
 ראש המועצה 

 
 כנית החומשויעדי ראש המועצה לת

הייתה הראשונה שהציבה יעדים    סיימים, אנו מ   ו ובחודשים אל  2018  שנתתוכנית החומש שהחלה ב 

 מתוך ניסיון לעצב את תמונת העתיד הרחוקה של רמת הנגב.   ,ומטרות בטווח של חמש שנים

שהתחילה עם משבר  ,  כאוטיתתה סוג של מצפן בתוך מציאות המורכבת, כמעט  וו תוכנית החומש הי

 שטרם נראתה כמוה כבר עשרות שנים.  ,והתפרצות מגיפה ,שטרם הגיעה לסיומו ,פוליטי

ומהותו הייתה "ליישב, לפתח    2017תוכנית החומש באה לממש את חזון המועצה שגובש בשלהי  

 ובעולם.   עבור תושביה ועבור כלל עם ישראל בארץ ,ולשמור על רמת הנגב"  ברוח דוד בן גוריון

סיסמה לא  היא  סביבתית"  מהשלמתו    ,"ציונות  רחוק  ההתיישבות  מפעל  המציאות.  כורח  אלא 

יחד עם ,  וידרשו עוד שני עשורים לממש את הפוטנציאל הגלום בנגב עבור עם ישראל. החיים במדבר

לניהול מושכל של משאבי הסביבה ושמירה על     ,השפעת שינויי האקלים יחייבו אותנו ביתר שאת

 ערכי סביבה.  

המועצה   בתוך  גם  שנכונים  ואוניברסליים  מקומיים  ערכים  שמבטא  חזון  מדינת    וגםזהו  כלפי 

 ישראל, יהדות התפוצות ועמי העולם.  

והאתגר הכלכלי ילווה אותנו עוד    ,לקיצוץ של "עיר עולים"  ההיערכותטרם השלימה את    ,המועצה

זה לצורך  עשור.  וארוך    ,לפחות  המיידי  הכלכלי  הפוטנציאל  את  ולמצות  לממש  תפעל  המועצה 

 תוך קידום תכנון וחיבור למגמות ותוכניות לאומיות בנגב ומחוצה לו.  ,הטווח

דם  מדינת ישראל נמצאת במשבר חברתי חמור של העדר דיור בר השגה למאות אלפי משפחות שי

  מדברי.-תוך שמירה על המרחב הכפרי,  אינה משגת. רמת הנגב צריכה לפעול להגדלת היצע המגורים

זה המרחב  ,לצורך  תכנון  של  חדשות  תפיסות  באזורים    , נדרשות  לבנייה  חדשות  גישות  ופיתוח 

במרקמי    ,מדבריים שינויים  החיים,  בתוחלת  גידול  של  הדמוגרפיים  לשינויים  התאמה  עם  יחד 

 ופיתוח פתרונות קצה מבוססי טכנולוגיה.    היישובים

תקדיש   מיוחד  לפתחתהמועצה  קשב  אפשרויות    ,ניצנה  התושבים,  כמות  את  להגדיל  מנת  על 

 קהילה.  ה החברתיים והקהילתיים בתחום החינוך, התרבות, הרפואה ו והשירותיםהתעסוקה 

ולחזק את  ,  יישוביהמועצה תפעל לחזק את תחושת הביטחון האישית במרחב הציבורי ובמרחב ה

 שירותי החירום בשגרה ובחירום.

מתוך הבנה עמוקה של העושר    ,המועצה תמשיך לפתח את הפסיפס האנושי והחברתי של רמת הנגב

הגלום בגיוון ובאחריות המשותפת לשגשוג במרחב הזה. המועצה תפעל להסדרת ההתיישבות של  

 ינטרס לאומי ואזורי.  מתוך הבנה שזו בראש ובראשונה א  ,האוכלוסייה הבדואית

ן מדינת ישראל. תוכנית החומש הקרובה באה  מעלרמת הנגב תפקיד חשוב בפיתוח הנגב למענו ול

 בכדי לממש את החזון המועצתי והלאומי עבור הנגב.   ,לעשות את הפעולות הנכונות 

 

 

 

 

 בברכה,
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