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דבר ראש העיר
העיר באר שבע מהווה אתגר לאומי בראייה האסטרטגית של מדינת ישראל.
ישיבת הממשלה ההיסטורית ,שהתקיימה בעיר בחודש יולי  ,2009שמה על סדר היום
את המטרופולין של אזור הדרום .עתודות הקרקע הנרחבות ,המשאב האנושי הצעיר
והמשכיל והמיקום הגיאוגרפי המרכזי ,בלב ליבה של הארץ ,מדגישים את היתרון
האיכותי של העיר ומסמלים את התקווה והפוטנציאל שטמונים בה.
עם כניסתי לתפקיד ראש העיר התחייבתי לנהוג בשקיפות ,לגבש  -יחד עם הנהלת
העיר  -תכנית עבודה מסודרת לעשר השנים הבאות ולהציגה בפני הציבור ,מקבלי
ההחלטות ומעצבי דעת הקהל המובילים בישראל .אני מביא עימי תפיסת עולם ברורה,
כזו שמדגישה את נקודות החוזק ואינה מטפחת מסכנות ,מובילה ולא מובלת ,לוקחת
אחריות ויוזמת ,ואינה אדישה ונגררת .חלון ההזדמנויות שנוצר מחייב אותנו להציב
סטנדרטים גבוהים ,כדי שנוכל למשוך אלינו אוכלוסיות אטרקטיביות ואיכותיות ,במטרה שישתקעו בעירנו.
מתוך תחושת שליחות עמוקה ובהערכה רבה לקודמיי בתפקיד ,שפעלו במסירות והובילו פרוייקטים שתרמו לפיתוחה
ולביסוסה של העיר באר-שבע ,אני מציג בפניכם את החזון ,את היעדים ואת תכניות העבודה ,כפי שהם באים לידי ביטוי
בעשייה הציבורית שלנו ,במגוון רחב של תחומים :איכות חיים וסביבה ,חינוך ,תעסוקה ,תרבות ופנאי ,ספורט ,חברה
וקהילה ,תיירות ,כלכלה ופיתוח תשתיות ,מסחר ,תעשייה ועוד .בכל אחד מהתחומים הצבנו יעדים ולוחות זמנים לטווח
הקרוב ,במהלך  3עד  5שנים מהיום ,וכן לטווחים הבינוני והארוך .לחלק מהפרויקטים תהיה נראות מיידית ,ואחרים זקוקים
לתקופת הבשלה עד שייראו התוצאות בשטח .לשם כך דרושים סבלנות והבנה.
לראשונה ,יזמנו שלוש תכניות עוגן חשובות ,אותן אנו
מובילים במקביל ,והן יעצבו את דמותה של העיר באר
שבע לעתיד :תכנית "מיתוג העיר" ,תכנית "חזות העיר
ועיצוב המרחב הציבורי" ו"התכנית האסטרטגית לפיתוח
העיר" .לכל אחת מהתכניות הוגדרו מדדי ביצוע.
אומנם האחריות לנעשה בעיר מוטלת על כתפיי ,אך
ראוי לציין שיחד איתי עובדים במסירות ללא גבול,
כמשרתי ציבור נאמנים ,ממלאי המקום וסגני ראש
העיר ,חברי הנהלת העיר ומועצת העיר ,הפקידות
הבכירה ועובדי העירייה .כולנו פועלים ללא לאות
להגשמת החזון.
לראשונה בהיסטוריה  -ממשלת ישראל קיימה ישיבת ממשלה בבאר שבע12.7.09 ,

באר שבע התברכה לאורך השנים בשותפים רבים
שפעלו לפיתוחה של העיר .בלעדי סיועם הנדיב והירתמותם ,לא היה אפשר לקדם פרויקטים גדולים ומחוללי שינוי.
ברצוני להודות לכל משרדי הממשלה ,לקרנות ולעמותות ,לחברות הפרטיות והציבוריות ,למוסדות ולארגונים השונים ,אשר
מאמינים שהעתיד נמצא כאן .הערכתנו והוקרתנו ,מקרב לב ,נתונות להם.
אני מוצא חובה נעימה להודות לתושבי העיר באר שבע על האמון ואורך הרוח שהם מגלים ,ובמיוחד על המעורבות,
האכפתיות והאהבה אשר הם מפגינים כלפי העיר .יחד נוביל לצמיחה ולשגשוג ,לעיר מטרופולין אטרקטיבית ופורצת דרך,
שתדע להתמודד עם האתגרים שהציבה לעצמה ולממש את החלומות והמאוויים.

ברגשי כבוד
רוביק דנילוביץ'
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מסתכלים קדימה  -באר שבע 2020
עשר השנים הקרובות גדושות באתגרים גדולים ,שיחוללו שינוי אדיר בעיר מעבר צה"ל
דרומה פיתוח תשתיות תחבורה אל העיר ובתוכה השקעות חסרות תקדים בפרויקטים של
באר שבע  - 2020מבט לעתיד הקרוב
תעסוקה ,תרבות ואיכות חיים
במהלך עשר השנים הקרובות צפוי צה"ל להעתיק
את מרכז הכובד של פעילותו אל הנגב .מעבר
בסיסי צה"ל דרומה ,על רבבות לובשי המדים
ומשרתי צבא הקבע ,יהיה זרז לצמיחתם המואצת
של הנגב בכלל ושל העיר באר שבע בפרט.
באר שבע נערכת באמצעים רבים ושונים לקדם
את פני התהליך המבורך ,שבעצם כבר החל:
שיפור מתמיד במערכות החינוך ,שדרוג של שכונות
ותיקות והקמת שכונות "בנה ביתך" חדשות -
שיציעו מבחר של מגורי איכות למדרימים אל
בירת הנגב ,כמו גם השקעה בשיפור התדמית
של העיר ושל הנגב כולו בעיני התושבים ,חדשים
כוותיקים.
נשיא המדינה שמעון פרס מבקר בפארק נחל באר שבע

לצד צעדים אלו ,תושבי העיר והבאים בשעריה
ייהנו מהשקעות של משרדי הממשלה השונים בתשתיות תחבורה מתקדמות .חמש רכבות בשעה בין תל אביב לבאר
שבע ,קו רכבת חדש מאשקלון לבאר שבע ,השלמת כביש  6עד לצומת הנגב ,הרחבתו ושדרוגו של כביש  - 40כל אלו
יאפשרו לשמור על איכות החיים ועל איכות תשתיות התחבורה העומדות לרשות התושבים והמבקרים בעיר .מיטב
המוחות בארץ שוקדים בימים אלה על תכנון מתקדם של תחבורת העתיד מבאר שבע ואליה.
במהלך שנת  2010צפויה להתחיל בנייתו של המבנה הראשון בפארק ההיי-טק ,בסמוך לאוניברסיטת בן גוריון.
כעיר מטרופולין עם אוניברסיטה גדולה ומרכזית ,מכללה אקדמית להנדסה ,בית חולים מחקרי ועוד כמה מכללות
מובילות בתחומים שונים ,באר שבע היא הבחירה הטבעית של חברות בינלאומיות המצטרפות לפארק .בכך ,למעשה,
העיר תופסת את עמדת הפיקוד הדרומית של מפעלי ההיי-טק ,הביו-טק והכימיה המתקדמים בישראל ,שחלקם גם
מהמובילים בעולם.
חזון העיר באר שבע כולל בתוכו גם את הפיכתה של העיר העתיקה בבאר שבע למוקד מרכזי בעיר למגורים
ולפעילות של צעירים וכמרכז תרבותי ,כלכלי ,תיירותי וחברתי .במהלך העשור הקרוב צפויה השקעה חסרת תקדים
של עשרות מיליוני שקלים במכלול פרויקטים ,בהם שדרוג והקמה של תשתיות ,הקמת מרכז המבקרים הבינלאומי
"אברהם אבינו" ,יצירת מתחם מוזיאונים ,המשך ההשקעה בעידוד מיזמי תרבות ובילוי בעיר ומעל הכול  -הפיכתה
של העיר העתיקה בבאר שבע לפנינת תרבות ואיכות חיים בנגב .השקעות נבונות בעיר העתיקה גם תסייענה
להפיכתה למוקד תיירותי בינלאומי.
פיתוח העיר כמוקד תרבותי וכלכלי וחיזוק מוסדות האקדמיה בעיר יסייע בהשארת אלפי הסטודנטים המסיימים את
לימודיהם מידי שנה בנגב ומחפשים איכות חיים ,חיי תרבות ותעסוקה איכותית.
העיר באר שבע מבקשת להציע לתושביה אפשרויות בילוי ופנאי מגוונות ואיכותיות .מתוך ראייה זו ניתנה תנופה
מחודשת לפרויקט פארק נחל באר שבע ,שבהקמתו יושקעו במהלך השנים הקרובות כ 150-מיליון ש"ח מתקציב
ממשלתי ועוד עשרות מיליונים מכספי תרומות ,והוא ישלב עוגני תיירות ,בילוי ,תרבות ואיכות חיים .במקביל,
הולכת ומוקמת בצפון העיר קריית הספורט המודרנית ,עם אצטדיון חדש ומתקדם ,היכל ספורט רב תכליתי ,מגרשי
אימונים ועוד.
בימים אלו הושלמה עבודת המטה עבור הפרויקטים והתהליכים השונים .היעדים הוצבו ,סדרי העדיפויות נקבעו ,חלק
נכבד מהמשאבים הדרושים לתחילת העבודה הושגו וכבר יצאנו לדרך.
לפנינו תקופה חשובה ,מעצבת וגדושת אתגרים גדולים ,שיחוללו שינוי אדיר בעיר.

אלו האתגרים ,זה החזון ,הנה התכנית.
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פארק נחל באר שבע

האמפי הגדול בישראל ,עם כ 12,000-מקומות ישיבה (הדמיה)

פארק הנחל משתרע על פני כ 5,200-דונם ,לאורך כ 8-ק"מ ,ובתחומו יהיו פזורים עוגני בילוי ,תרבות ותיירות
רבים .פרויקט הפארק קיבל תנופה מחודשת עם ביקורו של ראש הממשלה באזור והיענותו לבקשת ראש
העירייה לתקצוב הפרויקט .במהלך השנים הקרובות יושקעו בפיתוח הפארק כ 150-מיליון ש"ח מכספי
הממשלה וסכום דומה מכספי תרומות .לפרויקט שותפים עיריית באר שבע ,ממשלת ישראל ,רשות הניקוז ,קק"ל
ישראל וקק"ל ארה"ב (.)JNF
מתחם התיאטרון כולל אמפיתיאטרון ענק ,המיועד לכ 12,000-צופים ,בשטח של  220דונם בחלקו המערבי של
הפארק .הפרויקט יוצא לדרך תודות לתרומה בסך  16מיליון ש"ח של קבוצת אי.די.בי ,בראשות נוחי דנקנר.
מתחם האגם יתפרס על פני שטח של כ 700-דונם ויהווה את לב הפארק .הוא יכלול אגם מלאכותי בשטח של
כ 80-דונם וסביבו אתרי נופש ופנאי  -מסעדות ,בתי קפה ,פעילויות מים ואתרי פיקניק רבים.
הטיילת המרכזית נבנית על פני כ 300-דונם ,בקטע שאורכו כ 3-ק"מ לאורך הגדה הדרומית של הנחל .העבודות
בחלקה המרכזי של הטיילת כבר הסתיימו ,והוא פתוח לקהל הרחב.
גשר הצינורות ,אשר בימים אלו מסתיים תכנונו בעיצוב אדריכלי ייחודי ,יוקם על גבי גשר הצינורות הקיים,
המשמש כיום את חברת מקורות להעברת מי שתייה .הגשר חוצה את נחל באר שבע בין שכונת נוה נוי לעיר
העתיקה ,וישמש כגשר הולכי רגל ייחודי.
ספורטק בפארק  -מתחם הספורטק המתוכנן בפארק נחל באר שבע כולל מתקני ספורט פתוחים ,בהם מגרשי
כדורגל ,כדורסל ,כדורעף חופים ,טניס ופטנק ,מתקני ספורט אתגרי ,גופי מים מלאכותיים ,טרמפולינות ,מסלולי
אתגר לאופניים ועוד .המתחם ישתרע על פני כ 165-דונם.
פארק בית אשל  -המצפה שהוקם בשנת  1943שוקם ,ונעשות עבודות לפיתוח הפארק סביבו על ידי הקק"ל.

כך זה ייראה  -מתחם האגם בפארק (הדמיה)

גשר הצינורות בפארק נחל באר שבע (הדמיה)
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העיר העתיקה

העיר העתיקה בבאר שבע (הדמיה)

העיר העתיקה
פרויקט רב תחומי שנועד לפתח את העיר העתיקה של באר שבע כמוקד מרכזי בעיר למגורים ולפעילות
צעירים וכמרכז תרבותי ,כלכלי ,תיירותי וחברתי ,תוך שימור המאפיינים ההיסטוריים של המקום.
כבר במהלך השנה האחרונה בוצעו עבודות תשתית נרחבות ברחובות העיר העתיקה בבאר שבע.
הרחובות אנילביץ' וחטיבת הנגב שוקמו ,והצטרפו לרחוב סמילנסקי שהפך למוקד תרבות ופנאי בלב
העיר העתיקה.
הפרויקט משלב בתוכו טיפול בתחומים
רבים ,ביניהם התחבורה ,התיירות ,הנדל"ן,
המיסוי העירוני והתרבות .הטיפול בכל
התחומים הללו נגזר ממדיניות העירייה
ליצור אזור שוקק חיים ותרבות ,שיהווה
מקור משיכה לצעירים ולסטודנטים
 לבילוי ולמגורים .כחלק מהתכניותהעוסקות בעיר העתיקה ,העירייה פנתה
למשרד הביטחון בדרישה להוציא
מתחומה את פיקוד דרום.
רחוב סמילנסקי בעיר העתיקה
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פארק המדע

יעד לביצוע :במהלך שנת 2012

פארק המדע לנוער הינו מוזיאון מדעי אינטראקטיבי,
חדשני ואיכותי ,שנועד להנגיש תחומי מדע שונים ולהציגם
למבקרים באופן שיעורר סקרנות ועניין .המוזיאון ,המוקם
בימים אלו בפינת הרחובות אסף שמחוני והעצמאות ,תוכנן
כמבנה אדריכלי מרשים המחובר למרחב הציבורי ומשתלב
בנוף העירוני סביבו .לפרויקט חברו קרן רש"י בראשות אלי
אלאלוף ועיריית באר שבע.
פארק המדע בעיר העתיקה (הדמיה)

המוזיאון הארכיאולוגי

יעד לביצוע :במהלך שנת 2010

שיקום מבנה המוזיאון הארכיאולוגי הושלם בימים אלו
והוא משתרע על שטח כולל של כ 700-מ"ר ,בסמוך
למוזיאון הנגב .הוא כולל אולם מרכזי ,מבואה ,חצר פנימית
וכיתות עיון .במוזיאון ,אשר ייפתח במהלך שנת ,2010
יופעלו תכניות הדרכה לקבוצות מבקרים מגוונות.

מוזיאון הנגב
מבנה המוזיאון הארכיאולוגי עם השלמת עבודות השיקום

מוזיאון הנגב מהווה נקודת מפגש של היסטוריה ,תרבות
ואמנות .המוזיאון ,השוכן ב"בית המושל" אשר נבנה בשנת
 1906ושופץ בשנים האחרונות ,מציג תערוכות ואוספים
מהארץ ומחו"ל .לצד טיפוח התרבות והיצירה בין כותלי
המוזיאון ,מתחם המוזיאון מהווה אכסניה לפעילויות תרבות
רבות ומגוונות ,בהן אירועי "שני במוזיאון" במהלך הקיץ,
פסטיבל היין ועוד.

מתחם המוזיאונים

מוזיאון הנגב בתאורה לילית

עם השלמת עבודות ההקמה של פארק המדע  -מדערום,
המוזיאון הארכיאולוגי ומתחם תחנת הרכבת התורכית,
ייחנך "מתחם המוזיאונים" בעיר העתיקה .המתחם יציע
חוויה תרבותית מקיפה ומגוונת לתושבי העיר ולאורחיה,
תוך שהוא משתלב בתכניות לחידוש פני העיר העתיקה
ולעיצובה כמוקד תרבות ותיירות שוקק חיים.
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תעסוקה ועידוד התעשייה

כך זה ייראה  -פארק ההיי-טק 400 ,דונם של תעשיות עתירות ידע

פארק ההיי-טק

יעד לביצוע :שלב א’ של הפרויקט 2015 -

פארק ההיי-טק המתוכנן בבאר שבע מנוהל באמצעות חברה משותפת של עיריית באר שבע,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב וחברת  KUDמארה"ב .הפארק משתרע על פני כ 400-דונם בשכונת רמות,
בסמוך לאוניברסיטת בן-גוריון ,וכולל שני חלקים  -אזרחי וצבאי .בחלקו האזרחי של הפארק מתוכננים
להיבנות ,על פני שטח של כ 200-דונם ,מבנים בשטח של כ 180,000-מ"ר שיאכלסו את חברות ההיי-
טק המובילות בארץ ובעולם בכל התחומים :תקשורת ,ביו-טכנולוגיה ,מחקר ,תוכנה ועוד .בניית המבנה
הראשון בפארק תחל במהלך שנת  .2010בחלקו הצבאי ,מתוכנן אגף התקשוב של צה"ל לעבור לבאר
שבע ולשמש כמנוף לכל פעילות ההיי-טק בפארק ובנגב כולו.

רפורמה בצו הארנונה לעידוד המסחר ,התעשייה והתרבות
עיריית באר שבע פעלה בשנה האחרונה לבנייתה של תכנית רב שנתית של רפורמה בצו הארנונה.
במסגרת תכנית זו ,שאושרה על-ידי מועצת העיר בסוף שנת  ,2009העירייה תעודד ותסייע בפיתוחם
של מתחמי מסחר ,תרבות ופנאי בשכונות העיר ,בעיר העתיקה ובפארק נחל באר שבע .התכנית גם
תקדם מתן הקלות וסיוע לחברות ולעסקים שישתלבו בפארק ההיי-טק ,כל זאת בהתאם לתכנית
האסטרטגית וליעדיה.
התכנית גובשה בסיוע אנשי מקצוע ,במטרה לסייע בקידומו של כל אזור בעיר בהתאם לאופיו ,מיקומו
וצרכיו.
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עידוד יזמות פרטית
קניון באר שבע

יעד לביצוע :במהלך שנת 2012

קניון באר שבע  -הפתיחה ב ( 2012-הדמיה)

קבוצת להב ,בראשות היזם אלי להב ,מקימה את קניון באר
שבע במערב העיר ,במתחם "נאות מדבר" לשעבר המשתרע
על שטח של כ 45-דונם .הקניון עצמו ייבנה על פני
כ 115,000-מ"ר .הוא יהיה הקניון היחיד בארץ אשר נבנה
כולו על פי עקרונות אקולוגיים " -ירוקים" ,תוך שימת דגש
על השתלבותו בקהילה שסביבו.

מרכז קניות השדרה השביעית
יעד לביצוע :במהלך שנת 2010

שיכון ובינוי נדל"ן מקימה בימים אלו בדרך חברון בעיר
את "השדרה השביעית"  -מרכז קניות פתוח ו"ירוק" ,שנבנה
תוך הקפדה רבה על תכנון סביבתי ואקלימי המתייחס
לתנאי האזור .המרכז ,שאורכו  250מטרים והוא משתרע על
שטח של כ 17-אלף מ"ר ,יכלול שטחי מסחר ופנאי בעיצוב
ייחודי.
השדרה השביעית  -הפתיחה במהלך שנת ( 2010הדמיה)

שוק תבואות

יעד לביצוע :בסוף שנת 2012

שוק תבואות על גדת נחל באר שבע (הדמיה)

חברת י.ח .דמרי ,בראשות הקבלן והיזם יגאל דמרי,
מקימה בדרך אילת ,על גדת נחל באר שבע ,שוק מודרני
מקורה ,הראשון מסוגו בישראל הנבנה על פי דגם אירופי.
השוק יהווה אכסניה לכ 400-דוכני מסחר .שטחי המסחר
במבנה ישולבו בתוואי פארק נחל באר שבע וישמשו את
באי הטיילת .במבנה יפעלו מערכות מיזוג ופינוי אשפה
מתקדמות.

חידוש מתחם התחנה המרכזית

יעד לביצוע :תחילת העבודה במהלך שנת 2010

התחנה המרכזית  -מבט מבפנים (הדמיה)

פרויקט חידוש מתחם התחנה המרכזית בבאר שבע
ייעשה על ידי חברת "נצבא" ובשיתוף עיריית באר שבע
ומשרד התחבורה .המתחם המחודש ישלב שירותים
מתקדמים ושטחי מסחר מקורים ,שיעמדו לרשות הבאים
בשעריו .השיפוץ ייעשה באופן שישלב בין המתחם לשפה
האדריכלית העירונית החדשה.
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ספורט

אצטדיון כדורגל חדש (המחשה)

קריית הספורט

יעד לביצוע :במהלך שנת 2013

קריית הספורט בצפון העיר תכלול את אצטדיון הכדורגל החדש ,היכל ספורט רב תכליתי וקומפלקס
של מגרשי אימונים .המתחם יכלול חניונים ,פיתוח סביבתי בין המבנים ושטחי מסחר.

אצטדיון כדורגל

יעד לביצוע :במהלך שנת 2013

בימים אלו מתקיימות עבודות התכנון ,לצורך תחילת העבודות בשטח .האצטדיון יכלול  16,000מקומות
ישיבה לצופים ,בארבעה יציעים .המתקן יכלול את כל המערכות ,לפי כל התקנים והדרישות העדכניות
לאצטדיון מודרני המשמש למשחקי ליגת העל.

היכל ספורט רב תכליתי

יעד לביצוע :במהלך שנת 2013

היכל הספורט המתוכנן לקום בקריית הספורט יכיל כ 3,000-מקומות ישיבה וישמש למגוון ענפי
ספורט  -כדורסל ,כדוריד ,כדורעף ,התעמלות אמנותית ,מופעי פסטיגל ,אירועי תרבות ומוסיקה וקיום
תחרויות בינלאומיות שונות.
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מתנ"ס רמות

יעד לביצוע :במהלך שנת 2012

המתנ"ס הנושאי יוקם בשכונת רמות .חללי המתנ"ס עוצבו
באופן המתאים לקיום מגוון רחב של חוגי ספורט ותכנים
נוספים .לצד הפעילות הספורטיבית תפעל במבנה ספרייה,
שתעמוד לרשות באי המתנ"ס.

פארק אקסטרים

יעד לביצוע :במהלך שנת 2012

היכל ספורט רב תכליתי (המחשה)

פארק אקסטרים  -ה"סקייט פארק" צפוי לקום במתחם
הספורט והפנאי במערב העיר ,בסמוך לקאונטרי קלאב.
בפארק יהיו מתחם לפעילויות ספורט אתגרי ,מסלולים
לרכיבת אופניים ומתחם מיוחד ונגיש לבעלי מוגבלויות
וצרכים מיוחדים.

מגרשי קט-רגל עממי

יעד לביצוע :במהלך שנת 2011

המגרשים יוקמו על פני שטח של כ 10-דונם ,במתחם
הספורט והפנאי שיוקם בסמוך לקאונטרי קלאב במערב
העיר .כל מגרש ייבנה בסטנדרטים המתקדמים ביותר
ויכלול מתחם ובו חדרי הלבשה ,יציעים לקהל ומזנון.
אקסטרים במתחם הספורט והפנאי בעיר (המחשה)

מגרשי ספורט חופי

יעד לביצוע :במהלך שנת 2012

כחלק ממתחם הספורט והפנאי שיוקם במערב העיר ,עיריית
באר שבע תקים מגרשי כדור-עף חופי ומגרשי קט-רגל
חופי .הקמת המגרשים תחל בשנת .2011

פארקי כושר ציבוריים

מעודדים פעילות גופנית בעיר  -פארק כושר ציבורי

פארקי הכושר הצבעוניים המוקמים בשכונות העיר מצוידים
בכל מכשירי הספורט המתקדמים ,והם משולבים במסלולי
ההליכה והרכיבה הקיימים והמתוכננים .המתקנים מותאמים
ונגישים לכל הגילים ולכל הרמות.
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תחבורה ,תשתיות ופיתוח

שדרות רגר  -כך זה ייראה (הדמיה)

שדרות רגר
הביצוע של פרויקט שדרות רגר התחיל בראשית שנות ה ,2000-ביוזמת משרד השיכון ועיריית באר
שבע .בשל קשיים תקציביים של משרדי הממשלה וההאטה בשוק הנדל"ן ,חל עיכוב בהשלמת הפרויקט.
בימים אלו ,לאחר דיונים של ראש העיר יחד עם משרדי הממשלה והצגת תכניות עבודה ,הותנע
הפרויקט מחדש .משרד השיכון החל בשיווק אלפי מטרים של מגרשים ,למגורים בבנייה רווייה ולמסחר,
במתחם הפרויקט .חידוש השיווק יאפשר את האצת העבודות להשלמה של פיתוח התשתיות בשדרות
רגר.

פיתוח שכונות ותיקות

יעד לביצוע :תחילת העבודות במהלך שנת 2010

במסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית החליטה הנהלת העיר לפעול לשיקומן של השכונות הוותיקות,
לצד פיתוחם של המתחמים החדשים.
במסגרת זו תשקיע העירייה מיליוני שקלים בשדרוגן של השכונות הוותיקות על פי תכנית רב שנתית,
כאשר מדי שנה תטופלנה שלוש שכונות מגורים ותיקות .במסגרת זו תעבורנה השכונות הוותיקות
"מתיחת פנים" באמצעות טיפול בתשתיות ,בגינון הציבורי ,במוסדות ובמרחב הציבורי.
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מיתון עומסי התנועה בעיר העתיקה
הפרויקט ייצור טבעת תחבורה עם נתיבים המיועדים
לתחבורה הציבורית ,לצורך הקלת עומסי התנועה בכניסה
לעיר העתיקה וביציאה ממנה וכחלק מהשיפור החיוני
בשירותי התחבורה הציבורית בה .באמצעות נתיבים אלו
יקוצר באופן ניכר זמן הנסיעה בעיר העתיקה באמצעות
תחבורה ציבורית ,וכן יופחתו העומסים לבאים ברכבים
פרטיים.

רפורמה במערך התחבורה הציבורית
יעד לביצוע :במהלך שנת 2010

טבעת התחבורה המתוכננת בעיר

מספר האוטובוסים בצי התחבורה הציבורית יוגדל ויעמוד
על כ 120-אוטובוסים ,מתוכם  60אוטובוסים חדשים .יופעלו
 4קווי אוטובוסים חדשים ,לשיפור התחבורה מהשכונות אל
המרכז העירוני והמסחרי .עוד ישופרו התדירות והמסלולים
של קווי אוטובוסים קיימים ,יונפקו כרטיסי נסיעה חכמים
וישודרגו התחנות הקיימות.

שכונת “בנה ביתך” חדשה
בימים אלו מתבצע תהליך לשינוי התכניות לבנייה ,בשטח
המשתרע על פני כ 1,200-דונם במערב העיר .לפי התכנון
החדש ,ביוזמת עיריית באר שבע ובשיתוף משרד השיכון,
יוקמו במתחם "נוה מנחם שלב ב" כ 1,500-יחידות דיור
איכותיות צמודות קרקע ,בסגנון שכונת "בנה ביתך" .התכנון
החדש יושלם במהלך שנת .2011

מבט אל העתיד
דוגמה לשכונת “בנה ביתך” בעיר

שכונת יוקרה חדשה

תכניות לטווח
הארוך

עם הקמתו של האצטדיון החדש בקריית הספורט ,תתפנה
עתודת קרקע חשובה בלב העיר .לפי התכנון הקיים,
במתחם יוקמו פארק רחב ידיים וסביבו כ 2,000-יחידות
דיור יוקרתיות בבניינים רבי קומות ,וכן מבנה משרדים
ומסחר .את השכונה יקיפו שטחים ירוקים ,בשילוב עם
אלמנטים שונים של מים ושבילי אופניים.
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תיירות

מתחם "באר אברהם" החדש (הדמיה)

מרכז מבקרים בינלאומי "אברהם אבינו"
יעד לביצוע :במהלך שנת 2012
בימים אלו נשלמות עבודות התכנון להפיכתו של מתחם באר אברהם למרכז מבקרים חדיש
ואטרקטיבי ,בתכנון ייחודי .עלות הפרויקט ממומנת מתקצוב משותף של משרד התיירות ,עיריית באר
שבע ,מפעל הפיס JNF ,ארה"ב ותורמים מארה"ב.

פארק חצרים
מבט אל העתיד
תכניות לטווח
הארוך

מתחם פארק חצרים ,המתוכנן בשיתוף מלא של עיריית באר שבע והמועצה
האזורית בני שמעון ,עתיד לקום על שטח של כ 7,200-דונם ממערב לעיר באר
שבע ,בהמשך לטבעת הירוקה המקיפה את העיר .הפארק יכלול שלל פעילויות
פנאי ,נופש ואטרקציות תיירותיות ,בשילוב עם יער נטע אדם.
פארק מוטורי  -הפארק יוקם במתחם של כ 300-דונם ,שיכלול מסלולי מירוצים ופעילויות ספורט
מוטוריות .הפארק מתוכנן להשתלב במכלול תיירותי המתוכנן לקום באזור ,על פני
כ 900-דונם ,בניהול משותף של עיריית באר שבע ,המועצה האזורית בני שמעון ומשרדי הממשלה
הרלוונטיים.
לצד הפארק המוטורי העתיד לקום במתחם מתוכננים היפודרום למירוצי סוסים ,לונה פארק ,מרכזי
ספורט אתגרי ומרכזי מסחר ומלונאות.
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שער לנגב
יעד לביצוע :במהלך שנת 2012

"שער לנגב"  -מרכז מבקרים ומידע בעיר העתיקה (הדמיה)

תנועת "אור משימות לאומיות" מקימה בימים אלו את מרכז
"שער לנגב" ,הממוקם ברחוב נגבה פינת ההגנה ,בלב העיר
העתיקה בבאר שבע .במבנה יהיה מרכז מידע ,מבקרים
והסברה על הנגב .במקום יפעלו מיצגים ואטרקציות
ועתידים לעבור בו כ 250,000-איש בשנה .המבנה יהווה
מקום מפגש לכל מי שחזון הנגב עומד לנגד עיניו :תושבי
האזור ,תיירים ,משקיעים ,תורמים וכמובן  -מתיישבים
פוטנציאליים .במסגרת זו המקום יפעיל שירותי אירוח,
ממסעדה ועד חדרי ישיבות וחדרי אחמ"ים.

תחנת הרכבת התורכית
יעד לביצוע :במהלך שנת 2013
בימים אלו ,עיריית באר שבע  -בשיתוף עם רכבת ישראל
 מקדמת עבודות תכנון לשיקום ולשימור של מתחם תחנתהרכבת התורכית בשדרות טוביהו .שיקום המתחם יכלול
הקמה של מוזיאון לתולדות הרכבת ,מרכז מידע ומבקרים
עירוני ומתחם בילוי ,תרבות ואמנות .התחנה עתידה
להשתלב במתחם המוזיאונים המתוכנן.
תחנת הרכבת התורכית

המכתש
מבט אל העתיד
תכניות לטווח
הארוך

המכתש שברחוב יהודה הלוי הינו אתר גיאולוגי ייחודי
ויוצא דופן ,החושף שכבות קרקע מתקופות קדומות.
הפרויקט ,בשיתוף עם המועצה לארץ-ישראל יפה ,כולל
פיתוח של שטחי ציבור ,בהם גן גיאולוגי ,אטרקציות מים,
מוקד לפעילויות פנאי ומתחם פעילות אתגרית.
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חזות העיר

מפתחים את המרחב הציבורי .שדרת הזיתים בסמוך לבניין העירייה

עיצוב המרחב הציבורי
במסגרת תכנית עבודה מסודרת וכוללת בתחום טיפוח המרחב הציבורי ,ולצורך יצירה של שפה
אדריכלית אחידה בעיר ,הוקם פורום עירוני שמורכב מנציגי העירייה ,מומחים חיצוניים וציבור
התושבים .הפורום יבצע מעקב ובקרה אחר כל תכניות הפיתוח .לצד הפורום נעשית עבודת מטה
לצורך גיבוש עקרונות אחידים ,אשר יחייבו את כל התכניות שיוגשו בעיר בכל התחומים  -מגורים,
מסחר ובילוי .בנוסף לכך פועל צוות מקצועי לאיתור שטחים פתוחים מוזנחים ,מתוך מטרה להופכם
למתחמים מטופחים בעיצוב ייחודי.

נווה מדבר עירוני

יעד לביצוע :התחלת העבודה במהלך שנת 2010

כחלק ממימוש חזון נווה מדבר עירוני ,ישולבו בכל רחבי
העיר אלמנטים רבים של מים וביניהם מזרקות ,מפלי מים
ואגמים .נקודות אלו יהוו מוקד להתרעננות ולהתרחשות
עירונית  -הן בצירים ראשיים והן במעגלי תנועה (כיכרות).

מאירים את באר שבע

נווה מדבר עירוני (הדמיה)

יעד לביצוע :במהלך שנת 2010
פרויקט הארת מבנים ברחבי העיר ,בתכנונו של האמן ומעצב התאורה גיל טייכמן ,נועד לעצב את הנוף
הלילי של העיר באר שבע ולהעניק לו ייחודיות.
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סלון באר שבעי

יעד לביצוע :הפרויקט יצא לדרך בשנת 2009

באמצעות החיבור לעצים בוגרים נותני צל יוקמו ברחבי
העיר עשרות פינות אתנחתא ,לרווחת התושבים .פינות אלו
יתווספו למאות ספסלים ייחודיים המוצבים ברחבי העיר.

פארק הילדים
פינת אתנחתא בשדרות המשחררים

פארק הילדים ישתרע על פני  60דונמים בסמוך לשכונת
נוה מנחם ותכנונו יותאם לילדים .בפארק ,שבו מתוכנן אגם,
ישולבו מתקני משחקים ואלמנטים ייחודיים .במרכז הפארק
יפעל מרכז "עולם הילד" .בימים אלו הושלם שלב התכנון
הראשוני והעירייה החלה בגיוס תרומה להקמתו.

סיטי פארק

פארק הילדים (הדמיה)

כחלק מחזון "נווה מדבר עירוני" ,מתוכנן פארק עירוני
בלב העיר שישתרע על פני כ 5-דונמים בשדרות רגר ,מול
כיכר העירייה .בפארק יינטעו עצים וצמחים שונים ליצירת
"ריאה ירוקה" ,וישולבו בו אלמנטים שונים של מים ומתחם
לפעילויות תרבות ופנאי .בימים אלו הושלם שלב התכנון
הראשוני והעירייה החלה בגיוס תרומה להקמתו.

תכנית אב עירונית לשילוט

במסגרת פעילותה לעיצוב המרחב הציבורי מקדמת עיריית
באר שבע תכנית אב להסדרת השילוט הציבורי והמסחרי
בעיר .בתכנית תוסדר הפריסה של מתקני השילוט על
סוגיהם ומאפייניהם השונים ,לרווחת הפעילות הכלכלית
והמסחרית בעיר ולרווחת התושבים.

עיצוב הכניסות לעיר

סיטי פארק (הדמיה)

במסגרת התכנית האסטרטגית הוגדרו כמה מתחמים,
אשר יעוצבו כשערי כניסה לעיר .כל מתחם יאופיין בצורה
ייחודית מבחינת צמחייה ,שילוט ואלמנטים מרחביים
מזהים.

עיר יער
יעד לביצוע :שלב א' במהלך שנת 2010
במסגרת חזון "נווה מדבר עירוני" ,הוחלט על תכנית
אסטרטגית לייעור העיר .במסגרת התכנית יינטעו מדי שנה
אלפי עצים ברחבי העיר.
עיר יער  -אלפי עצים יינטעו ברחבי העיר (הדמיה)
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תרבות ,בילוי ואירועים

פסטיבל היין  ,Salute 2009במוזיאון הנגב

"מהפיכת התרבות" בבאר שבע
במהלך השנה האחרונה התחוללה מהפכה של ממש בכל הקשור לקידום התרבות והאירועים בעיר
באר שבע .המשכן לאמנויות הבמה ,שנחנך לאחרונה ,נמלא בפעילות תרבותית מגוונת ועשירה .תכנית
המנויים שהושקה זכתה להצלחה גדולה ,והמשכן משמש אכסניית קבע לתיאטרון באר שבע וכבר אירח
טקסי תרבות חגיגיים ברמה הארצית ,בהם טקס פרסי התיאטרון וטקס פרסי האקדמיה הישראלית
לטלוויזיה .בית הספר למשחק ואמנויות הבמה בבאר שבע נחנך השנה באופן רשמי ,וכבר זוכה
לשבחים רבים.
במהלך חודשי הקיץ התקיימו ברחבי העיר כ 70-אירועים ומופעים ,בהפקת חברת כיוונים ועיריית באר
שבע .באירועים אלו השתתפו ,בילו ונהנו קרוב לארבעים אלף מתושבי העיר והאזור .בין האירועים
אפשר למנות את פסטיבל סמילנסקי ,פסטיבל היין  ,Saluteמופעי שני במוזיאון ,רביעי בסמילנסקי,
פסטיבל הבירה ,ערבי שירה בבאר אברהם ,מסיבת חוף במתחם מרכז הצעירים ,הסינפונייטה במוזיאון,
לילות לבנים לנוער ,אמפי צחוק ואירועים רבים נוספים ,חלקם חד פעמיים וחלקם כבר הפכו למסורת.
ההצלחה הגדולה של אירועי הקיץ נמשכה אל תוך חודש החגים.

18

הידעת?

השר
ה סילבן ש
לו
ם,
ה
ש
דר,
רי
רינה מצ
עקב מרג
רביץ ,אורנה בנ ליח ,דני קושמרו ,י ,צביקה
זהבה בן ,חנ אי ,אביתר בנאי ,יהודית
מ
הא
א
גל גבאי ,דוד זולאי הספרי ,ע איר בנ י,
מי
קי
ר
ג
ל
ב
שלום
ר,
ניון,
מעצב ה
והאסטרו
נאוט אילן רמון  -אופנה שי
ב
כולם גדלו
באר שבע

עידוד תרבות ויצירה מקומית
עם הקמתו של מרכז הצעירים החלה לנשב בעיר העתיקה
רוח תרבותית חדשה ,עם מגוון רחב של אירועים
ופסטיבלים .אירועים רבים הופקו על ידי המרכז ומשכו
אליהם רבבות .עם המשך הפיתוח של הרחובות בלב העיר
העתיקה ותמיכת העירייה בפעילויות תרבות ויוזמות
מקומיות  -באמצעות מרכז הצעירים ,חברת כיוונים
והקתדרה העירונית  -סצנת התרבות הפורחת צפויה
להמשיך ולהתפתח.

תרבות באר-שבעית .פסטיבל התבלינים בעיר העתיקה

תיאטרון “מכאן”  -פרינג’ בעיר העתיקה
יעד לביצוע :במהלך שנת 2010
תיאטרון "מכאן" ,אשר עתיד לקום ברחוב אנילביץ' פינת
מורדי הגיטאות בעיר העתיקה בבאר שבע ,ישמש אכסניה
ליצירה באר שבעית מקומית ולתרבות לא מסחרית.
התיאטרון ישמש כמרכז לאנסמבל "מכאן" ,ולצד האנסמבל
יארח מופעים ואירועים של קבוצות ויוצרים עצמאיים.
התיאטרון ישתלב בחזותו ובתכניו בחזון העיר העתיקה
כמרכז תרבותי עירוני.

תיאטרון פרינג’ “מכאן” (הדמיה)

לראשונה בעיר ,טקס פרסי התיאטרון
וטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2009
נערכו במשכן לאמנויות הבמה

קריית התרבות
חנוכתם של המשכן לאמנויות הבמה ובית הספר למשחק
יצרה בעיר באר שבע קריה של מוסדות תרבות ,הכוללת גם
את הקונסרבטוריון ,בית הספרייה העירונית ,המרכז העירוני
לאמנות המחול "בת דור" וכיכר מנחם בגין הקיימים.
במוקד הקריה עומד המשכן לאמנויות הבמה ,שכבר מארח
על במותיו את מיטב המופעים וההצגות מכל רחבי הארץ.
הקריה תשמש מוקד לפעילות תרבות ותארח אירועים כמו
שבוע הספר ,אירועי יום העצמאות ,טקסים חגיגיים ואירועי
תרבות שוטפים :הצגות ,מופעים ,קונצרטים ועוד.
יצירת הקריה איננה רק מעשה פיזי כי אם טווייה של קשרי
גומלין מתמשכים בין מוסדות התרבות המובילים בעיר .כך
למשל ,טובי הבוגרים של בית הספר למשחק הם העתודה
לשחקני תיאטרון באר שבע.
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חינוך ,מצוינות וצעירים

פסטיבל חוגים במרכז הצעירים

קידום וטיפוח של המצוינות כערך עירוני
במהלך השנה האחרונה הוכנה במינהל החינוך תכנית עבודה תלת שנתית .התכנית הוכנה במסגרת
החזון לעיצובה של העיר באר שבע כמרחב חינוכי המטפח מצוינות.
יישומן של התכניות לטיפוח המצוינות החל בשנת הלימודים תש"ע ,עם הפעלתה של תכנית "אמירים"
לטיפוח המצוינות בכל בתי הספר בעיר ,קיום השתלמויות עירוניות לצוותים הבית ספריים  -להעצמת
המנהיגות החינוכית העירונית ,והעמקתה של התכנית לתעודה חברתית בכ 15-בתי ספר בעיר .בנוסף,
גובשה מדיניות עירונית בתחום החינוך המיוחד ,בשיתוף אגף הרווחה ,לצורך מתן מענה ייעודי
לאוכלוסיות הייחודיות בעיר.

תכנית אמירים
יישום התכנית החל בשנת תש"ע בכ 20-בתי ספר בעיר .במרכז התכנית עומדים הטיפוח והעידוד של
המצוינות בבתי הספר בכל המישורים ,באמצעות חשיפת התלמידים לתחומי ידע רבים ומגוונים ולתכניות
לימוד ייחודיות .התכנית הינה שיתוף פעולה בין מינהל החינוך לבין האגף למחוננים ומצטיינים במשרד
החינוך.

מדע-דודס

במסגרת התכנית הוקמו שני מרכזי העשרה ניידים  -ניידות מדע .אלה צוידו בכל העזרים הטכנולוגיים
המתקדמים ,הדרושים להוראה חווייתית ומעשירה בתחומי המדע והטכנולוגיה בגני הילדים.
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עולם הילד

פרויקט "עולם הילד" ,ברחוב דוד ראובני בבאר שבע ,נועד
לספק מענה חינוכי וחווייתי משלים ללמעלה מ 40-אלף
ילדי העיר ,מינקות ועד גיל עשר .המוזיאון ישמש כמקום
בילוי למשפחות המזמין את הילדים לחוות ולגעת ,בגישה
שונה מהגישה המוזיאלית המסורתית .המבנה ,ששטחו
כ 4,000-מ"ר ,יעמוד במרכזו של פארק ילדים רחב ידיים.
שלב א' של הפרויקט הושלם ,ומרכז החווידע נפתח לקהל.

עולם הילד  -מרכז החווידע נפתח לקהל במהלך שנת 2009

כיתות חכמות

כיתה מקוונת ואינטראקטיבית מציעה עזרים טכנולוגיים
מתקדמים ,המרחיבים את מגוון אפשרויות הלמידה ואת
מאגרי המידע הזמינים בכיתה .בימים אלו מושלמת
התשתית לכיתות חכמות בכ 20-בתי ספר נוספים ברחבי
העיר.

קמפוס וירטואלי עירוני

יעד לביצוע :במהלך שנת 2013

הקמת קמפוס וירטואלי עירוני ,באמצעות הטמעת
טכנולוגיות מתקדמות במעשה ההוראה ,תאפשר הרחבה של
הגבולות הפיזיים של המרחב הכיתתי ותזמן למידה מרחוק,
בבית ,של התלמידים  -בין אם בשגרה ובין אם במצבים
שבהם הם אינם יכולים להגיע לבית הספר.
כיתות חכמות בעיר

מרכזי מצוינות בתחומי תוכן שונים

יעד לביצוע :התכנית יצאה לדרך בשנת 2009

מרכזי המצוינות מאפשרים לתלמידי העיר "רשת של
הזדמנויות למידה"  -החל מגני הילדים ועד לסיום
הלימודים התיכוניים .זאת באמצעות מפגש עם מגוון רחב
של נושאים ותחומי דעת שבהם יוכלו להעמיק ולהתפתח,
כל אחד במסלול אישי למצוינות .במהלך שנת תש"ע הוקמו
שני מרכזים  -במדעים ובתיאטרון.

סטארט-אפ

בית הסטארט-אפ החדש (הדמיה)

המרכז הינו מוקד לצעירים בגילאי  35-18העוסק במגוון
תחומים :הכוונה להשכלה גבוהה ,מתן מלגות ,תעסוקה,
יזמות עסקית ,הכשרות מקצועיות ,מעורבות חברתית
ומנהיגות ,שילוב עולים בחברה הישראלית ומגוון פעילויות
נוספות .במהלך שנת  2011צפוי המרכז לעבור למשכנו
החדש ,ברחוב השלום פינת רחוב שז"ר.
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חברה וקהילה

“פארק החייל האוסטרלי”  -נגיש לבעלי צרכים מיוחדים ולבעלי מוגבלויות

שירותים חברתיים
עיריית באר שבע שמה לה למטרה לפתח את מערך הרווחה העירוני ,במגמה להתאים את השירותים
המוצעים לצרכים המשתנים של תושבי העיר .במהלך השנה הקרובה ימשיך אגף הרווחה להעמיד
בקדמת הבמה הציבורית את העשייה למען הזולת ,ובכך ימשיך להוות אוזן קשבת למצוקות ולצרכים
של הפרט ,המשפחה והקהילה .לצורך כך שקד אגף הרווחה על פיתוח כמה תכניות חדשות ומקיפות,
שיציעו מענה לכלל תושבי העיר ,במעגלים השונים.

“מעגל החיים”

יעד לביצוע :הפעלת הפרויקט במהלך שנת 2010
השלמת התכנית במהלך שנת 2013

אגף הרווחה הגה תכנית עירונית חדשנית ,שנועדה להוציא משפחות ממעגל העוני והמצוקה אל מעגל
החיים .התכנית כוללת ארבעה מעגלים לטיפול  -הפרט ,המשפחה ,התעסוקה והקהילה ,ומציעה שימוש
במגוון כלים ,תכניות ,שירותים קיימים ושירותים שיפותחו במיוחד.
כל משתתף בתכנית יקבל ליווי ,הדרכה וטיפול למשך שנתיים .אלה יכללו טיפול אישי על ידי העובד
הסוציאלי ,ליווי של מאמן אישי צמוד ,טיפול זוגי ומשפחתי ,סדנאות וכלים לניהול משק בית וסיוע
והכוונה במרכז תעסוקה עירוני ,שיוקם במיוחד עבור התכנית .משתתפי התכנית יתחייבו לתהליך
אינטנסיבי ארוך טווח ואף יתבקשו להתנדב בקהילה .התכנית תחל בפיילוט כבר בשנת  ,2010עם 120
משפחות.
מרכז תעסוקה עירוני  -המרכז ייתן מענה מדי שנה לכ 400-נשים וגברים שאינם מועסקים בשוק
העבודה .הוא יציע בנייה של תכנית אישית והשלמת השכלה לכל פונה ,בשילוב סדנאות וכלים
יישומיים להשתלבות בשוק העבודה.
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מרכז שח”רית

מרכז שח"רית המתוכנן לקום בשכונה י"א יאגד בתוכו
כמה שירותים בתחום הרווחה לחברה ולתושב .המרכז
יותאם להפעלתם של המודל החדשני "מעגל החיים" ושל
מרכז התעסוקה העירוני ,לצד פונקציות עירוניות נוספות -
המחלקה לשירותים חברתיים והמחלקה לעבודה קהילתית.

פארק החייל האוסטרלי

מרכז שח”רית (הדמיה)

פארק החייל האוסטרלי שהוקם בשכונה י"א מציע
חוויה ייחודית ומהנה לילדים ולמשפחות .בזכות תפיסת
המחויבות הקהילתית ,הפארק מותאם ומונגש כולו לילדים
בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות ,שיכולים לשחק
וליהנות במתקניו השונים.

מרכז אזורי “יד שרה”

יעד לביצוע :ספטמבר 2010

במהלך השנה הקרובה יחנוך ארגון יד שרה את בית "יד
שרה" החדש ברחוב שאול המלך ,אשר ישתרע על פני
כ 3,000-מ"ר וישמש כמרכז אזורי אשר ירחיב את שירותיו
למען התושבים באזור הדרום.
מרכז אזורי “יד שרה” (הדמיה)

בית הלוחם באר שבע

יעד לביצוע :במהלך שנת 2010

בימים אלו מקים ארגון נכי צה"ל את "בית הלוחם" במבואה
המזרחית של העיר ,בסמוך לשכונת רמות .הבית ישרת את
נכי צה"ל בעיר ובסביבתה .בבית הלוחם יהיו אולם כדורסל,
בריכת שחייה ,בריכה הידרותרפית ,מגרשי טניס ,חדרי
הרצאות ,קפטריה ושטחי ציבור.

בית הלוחם בבאר שבע (הדמיה)
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איכות חיים וסביבה

שבילי אופניים בפארק נחל באר שבע

תכנית אסטרטגית לקיימות עירונית
הנהלת העיר באר שבע מקדמת תכנית עירונית ,אשר תוביל להתנהלות מקיימת בתכנון ,בפיתוח
ובניהול של העיר ותקיף את כלל אגפי העירייה ומוסדותיה.
המטרה היא לפעול כ"עיר מקיימת" המתנהלת לפי עקרון של פיתוח בר-קיימא .פיתוח בר-קיימא הינו
פיתוח המשלב היבטים כלכליים ,חברתיים וסביבתיים ומבטיח שימור של מערכות אקולוגיות וצדק
חברתי ,במטרה לקדם את איכות החיים ולספק את צורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע במשאבי הדורות
הבאים .פיתוח בר-קיימא ברמה העירונית מחייב כי הפיתוח הכלכלי המקומי יעצים את הקהילה
המקומית ויקדם את איכות החיים בעיר ,תוך שימוש מושכל במשאבים.

עיר בריאה
ועדת היגוי עירונית לתכנית עיר בריאה ,בראשותו של פרופ' ראובן איליה ,החלה בהתוויה וביישום
של תכנית מקיפה בתחומי הבריאות והרווחה .בימים אלו מוקמות ועדות הביצוע מטעם ועדת ההיגוי
העירונית ,בשורה של תחומים :חזון ואסטרטגיה ,הנדסה וסביבה ,רווחה וקהילה ,התנהגות בריאותית
ועוד.
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מכון טיהור שפכים והשבת מי קולחין
יעד לביצוע :במהלך שנת 2010
מכון הטיהור הוקם בשנת  2002והוא משרת את באר שבע
והאזור .בימים אלו מתבצעות עבודות תשתית לצורך הקמתו
של מפעל להשבת מי קולחין ,והן כוללות הקמת מתקן
לטיפול במי קולחין ,קווי הולכה ,מאגרים ומערכות בתוך
שטח העיר .החל משנת  2010יחלו בהשקיה של עשרות
דונמים של פארקים ושטחי נוי במים ממוחזרים.

תעשייה מקיימת בעיר

איכות חיים בעיר מקיימת

עיריית באר שבע שמה לה למטרה להיות שותפה אחראית
לעידודה של תעשייה מקיימת בנגב ,אשר מחויבת לסביבה
שבה היא פועלת .העירייה רואה חשיבות בשמירה על
התעשייה לצד שמירה על הסביבה .לשם כך מינתה מועצת
העיר את ד"ר עדי וולפסון לנציג עיריית באר שבע במועצה
התעשייתית רמת חובב .כמו כן הוקם פורום קיימות נגב ,שבו
חברים נציגי העירייה ,נציגי ארגונים ירוקים ,נציגי ציבור
וראשי המפעלים.

שבילי אופניים

מכון טיהור שפכים עירוני  -מבט מלמעלה

כחלק מהתפיסה העירונית לעידוד הספורט העממי והרכיבה
על אופניים ,עיריית באר שבע הכינה תכנית שלד לפיתוח של
שבילי אופניים בעיר .ברחבי העיר גם יוקמו מתקני עגינה
לאופניים ,כדי לאפשר לתושבים להשתמש באופניים כתחליף
לרכב הפרטי.

פחים מוטמנים ומיחזור

במסגרת פעילות העירייה לעיצוב המרחב הציבורי יוצבו
ברחבי העיר פחי אשפה ציבוריים מוטמנים וכן תחנות
למיחזור פסולת לסוגיה השונים .מהלך זה משתלב בתכנית
האסטרטגית לקיימות עירונית.

הפחתת הפליטה של גזי החממה

במסגרת חברותה של העיר באר שבע בפורום  15הערים
הגדולות ,העירייה התחייבה להציב יעדים
כמותיים ברורים להפחתת הפליטות של
מבט אל העתיד
גזי חממה ולצמצום זיהום האוויר בעיר,
תכניות לטווח
הארוך
בדומה לפעולות שנעשות על ידי הערים
הגדולות בעולם המערבי.
תרכובות ברום בבית מקלף  -בניין התעשייה הירוק הראשון בארץ
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שיפור השירות לתושב

התושב בלב העשייה
התכנית לשיפור השירות מבוססת על ההבנה שהשירות לתושב הוא הגורם המרכזי והחשוב בעבודת
העירייה .השיפור בתודעת השירות נעשה במטרה לספק לתושב מענה זמין ומידי בממשקי החיבור שלו
עם אגפי העירייה השונים .בנוסף ,ראש העיר רואה חשיבות גדולה בשיתופם ובשילובם של תושבי
באר שבע במימוש החזון ובעשייה הגדולה בעיר בשנים הקרובות .שיפור הקשר בין העירייה לתושבים
יאפשר את מעורבות התושבים בתהליכים השונים.
מתוך ראייה זו ,ולצד חיזוק היכולת לתת מענה בכל אגפי העירייה והחברות הבנות שלה ,תוקם היחידה
לפניות הציבור ומתן שירות לתושב .הקמתה של היחידה בלשכת ראש העיר ובכפוף לו מבטאת את
תפיסתו של ראש העיר  -לפיה התושב הוא במרכז.
היחידה נועדה להוות כתובת לתושב בכל מקרה שבו לא קיבל מענה ראוי ,או במקרים שבהם הוא חש
אי שביעות רצון מתוכן המענה שקיבל.
היחידה תעמוד לרשות התושבים בכל דרכי ההתקשרות הקיימות :טלפון ,דוא"ל ,פקס וקבלת קהל.
פעילותה תהיה שקופה לחלוטין לתושב והיא תקיים בדיקה יסודית של כל פנייה ,בכל נושא שבו
תידרש לטפל .היא גם תהיה אחראית לעדכן את ראש העיר בכל המקרים שהובאו לטיפולה.
לצד פעולות אלו ,העירייה תפעל לשיפור השירות שניתן לתושב באגפי העירייה השונים ובחברות
הבנות שלה ,בהם :תאגיד המים "מי שבע" ,מינהל ההכנסות ומדור הרישום במינהל החינוך .במקביל,
העירייה תפעל לשיפור דרכי הגישה אליה ,כולל שדרוג של אתר האינטרנט העירוני.
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תכניות עוגן עירוניות
ממתגים את באר שבע

חזות העיר

החזון המוצג לפניכם כולל שורה של מעשים ופרויקטים
גדולים המתנהלים בעיר באר שבע .לצד אלו ,עלינו לפעול
ליצירת האווירה והשפה המתאימה למינופה של בירת
הנגב ולחשיפת העוגנים החזקים שלה.
לראשונה בתולדות העיר ,עיריית באר שבע מובילה
תהליך של מיתוג עירוני .תהליך זה ייצור מותג איכותי
לעיר ויתמוך בתהליכים ובשינויים האדירים שאנו עומדים
בפתחם .הוא יסייע במימוש הפוטנציאל העירוני ,ימשוך
אוכלוסיות חדשות ,יזמים ועסקים ויפיח רוח חדשה בעיר
ובתושביה.
העירייה בחרה בחברת המיתוג "שיר-שפיצר" למיתוג
העיר .החברה מתמחה במיתוג של ערים ומקומות ופיתחה
מתודולוגיה ייחודית לתהליכים של שינויים עירוניים
באמצעות מיתוג .הדוגמה המוכרת ביותר היא העיר חולון,
שמותגה על ידי "שיר שפיצר" כ"עיר הילדים" .בחינת
התהליך על פני למעלה מעשור מראה כי חל שיפור ניכר
בכל הפרמטרים העירוניים :ערך הנדל"ן ,חיי המסחר,
קליטת תושבים איכותיים ,שביעות הרצון של התושבים
ועוד.
תהליך המיתוג הינו מורכב וארוך ומבוסס על גיוס של
הכוחות העירוניים ושיתוף של התושבים .הוא מצוי כרגע
בשלב הראשון  -של לימוד מעמיק של העיר ,על עוצמותיה
וחולשותיה.
תהליך עבודה נכון ,שישלב את כל הכוחות העירוניים,
יהפוך את באר שבע לעיר שכולנו נתגאה בה.

המרחב הציבורי הוא נקודת המפגש העיקרית של
התושבים עם עירם.
ביוזמת ראש העיר הוחלט על גיבוש ופיתוח של חזון
העיר ,הכולל חידוש ושיפור של החזות העירונית
וטיפוח המרחב הציבורי.
נקודת המוצא לחזון העירוני היא יצירת "נווה מדבר"
עירוני; מרחב עירוני ירוק המשלב אלמנטים שונים של
מים ,בהם כיכרות מים ,מזרקות ואגמים.
שטח השיפוט של העיר באר שבע מתפרס על פני
כ 117-אלף דונם והוא השני בגודלו בערי ישראל .זהו
שטח ענק ורב אפשרויות .בנייתה של עיר איננה רק
מעשה פיזי אלא תהליך חברתי דינמי ,המקיים קשר
הדוק עם התהליכים הגדולים האחרים המתחוללים
בעיר.
בשנה האחרונה נעשתה עבודת מטה מקיפה לצורך
גיבוש תכנית עבודה מסודרת וכוללת בתחומים של
חזות העיר ,עיצוב המרחב הציבורי ויצירת שפה
אדריכלית לעיר באר שבע .לצורך כך נבחרה אדריכלית
נוף בעלת שם בינלאומי בתחום  -פרופ' יעל מוריה
מחברת מוריה-סקלי.
בנוסף לפרויקטים עירוניים גדולים ,התכנון כולל:
פיתוח זמני של שטחים פתוחים באמצעות נטיעה
של חורשות זמניות; טיפול במפגעים חזותיים הכולל
עבודות ,תיקונים ,פירוק מבנים ,פינוי פסולת וגרוטאות,
חידוש ריהוט ומתקני רחוב פגומים.
בימים אלה מסתיימים שלבי התכנון ובשטח נראים
ניצנים ראשונים של תחילת העבודות.

תכנית אסטרטגית
בשנה האחרונה החלה עיריית באר שבע בבנייתה
של תכנית עשור אסטרטגית ,שגובשה על ידי חברת
"פארטו" .התכנית מגדירה את חזון העיר ,את המטרות
ואת היעדים לעשר השנים הבאות ומהווה מסגרת כוללת
לפעולת העירייה.
התכנית האסטרטגית מדגישה את מיצובה של העיר
כמטרופולין הדרומי עם כמה יעדים מרכזיים :פיתוח
המעמד המטרופוליני של באר שבע ,חיזוק מצבה
הכלכלי-חברתי של העיר ,פיתוח מערכת החינוך בה
וטיפוח איכות החיים של תושביה ושל האזור כולו.
תכנית זו ,הגוזרת תכניות עבודה ,פרויקטים ומשימות,
מגדירה את כיווני התפתחותה של העיר ואת הדגשים
שיושמו במהלך העשור הקרוב.

עיר הבה”דים (הדמיה)
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החזון לפיתוח העיר באר-שבע והפיכתה למטרופולין מתגשם הודות לתמיכתם של משרדי ממשלה,
קרנות ,ארגונים ,עמותות וגופים ,יחד עם אישים רבים וטובים אשר מאמינים שהעתיד נמצא בנגב.

