
עבדה-תיירותי חקלאיהקמת כפר

ומוקדי תיירות וחקלאות

מ"אדריכלות ובינוי ערים בע–אלי אילן אליאלי  
מ"ניהול הנדסה ומערכות מידע בע–אביב 
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עבדה

רמת ציפורים

משולש חווה

ואדי אריכא

והמוקדיםעבדה –הר הנגב 

מטרת העל

בעבדה הסדרת התיישבות קבע בת קיימא לתושבים הבדואים 

.תוך כיבוד ושימור תרבותם ואורח חייהם  הייחודיים, הנגבשבהר 

החלטת המועצה הארצית

ישוב הקבע יוקם בעבדה

ברמת  : מוקדי חקלאות ותיירות ללא מגורי קבע 3בנוסף יוסדרו 

.נחל חווה ונחל אריכא, ציפורים

.  משפחות250-כ: כ אוכלוסייה כיום"סה

.  נחל חווה ונחל אריכא, בעבדה והשאר ברמת ציפורים103מתוכן 

הישוב מיועד  . משפחות500עד : אוכלוסיית היעד לישוב עבדה

לקליטת כלל אוכלוסיית הר הנגב

מדרשת בן גוריון

שדה בוקר

עבדת



עבדה

רמת ציפורים

משולש חווה

ואדי אריכא

מדרשת בן גוריון

שדה בוקר

עבדת

יעדים/ מטרות משנה

,  הכולל מערך מגורים, חקלאי בעבדה–הקמת כפר  תיירותי .א

,  מסורתית ותשתיותחקלאות , תיירותמרכיבי 

.בסביבהמינימלית טביעת רגל בעלי 

של הקהילות יצירת מערך מגורים על בסיס משפחתי . ב

.וזו המיועדת לעבור לכפר, את האוכלוסיה בעבדההמרכיבות 

והנגשתם לכלל תושבי  השירותים ושיפור מערך החינוך . ג

.הנגב הבדואיםהר 

,  הנגר ההיסטוריותשימור מערך הערוצים ושרידי מערכות .  ד

.  לפיתוח חקלאי תיירותיוניצולם 

מיצוי הפוטנציאל הייחודי של האזור לפיתוח תיירות  . ה

ועל הנוף והסביבה הייחודיים , הנסמכת  על אורח החיים הבדואי

.והמוקדיםעבדה ממוקמים בהם 

שימור וחיזוק הקשר החיובי של האוכלוסייה הבדואית  . ו

.עם הישובים הקיימים באזור, בהר הנגב

והמוקדיםעבדה –הר הנגב 



שיתוף הקהילות בתהליך התכנון

ז רמת נגב וצוות התכנון מחוייבים לתהליך תכנון  "מוא

.שקוף ומשתף המבוסס על דיאלוג מתמשך עם התושבים

:תהליך השיתוף כולל

 מפגשים במשפחות לשמיעת הצרכים וללימוד מתוך הידע המקומי

על האתרים ואורח החיים

התייעצות עם בעלי עניין ובעלי הזיקות לגבי נושאי תכנון שונים

מפגשי תושבים להצגה ודיון בסוגיות תכנוניות עם התקדמות התכנון

 וטרם הסתיים2019סקר מעמיק במשפחות הוחל בסוף

תובנות מרכזיות משיתוף הציבור

נושא החינוך עומד בראש סדר העדיפויות1.

למבני ציבור ומסחר' מוסכםמרחב '–יש הסכמה לגבי אזור מרכז עבדה 2.

תושבי המוקדים לא מוכנים בשלב זה לדבר על תכנית עבדה3.

תושבי המוקדים מבקשים להבין את נושא מגורים שאינם מגורי קבע  4.

במוקדים



מחיהדרומה מהר מבט –עבדה היום 

אתר מורשת עולמית–עבדת 

רכס מרכזי וציון נוף–בייד אל 

המסגד

מרכז שירותים קיים

40דרך 



דונם5,700שטח גבול אגן עבדה 

דונם3,300–שטח לפיתוח כ

אל בייד

מרכז עבדה

גבול תכנית

גבול תחום פיתוח

שיפוע10%אזורי בינוי עד 

גבול מגבלות קווי החשמל

שלד נופי חקלאוות הנחלים

עקרונות התכנון–שלד תכנית -עבדה 

עקרונות תכנית השלד

גבול אגן עבדה יהווה גבול לתכנית1.

שימור מערך הואדיות כשלד נופי חקלאי2.

(שיפוע10%עד )אזורי מגורים על בסיס ניתוח שיפועים 3.

חייץ נופי בין גבול הפיתוח לגבול התכנית4.

.גבול הבינוי המזרחי בגבול מגבלות קו החשמל5.

לגבול הבינוי40מרחב חקלאי בין  דרך 6.

הסדרה במקום של המשפחות היושבות היום ממערב  7.

.לגבול מגבלות קו החשמל המערבי

בין בית הספר ' מרחב המוסכם'מיקום מרכז הישוב ב8.

.למסגד

חייץ נופי



סכמה ראשונית–שלד תכנית -עבדה 

מערך יעודי הקרקע

דונם ייעוד מגורים ברוטו850-כ כ"סה



השלד כפי שהוגשה תכנית 

הממשלהלהחלטת 



תיירות בעבדה












