיפול בפסולת יכלול מתקני גריסה ומיחזור. ההטמנה תהיה כחלק מהליך שיקום אתר המ ▪

 אדריכל נוף.

 הגישה לאתר הפסולת בדרכים קיימות בלבד. ▪

 יינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים כלשהם לסביבה על פי דרישות המשרד להגה"ס.  ▪

תפעול אתר ההטמנה בהתאם להנחיות המשרד להגה"ס ובתאום עם משרד האנרגיה לעניין שלביות  ▪

 תפעול המחצבה. 

בהתאם ל"הנחיות והוראות המשרד להגה"ס לסגירה ולשיקום  10.4שיקום אתר ההטמנה ראה סעיף  ▪

 מטמנות".
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 וריח  אויר  זהום מקורות 10.5

בתכנית מפורטת הסמוכה לדרך ראשית, למסילת רכבת, תחנת רכבת, מתחם תחבורה וכד' תבוצע חוות  ▪

 הסביבתית האזורית.דעת על ידי יועץ איכות אוויר בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה או היחידה 

מטר מהמט"ש יהיה הכנת מסמך סביבתי  500תנאי להגשת תכנית לשימושים רגישים בטווח של עד  ▪

שיתייחס בין היתר למפגעים אםשריים מן המט"ש. המשרד להגה"ס רשאי לצמצם טווח זה או לפטור  

 תכנית מהתייחסות זו בהסתמך על בדיקות סביבתיות קודמות.

 לות מקורות זהום אוויר וריח תכלולנה הוראות ואמצעים לטיפול במפגעים אלה. תכניות מפורטות הכול ▪

 המחצבות יעמדו בדרישות המשרד להגה"ס למניעת מפגעי אבק. ▪

בתחנות הדלק יותקנו אמצעים לצמצום פליטות מזהמים לאוויר על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה  ▪

 ותקנות אוויר נקי שבתוקף.

 נגר עילי  10.6

מפורטות הכוללות שימושים העשויים לזהם את מי התהום והקרקע )כגון מבנים לגידול בעלי בתכניות  ▪

חיים, שימוש ואחסנה של חומרים מסוכנים, תעשיה ומלאכה, תחנות תדלוק, מוסכים וכד'( יש לנהוג  

 על ידי מתן פתרונות להבטחת מניעת זיהום קרקע ומים. 1תמ"א פרק המים בבהתאם להוראות 

תכנית מפורטת תכלול אמצעים למניעת אבוד מי הנגר ונקיטת אמצעים להשהייה והאטת זרימת המים  ▪

והכוונתם לאזורים המאפשרים קליטת נגר להשהייה והשקייה של שצפ"ים וגינות, שימוש בשיטות איגום 

 ות בנחלים ובמרחב הטבעי, שימוש במים מושבים וכד'.של "מיקרו לימנים", ונטיעות ממוקד

 בכל תכנית מפורטת הדורשת צמחיה ייעשה שימוש, ככל הניתן, בצמחיה חוסכת מים ובתחזוקה מועטה. ▪

בתכנית מפורטת שיש בה משטחי חניה או משטחי ריצוף נרחבים ייעשה שימוש בחומרים המאפשרים  ▪

 חלחול. 

 להנחיית היחידה הסביבתית והמשרד להגנת הסביבה.הנגר מאזורי התעשיה יטופל בהתאם  ▪

תכנון הניקוז ומערכת הניקוז יתייחס לנושאי שימור קרקע ונוף, להפניית הנגר לצורכי השקייה, קליטת נגר  ▪

 להשקייה, תכנון חניות מאפשרות חלחול וכו' . 

 חקלאות  10.7

ות חקלאיים להבטחת מניעת מטר של מגורים משד 50תכנית מפורטת תקבע כי יישמר מרחק של לפחות  ▪

 מטרדי ריסוסים, הדברה וכו'.

 מבני משק, אורוות, דירים וכד' מותרים באזורים החקלאיים ובחוות החקלאיות בלבד. ▪

 אקוסטיקה  10.8

 :בדבר הוראות יכללו מפורטות תכניות

דיקה תכנית מפורטת/היתר בנייה יכללו  אמצעים למיגון אקוסטי במקור וביעד בהתאם לחוות דעת וב ▪

אקוסטית, כולל שמירה על מרחקים נדרשים בין שימושים היוצרים מטרדי רעש לבין שימושים רגישים,  

 על פי דרישות היחידה הסביבתית והרשות המקומית.

בתכנית מפורטת הסמוכה לדרך ראשית, למסילת רכבת, תחנת רכבת, מתחם תחבורה וכד' תבוצע חוות  ▪

 ת המשרד להגנת הסביבה או היחידה הסביבתית האזורית.דעת על ידי אקוסטיקאי בהתאם להנחיו
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 מערכות על גגות מבנים חייבות להיות סגורות בקומה טכנית. ▪

 ג ”אלמ  קרינה 10.9

באזורים המיועדים לשהיית בני אדם ינקטו אמצעים להמנעות מחשיפה לקרינה העולה על  הספים  ▪

להגנת הסביבה ובאישורו,  בהתאם לשימושים המותרים על פי הנחיות הממונה על הקרינה במשרד 

 השונים. 

תכנית מפורטת הכוללת מגרשים למוסדות ציבור תכלול התייחסות למיקום חדרי טרנספורמציה. לא  ▪

 תותר הקמת חדרי טרנספורמציה בתחום מבנים המשמשים למוסדות חינוך וגני משחקים לילדים. 

, תחנת רכבת, מתחם תחבורה וכד' תבוצע חוות בתכנית מפורטת הסמוכה לדרך ראשית, למסילת רכבת ▪

 דעת על ידי יועץ קרינה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה או היחידה הסביבתית האזורית.

 תכנית להרחבת המט"ש 10.10

נדרשת להגשת חוות דעת סביבתית בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית ו/או המשרד להגה"ס בהתאם  ▪

 כנית. למוסד התכנון לו הוגשה הת

מוסד התכנון ידון בחוות הדעת הסביבתית כחלק מהדיון בתכנית. החליט מוסד התכנון להפקיד את  ▪

התכנית או להפקידה בתנאים, יחליט גם אילו הוראות למניעת השפעות שליליות על הסביבה ייכללו  

 בהוראות התכנית, ככל שימצא צורך בכך. 

 . 10.5להיבטים סביבתיים ראה גם סעיף  ▪

 בניה ירוקה ותכנון תואם אקלים  10.11

בתכנית מפורטת יבחן לתכנון תואם אקלים לשם יצירת נוחות אקלימית באזור מדברי באמצעות תכנון  ▪

 קומפקטי ובחינת נושאי: אוורור, חימום וקירור פסיבי ונוחות תרמית וחסכון באנרגיה.

 ום העירוני. בתחום מגרש יינקטו פתרונות ואמצעים להפחתת אי הח -אי חום עירוני  ▪

  גם ישולב בהצללה השימוש. הציבוריים ובמרחבים אופנייםיבוצעו אמצעי הצללה לאורך צירי ההליכה/ ▪

 (. 7.1 סעיף)ראה  המדברית לסביבה המתאימים ועלווה צמרת רחבי בעצים

 נחלים 10.12

 ואקולוגיים ובין היתר:תכניות מפורטות הכוללות נחלים וצירי ניקוז יכללו הוראות להיבטים נופיים  ▪

 הוראות בדבר שמירת אופיים ושילובם באופן המעניק להם ערך אקולוגי, סביבתי ונופי. -

 הוראות לשמירה ושיקום של ערכי הטבע, הנוף, הסביבה והתרבות ושימור המערכת האקולוגית. -

ל מנת לאפשר בעת הכנת תכניות מפורטות תוגש תכנית ניקוז מפורטת שתגדיר את מרחק הבניה המותר ע ▪

ספיקה מיטבית של הנחל, מניעת שטפונות והצפות ומניעת פגיעה בפיתוח המתוכנן של דרכים, טיילת, בניה 

 של מבני ציבור ומגורים. התכנית המפורטת תקבל את חוות דעת רשות הניקוז שהוכנה בתחומה.

לשם שמירה על המגוון תכנית לפיתוח באזורי הנחלים ילווה באקולוג ובאדריכל נוף ויתואם עם רט"ג  ▪

 הביולוגי והנחל כציר פתוח וכמעבר רציף לזרימת מים, מעבר בעלי חיים, הולכי רגל ואופניים. 

 

 

 מתקנים הנדסיים  10.13

 בכל היעודים שיותרו לפיתוח ניתן לאתר ולהקצות -תחנות השנאה בתכניות המפורטות  ▪
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 יועדף מיקום תחנות השנאהמיקום לתחנות ההשנאה וככל שניתן במבנים נפרדים. 

 באזורי תעסוקה ושטחים למתקנים הנדסיים. מיקום תחנות השנאה במגרשים 

 למגורים ולמוסדות ציבור, יותר במקרים מיוחדים אשר ינומקו בתכנית מפורטת.

 בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים המיועדים  ▪

 למתקנים הנדסיים.

 תחנות השנאה יקבע בהתייחס לשימושים רגישים ומגבלות הבניה הנדרשות  מיקומן של ▪

 מבחינת בטיחות ובריאות. תנתן העדפה למיקומן במתקנים תת קרקעיים.

 לאחר אישור היחידה הסביבתית/הגה"ס.  –מיקום תחנת השנאה בשצ"פ  ▪

 לפי תכנית מפורטת הכוללת תחנת השנאה, תקבע הוראות בניה ופיתוח השטח לתחנה  ▪

 מיקומה, הוראות בדבר חומרי הגמר ושילובה של התחנה בבניה המתוכננת במגרש, וכן

 הוראות בנושאי איכות סביבה ובכלל זה רעש, קרינה )מתוקף חוק הקרינה הבלתי

 מיננת ( והיתרי סוג וחזות.

 תינתן עדיפות לתכנון רשת גז שתאפשר שימוש בגז טבעי מצנרת ההולכה הארצית.  ▪

לביוב יתוכננו וימוקמו בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ויכללו  תחנות שאיבה  ▪

אמצעים למניעת גלישת ביוב בעת תקלות, לרבות ציוד גיבוי והתראה. תחנות השאיבה ימוקמו ככל הניתן 

 בתת הקרקע ובמידת הצורך יכללו אמצעים למניעת רעש וריחות.

 /א על שנוייה. 36יו בהתאם להוראות תמ"א הנחיות ביחס למתקני שידור זעירים יה ▪

 איסור בניה בקרבת מתקני חשמל:  ▪

בתכניות מפורטות יקבעו תנאים, הגבלות בניה ומרחקים מקווים ומתקני חשמל, תחנות  -

טרנספורמציה ומיתוג, לפי כל דין. כן יקבעו בתכניות המפורטות הוראות והנחיות למתן היתרי בניה 

 למתקני חשמל, הכל בתיאום עם חברת חשמל. 

 על שינוייה.  10א על רצועת קווי חשמל מתח על ומתח עליון יחולו הוראות תמ"  -

תכנית 612-0692913 23/06/2020 11:51:07 נספח סביבה ונוף

ףונו הביבס חפסנ 11:51:07 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 272 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



 

 
 

 ירוחםמתאר כוללנית תכנית 
 סקר סיכוני רעידות אדמה ראשוני 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 :הוכן עבור
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2017אפריל    ‘ PR13244פרויקט מס

3 PEKERIS ST. TAMAR PARK , REHOVOT 76702 , ISRAEL    TEL: +972-8-9475222, FAX: +972-8-9477008 
 08-9477008: פקס,   08-9475222: טל   ישראל ,  76702פארק תמר רחובות , כניסת אדיסון, 3רחוב פקריס 

www.ecolog.co.il 
office@ecolog.co.il 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 16:24:05 נספח סקר סייסמי

ימסייס רקס חפסנ 16:24:05 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 273 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



 

 הוכן עבור: 

 

ראשוני  סיכוני רעידות אדמהסקר 
תכנית מתאר כוללנית לישוב  עבור

 .ירוחם

 ביצוע:

 
  2017 פרילא iעמוד  

 

   

 

i  אקולוג הנדסה בע"מ 

 

 עמוד תוכן

 1 ....................................................................................... הקדמה .1

 1 .........................................................................................................  רקע .1.1

 1 ................................................ ובסביבתה התכנית בתחום הגיאולוגיים התנאים .1.2

 6 ....................................... התכנית באזור הסיסמיים הסיכונים הערכת .2

 6 .................................................................. מהעתקה כתוצאה השטח יפנ קריעת .2.1

 6 ................................................................. הקרקע תנודות והגברת השתית תנאי .2.2

 6 ................................................. 413 י"ת פי על חזויות פקיותאו תאוצות .2.2.1

 7 ............................................ החזויות התאוצות של חריגה שתית הגברת .2.2.2

 8 ................................................................................................... קרקע גלישת .2.3

 9 ......................................................................................................... התנזלות .2.4

 9 ................................................................................ (צונאמי) ים נחשול הופעת .2.5

 10 ......................................................................... והמלצות מסקנות .3

 10 .....................................................................והמלצות הבדיקה ממצאי סיכום .3.1

 10 .................................................................. התכנית במסמכי להטמעה הנחיות .3.2

 12 ....................................................................................... מקורות .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 16:24:05 נספח סקר סייסמי

ימסייס רקס חפסנ 16:24:05 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 274 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



 

 הוכן עבור: 

 

ראשוני  סיכוני רעידות אדמהסקר 
תכנית מתאר כוללנית לישוב  עבור

 .ירוחם

 ביצוע:

 
  2017 פרילא iiעמוד  

 

   

 

ii  אקולוג הנדסה בע"מ 

 

 רשימת איורים

 2 ......................... .פיזית מיקום מפת גבי על ירוחם של הכוללנית המתאר תכנית גבול: 1 איור

 3 ............................................ 1:50,000 מ"בקנ גיאולוגית מפה רקע על התכנית גבול: 2 איור

 4 ....................................................................... . 2 באיור הגיאולוגית למפה מקרא: 3 איור

 5 ............................................... ובשוליו הגדול המכתש לרוחב סכמטי גיאולוגי חתך: 4 איור

 5 .............................. אדמה רעידות מוקדי + התכנית תחום סימון ועליה מבנים מפת: 5 איור

 7 ....................... חריגות שתית בהגברות החשודים האזורים מפת גבי על התכנית גבול: 6 איור

 9 ................................................................................ מדרונות לכשל רגישות מפת: 7 איור

 

 טבלאותרשימת 

 6 ..... סלעית שתית עבור בירוחם צפויה אינה ממנה שגבוהה האופקית הקרקע אוצתת: 1 טבלה

 10...................................................... .הבדיקה ממצאי השלכות של מסכמת טבלה:  2 טבלה

 

 

 

 

תכנית 612-0692913 23/06/2020 16:24:05 נספח סקר סייסמי

ימסייס רקס חפסנ 16:24:05 23/06/2020 612-0692913 תינכת

תכנית מס': 612-0692913 - שם התכנית: תכנית מתאר ירוחם

מועד הפקה: 23/06/2020 23:09 - עמוד 275 מתוך 287 - מונה תדפיס הוראות: 16



 

 הוכן עבור: 

 

ראשוני  סיכוני רעידות אדמהסקר 
תכנית מתאר כוללנית לישוב  עבור

 .ירוחם

 ביצוע:

 
  2017 פרילא 1עמוד  

 

   

 

 אקולוג הנדסה בע"מ  1

 

 הקדמה .1

 רקע .1.1

נקבעו סוגי תכניות עבורן יש לבצע סקר  2014באפריל  10בהנחיות מנהלת מינהל התכנון מיום 

 סיכוני רעידות אדמה ראשוני, במידה ותכניות אילו ממוקמות באזורי סיכון לפי הגדרתם בהנחיות. 

מטרתו של הסקר היא שיפור בסיס הידע לצורך התחשבות בסיכוני רעידות אדמה בפריסת יעודי 

 ע בתכנית, והגדרת הבדיקות המפורטות הנדרשות בשלבי התכנון הבאים.  הקרק

 גורמי הסיכון אותם יש לבחון במסגרת הסקר הינם: 

 קריעת פני שטח כתוצאה מהעתקה א.

 תנאי השתית והגברת תנודות קרקע ב.

 גלישות קרקע ג.

 התנזלות ד.

רצוי להימנע ככל הניתן מייעוד  כמו כן, מציינות ההנחיות כי באזורים המועדים להצפה מצונאמי

 שטחי קרקע חדשים של מבני ציבור המאכלסים קהל רחב כדוגמת בתי ספר וגני ילדים.

כלולה בסווג התכניות המחויבות בסקר סיכוני  (2איור להלן ה"תכנית", ) "ירוחםתכנית מתאר "

תכניות מתאר כוללניות בתחום אזור סיכון כמוגדר  – 1רעידות אדמה ראשוני )קטגוריה מס. 

ואת חומרתם  פריסת גורמי הסיכון ברחבי התכניתהסקר המופיע בעבודה זו בוחן את  בהנחיות(.

 (.3)פרק  (, ובהתאם קובע הנחיות לשילוב בהוראות התכנית2)פרק 

 התנאים הגיאולוגיים בתחום התכנית ובסביבתה .1.2

 : (2איור , 1איור ) ירוחם כוללת שני מתחמיםישוב המתאר הכוללנית לתכנית 

מלבני הכולל סמוך למרכזו את החלק הבנוי של העיר ירוחם. למתחם  בעל תחום : אזורמתחם ראשי

זה מעין שלוחה בעלת גבול משונן בחלקו הצפון מערבי, ושלוחה נוספת בצידו הדרום מזרחי, 

מ' על  660כתש הגדול. המתחם משתפל לכוון צפון מערב, מרום של כ ששוליה גובלים במצוקי המ

, לאורך ערוצו של נחל מ' במערב המתחם 415שפת המכתש הגדול במזרח המתחם, לרום של כ 

זהו גם כוון הזרימה הכללי של הערוצים המנקזים את תחום התכנית. שיפועי המדרון כמו . רביבים

פון מערביים של המכתש בתחום המתחם הם גבוהים יחסית. גם שיפועי גדות הערוצים בשוליו הצ

גם באזור רכס ירוחם, בחלק הצפון מערבי של המתחם, גדות הערוצים הם בעלי שיפועים תלולים, 

רצועה שכוונה צפון מזרח,  -בחלק המרכזי של המתחם משתרע מישור ירוחם חלקם מצוקיים. 

 והטופוגרפיה שלה מתונה.  
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התצורות הכלולות בחבורות הסלע מבסיס הקרטיקון את חום המתחם כולל החתך הסטרטיגרפי בת

(. הסלעים הקרבונטים 3איור וים המלח ) , סקיההעליון ועד ההולוקן: יהודה, הר הצופים, עבדת

סלעי הקירטון, הצור וכן בחילופים עם קירטון וחוואר מחבורת יהודה,  הקשים )גיר ודולומיט(

ת הר הצופים, חשופים על גבי המצוק הצפון מערבי של המכתש הגדול בתחום ווהחוואר של חבור

 בצפון מערב המתחםבמרכז והתכנית, על המדרונות שמצפון מערב למכתש, ובאזור רכס ירוחם 

מחשוף קטן של קירטון מחבורת עבדת מופיע בשוליו הדרום מזרחיים של רכס ירוחם,  .(2איור )

את ו ם הכולל את חלקו המרכזי של המתחםבאזור מישור ירוח באזור המפער בו נמצא אגם ירוחם.

חתך ניאוגני צעיר הכולל קונגלומרטים ואבני חול של תצורת חצבה בפני השטח מופיע העיר ירוחם, 

)חבורת סקיה(, ואלוביום )חבורת ים המלח(. יחסי השדה בין יחידות הסלע שתוארו, ביחס למיקום 

 .4איור המתחם, מוצגים באופן סכמטי בחתך הגיאולוגי ב

 224מצפון מערב וכביש  40: אזור מדרום מזרח לצומת הנגב, התחום על ידי כביש מתחם מישני

מערב. באזור  –מצפון מזרח. במרבית המתחם הטופוגרפיה מתונה עם נטייה קלה לצפון צפון 

 ים תלולים יותר. הדרומי של המתחם, בו נמצאים ראשי הערוצים המנקזים אותו, השיפוע

בחלק התלול יחסית של המתחם, בדרומו, חשופים סלעי קירטון וצור מחבורת הר הצופים. מצפון 

 להם מכוסה החתך הסלעי בלס מחבורת ים המלח.  

 

 : גבול תכנית המתאר הכוללנית של ירוחם על גבי מפת מיקום פיזית.1איור 
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; חלק מערבי: 1996חלק מזרחי: גליון דימונה, רודד, ) 1:50,000 מ"בקנ גיאולוגית מפה רקע על תכניתה גבול: 2איור 
  .3איור ב מופיע מקרא למפה .(2010גליון רביבים, סטרינסקי וחוב', 

נגב הצפוני המהווים את הביטוי ה רכסימשל רכס חתירה, אחד  בשוליוהעיר ירוחם ממוקמת 

( במסגרת מעוות אזורי 3איור המורפולוגי למבני קימוט שנוצרו החל מסוף הקרטיקון העליון )

 Bentor)דרום( דרום מערב ) –(. כוון הקמרים )צפון( צפון מזרח 5איור המכונה ה"קשת הסורית" )

and Vroman, 195490, והם בעלי אגף דרום מזרחי תלול )עד כ סימטרי-(. מבנה הקמרים הוא אº ,

המתחם הראשי משתרע מאגפה  (.10ºיותר( ואגף צפון מערבי מתון )עד כ  ובמקרים חריגים אף

של אנטיקלינת ירוחם, כשבתווך, באזור והמתון ה התלול יאגפ דרך ,המתון של אנטיקלינת חתירה

. המתחם (5איור ) החופף את מחשופי הסלעים הניאוגניים, מצוייה הסינקלינה שבין שני הרכסים

 ובסינקלינה שמצפון מערב לו.   בועצהמישני נמצא על אגפו המתון של רכס 

 קמ' ממזרח לעיר ירוחם 35המהווה את המקור הסיסמוגני הפעיל האזורי, ממוקם כ בקע ים המלח, 

 . (5איור )
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 .(2010סטרינסקי וחוב', ) 2איור ב גיאולוגיתה מפהל מקרא: 3איור 
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. מקרא מופיע בחלק השמאלי Zilberman (2000)סכמטי לרוחב המכתש הגדול ובשוליו, מתוך  : חתך גיאולוגי4איור  
החתך מציג את התחתון. מסומנת החפיפה של תחום החתך עם החלק הדרום מזרחי של המתחם הראשי של התכנית. 

 .5איור סכמטי של החתך ביקום מ יחסי השדה בין היחידות הסטרטיגרפיות המופיעות בתחום המתחם המרכזי.

 

. התכנית מסומן במלבן כחולזור אשחורים(.  יציםחהקימוט של הקשת הסורית ) : בתמונה הקטנה: מבני5איור 
מוקדי רעידות  .ועליה סימון תחום התכנית (Sneh and Weinberger, 2014בתמונה הגדולה: מפת מבנים )מתוך 

 .4איור צהוב מסמן את מיקומו הסכמטי של החתך המופיע בו ק אדמה מתוך קטלוג המכון הגיאופיזי.
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 באזור התכניתסמיים הסי סיכוניםההערכת  .2

 כתוצאה מהעתקהקריעת פני השטח  .2.1

פעילות סיסמית )רעידת אדמה( על גבי העתקים באה לידי ביטוי בין היתר בתנועה יחסית של 

פני מצטלבת עם הסלעים משני צידי ההעתק תוך כדי סידוק, ריסוק וקריעת סלע. כאשר פעילות זו 

העתק או בתחום רצועת השטח מתרחש מעוות היכול להוביל להרס של מבנים הממוקמים על גבי ה

  הגזירה שלו )שעוביה האפשרי הוא עד מס' מאות מטרים מכל צד של ההעתק(.

( 2016, עדכון 2013 ,שגיא וחוב'לנושא הסיכון מקריעת פני שטח ) 413המפה התיקנית של ת"י פי  לע

אין בתחום התכנית הגבלות בניה כך לפי ./ חשודים כפעיליםפעילים העתקים  אין בתחום התוכנית

 בכל הנוגע לקריעת פני שטח כתוצאה מהעתקה. 

 .היא דלילהסביבת התוכנית על פי קטלוג המכון הגיאופיזי, הפעילות הסיסמית ב

 תנאי השתית והגברת תנודות הקרקע .2.2

 413תאוצות אופקיות חזויות על פי ת"י  .2.2.1

בזמני חזרה שונים  ירוחםבצפויה שגבוהה ממנה אינה תאוצת הקרקע האופקית מציגה את  1טבלה 

לתקן  5ישובים, הנלוית לגיליון תיקון על פי רשימת המקדמים הסייסמים עבור עבור שתית סלעית 

תאוצת התכן עבור בניה סטנדרטית נקבעת לפי רעידת אדמה  (.2011קלר וחוב', ) 413ישראלי 

 שנה. 475שתדירותה 

עבור שתית סלעית כתלות בזמן חזרה של  ירוחםבצפויה שגבוהה ממנה אינה תאוצת הקרקע האופקית : 1טבלה 
 (.2011רעידת אדמה )קלר וחוב', 

 הסתברות זמן חזרה )שנים(

 שנה 50ב  %

PGA (g) 

475 10 0.07 

975 5 0.08 

2475 2 0.11 
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 הגברת שתית חריגה של התאוצות החזויות .2.2.2

בזמן רעידת אדמה, תאוצות הקרקע החזויות עבור תשתית סלעית קשה עלולות להיות מוגברות 

במעבר אל היחידות הרכות שמעליהן עקב ירידה חדה במהירות הגלים, ולעבור החזרה והגברה 

מכליאת הגלים הסיסמיים בגבולות אגן סגור שקירותיו קשיחים )למשל על ידי נוספת כתוצאה 

העתקים המפרידים חומר מילוי רך באגן מהסלעים התוחמים אותו(. ההגברה עשויה להעלות 

 .ביחס לערכה בגג הסלע הקשה בעומק משמעותית את ערך התאוצה בפני השטח

על גבי מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות )מתוך גבירצמן  התוכניתמראה את  6איור 

: אבני 2איור כל האזורים המכוסים סלעים ניאוגניים יבשתיים ), זה(. על פי איור 2009וזסלבסקי, 

בסיכון להגברה חריגה כתוצאה מקיומו של נמצאים  חול וקונגלומרטים מתצורת חצבה, ואלוביום(

הסיבה להגברה החריגה הוא יחס אימפדנס גבוה )מהירות גלי הגזירה כפול  מצע קשה מאוד בבסיס.

מפה זו מבוססת ית הסלעית הקשה לבין הסלעים הניאוגניים המונחים מעליהם. הצפיפות( בין השת

(, ועל כן יתכנו שגיאות 1:200,000נתונים בהפרדה נמוכה )בין היתר, מפה גיאולוגית בקנ"מ  מסדעל 

בפועל, יש להתייחס לכל מקום בתחום התכנית בו מונחים בגבולות אזורי הסיכון. משמעותיות 

 –בעלי צפיפות נמוכה מעל סלעים קשים וצפופים )כדוגמת גיר מחבורת יהודה( סלעים ניאוגניים 

  כחשוד בהגברת שתית חריגה.

 

 (.2009, וזסלבסקי גבירצמן מתוך) חריגות שתית בהגברות החשודים האזורים מפתגבול התכנית על גבי : 6איור 
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 גלישת קרקע .2.3

קרקע מתרחשת כאשר מסת סלע/קרקע מתנתקת מסביבתה לאורך מישור גזירה וגולשת גלישת 

במורד מדרון כתגובה לכוח הכבידה. אירועי גלישה רבים מתרחשים כתגובה למעבר גלים סיסמיים 

בזמן רעידת אדמה והחלשת מישורי הכניעה. במקרים רבים מסת הסלע הגולשת עוברת מעוות 

, צפוימבנה הממוקם על גבי מסת סלע הגולשת כתגובה לרעידת אדמה הפוגע במבנה הפנימי שלה. 

 . הרס קטסטרופלילעבור במקרים רבים, 

( פיתחו שיטה להערכת רגישות השתית לגלישת מדרון. לפי שיטתם, הרגישות 2006כץ ואלמוג )

כץ ית המדרון. לפי שיטתם של ויה בסוג המסלע, במבנה הגיאולוגי )נטיית סלע הבסיס( ובנטיתל

סוגי  מוגדר כשיפוע זניח בו אין רגישות לכשל מדרון עבור כל º5(, שיפוע של פחות מ 2006ואלמוג )

 הסלעים. 

(. על פי איור 2006למוג, מציג את שטח התוכנית על גבי מפת רגישות לכשל מדרונות )כץ וא 7איור 

 חתירה יםרכסהבמורדות הצפון מערביים של  ותלגליש עד בינונית קיים סיכון ברמה נמוכה ,זה

של רכס  זרחייםמבמורדות הדרום  ;(1איור ) ובמערב המתחם הראשי, בהתאמהבמזרח  וירוחם

ובמספר אתרים בחלק הדרומי של מתחם; הבשולי ערוצים במרכז ו סביב אגם ירוחם ירוחם

  .המתחם המישני

ל , והיא מבוססת ע1:200,000חשוב להדגיש כי קנה המידה של מפת הרגישות לכשל מדרון הינה 

שרמת ההפרדה  1:50,000, כולל מפה טופוגרפית בקנ"מ ר מאגרי מידע בקנ"מ שוניםחיתוך של מספ

 .שוניםגיאולוגיים מצבים יחס לחלק מקבועי המרחק המשפיעים על יציבות מדרונות בבכה שלה נמו

 יתכןויכולתה של המפה לייצג נאמנה את הסיכון באזורים בני פיקסלים בודדים מוטלת בספק, 

יש לציין כי לא מוכרות עוד שחלק מהכתמים המייצגים סיכון מקומי נובע מארטיפקט מיפוי. 

 פיכך,ל של אזורי הסיכון במפה. תואם לזההתופעות נרחבות של גלישות ברחבי התכנית, בהיקף 

מציגה הערכת יתר של הסיכון, ובה בעת יתכן  7איור המפה ב ,יתכן כי בחלקים שונים של התכנית

הבנוי של ירוחם ובסביבתו, הסיכון הוא בכל חלק ב וקיים סיכון באזורים שאינם מופיעים במפה.

    .מקומיו נמוךאופן 

את הסיכון או  לשלוליש הכוללים אזורי סיכון הכנת תכניות הפיתוח עבור מתחמי בנייה לעת 

למדרונות המיועדים  אמצעי ייצוב מתאימים במידת הצורךרמתו על מנת לקבוע להגדיר את 

  .לפיתוח
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 ;עליונהה הימנית(. סקאלת הצבעים מתייחסת למקרא בפינה 2008, וחוב' כץ) מדרונות לכשל רגישות מפת: 7איור 

 . סולם דרגת הרגישות הינו יחסי

 התנזלות .2.4

בעלי רמת תאוצה העוברת סף קריטי מתקדמים התנזלות קרקע מתרחשת כאשר גלים סיסמיים 

לא מלוכד, רוויה במים. כאשר תנודות הקרקע מעלות משמעותית  נקבובי-בקרקע בעלת מבנה גרגירי

את לחץ הנוזל בנקבים הקרקע מאבדת מהחוזק שלה ומתנהגת כנוזל, כלומר אינה יכולה לתמוך 

אזורים בהם קיימים אופקי משקעים פוטנציאל התנזלות קרקע קיים ב במבנים המבוססים בתוכה.

מטר מתחת לפני השטח  20 -תהום מצוי ברום הרדוד מהטיניים ומפלס מי -חוליים או חוליים

  .(2008)סלומון וחוב', 

תצורת המתחם המרכזי, ובפרט בתחום האזור המבונה של העיר ירוחם, מופיעים סלעי תחום ב

הצטברות של עדשות מי תהום תתכן  חצבה המכילים משקעים חוליים בעלי פוטנציאל התנזלות.

אפשרות זו לא אור ל על גבי אופקים בלתי חדירים בתוך התצורה או בבסיסה. , שעונות,מקומיות

 ., על אף שהפוטנציאל להתרחשותה נמוךסכנת התנזלות בשטח התוכנית ניתן לשלול 

 (הופעת נחשול ים )צונאמי .2.5

 .ממוקם טופוגרפית גבוה ובמרחק ניכר מהים, כך שלא מתקיימת בו סכנת צונאמיתחום התכנית 
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 המלצותמסקנות ו .3

 סיכום ממצאי הבדיקה והמלצות .3.1

, לגלישות, ויתכן שגם חריגה הגברת שתיתלמתקיימים תנאי סף  כנית המתאר של ירוחםתבתחום 

 ההמלצות הנוגעות לכל אחד מגורמי הסיכון.ההשלכות ולהלן מסכמת את  2טבלה . להתנזלות

 : טבלה מסכמת של השלכות ממצאי הבדיקה. 2טבלה 

 הערות בתכנית מתאר בתוכנית מפורטת גורם סיכון

  המלצות לתכנון הנדסי בשלב היתרי הבניה

 הגברות שתית

 והתנזלות

ציבור  עבור מבני סקר תגובת אתר מסויים

ו/או מבנים בהיקפים משמעותיים קולטי קהל 

מערכותיהם בעת רעידת  האמורים לתפקד עם

 ., בהתאם לשיקול דעת הועדה המקומיתאדמה

 התכן הסיסמיחישוב  –עבור שאר המבנים 

-לפי התנאים הגיאולוגייםואמצעי הביסוס 

 בתחום ההיתר. והידרוגיאולוגיים גיאוטכניים

  

 גלישת קרקע

שלילת הסיכון לגלישה באזורי הסיכון. במידת 

 הצורך, הטמעת אמצעים לייצוב מדרון 

בינוי למתחמי  פיתוחבתכניות 

פיתוח משמעותי במרקם חדשים או 

לקבוע יש  באזורי הסיכון הקיים

 למדרונות הרגישיםייצוב  אמצעי

בהוראות  (באם לא נשלל הסיכון)

 .התכנית

 

 

 במסמכי התכניתלהטמעה הנחיות  .3.2

 הבאות: ההנחיותתכלול את  שתוצא מכוחה של תכנית זו מפורטתתכנית 

תנאי למתן היתר בניה עבור מבני ציבור קולטי קהל בהיקפים משמעותיים ו/או מבנים  .א

שיקול דעת מהנדס הועדה לבהתאם האמורים לתפקד עם מערכותיהם בעת רעידת אדמה, 

, 413יהיה סקר תגובת אתר מסויים על פי ההנחיות המפורטות בנספח ה' של ת"י  ,המקומית

, או על פי גליון עדכני יותר. הסקר יוגש כחלק ממסמכי ההיתר וממצאיו יהוו 5גיליון תיקון 

מופיעים באזורי הבחלקי התכנית הנחיה זו תקפה  את הבסיס לתכן הסיסמי של מבנים אילו.

אינם מדוייקים, יש המופיעים במפה וגבולות הסיכון אחר מ .(6איור )הסיכון להגברה חריגה 

 (ב"אבני חול, קונגלומרט, אלוביום וכיו)בכל מקום בו מופיעים סלעי מילוי להחיל הנחיה זו 

 . (ב"גיר, צור וכיו)על גבי סלעי שתית קשים 

תנאי למתן היתרי הבניה יהיה גיבוש תכן סיסמי )ספקטרום תגובה( ואמצעי ביסוס ובנייה על  .ב

על ידי מהנדס בעל רישיון בתחום וההידרוגיאולוגיים פי סווג הקרקע ומאפייניה הגיאוטכניים 
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ן את תחום גיאוטכני המאפיי-הנדסת הקרקע והביסוס, או קונסטרוקטור, לפי מידע גיאולוגי

 ההיתר. התכן הסיסמי והנתונים עליהם התבססו החישובים יוגשו כחלק ממסמכי ההיתר.

או עיבוי משמעותי של חדשים עבור מתחמי בינוי  פיתוחהתכניות תנאי למתן היתר בנייה ל .ג

יהיה הטמעה בתכנית של אמצעים  (7איור )באזורי הסיכון מגלישות המירקם היישובי הקיים 

 .לייצוב מדרון המתאימים לתוואי השטח, לתנאים הגיאולוגיים ולבינוי המתוכנן
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 מקורות .4

ית חריגות )מפה ודברי (. מפת האזורים החשודים בהגברות שת2009זסלבסקי, י. ), ז., גבירצמן

 . GSI/15/2009מס.  לישראל, דו"ח המכון הגיאולוגיהסבר(. 

. 1:200,000קנ"מ , מפת סכנה ארצית לגלישות מדרון בישראל(. 2008) ע.אלמוג, הכט, ה. ו ,, ע.כץ

 . GSI/07/2008המכון הגיאולוגי לישראל, דו"ח מס. 

. האזורים במישור (2008) ,סלמון, ע., צביאלי, ד., רוזנזפט, מ., להמן, ט., היימן, א., אברמוב, ר.

החוף של ישראל בהם נדרשת חקירת הסיכון להתנזלות. המכון הגיאולוגי לישראל, דו"ח 

 .GSI/34/2008מס. 

 II. גליון 1:50,000מפה גיאולוגית של ישראל (. 2010) וסנה, ע. בראון, מ.זילברמן, ע., א.,  טרינסקי,ס

 . המכון הגיאולוגי לישראל.ביביםר, 18 -

. המכון הגיאולוגי ימונהד, I - 19. גליון 1:50,000מפה גיאולוגית של ישראל (. 1996. )ר ודד,ר

 לישראל.

 413מפות תאוצה ספקטרלית לשימוש בת"י  .(2011) בסקי, י., מאירוב, ט., שפירא, א.קלר, א., זסל

 .522/599/11המכון הגיאופיסי לישראל, דו"ח מס.  .5גליון תיקון 

'העתקים  -. מפת 'העתקים פעילים' ו(2016; תיקון 2013)שגיא, א., סנה, ע., רוזנזפט, מ., וברטוב, י. 

 .GSI/02/2013חשודים כפעילים' בישראל. המכון הגיאולוגי לישראל, דו"ח מספר 

(. תכן 2012)טיוטה;  5( וגליון תיקון מס' 2009) 3(, גיליון תיקון מס' 1995) 413תקן ישראלי ת"י 
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