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מנהלת אגף התכנון





"מרחב ירוק עירוני"



"קו מגע עיר יער"
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מרחב ירוק אחד

עירוניפ"שצ

 שטחים מופרים במרחב האורבני והפיכתם לשטחים  שיקום

ירוקים

גינות קהילתיות

 מבני ציבור, מוסדות לימוד, בתי ספר–חצרות ציבוריות

תשתיות ירוקות

פארקים עירוניים

יערות ושטחים פתוחים-מעטפת עירונית ירוקה



התרומה לציבור







נחלים בתקופת המקרא
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מעגלי השפעה-פרויקטים מחוללי שינוי



שיקום מפגעים סביבתיים במרחב האורבני
זו ההזדמנות של כולנו

לשיפור איכות החיים של התושבים

לשיפור הנוף והסביבה

להכנסת הטבע לעיר

ליצירת אזורי פנאי ונופש

 למקומות מפגש

לחיבור השטחים הירוקים למערכת הירוקה העוטפת את העיר

להעלאת ערכי הקרקע מסביב

לשימושים  עירוניים, לקבלת מלאי חוזר של קרקעות שהוזנחו וננטשו

ליצירת כוח משיכה עירוני

כלכלה

סביבה

חברה





תאגיד ציבורי-הקמת רשות נחל

,וניהולוהנגבמטרופוליןשלכפארק,הפארקהשלמתאתלהבטיחמנתעל

"ממשלההחלטות3קודמו

20/11/2005מיום4415'מסממשלההחלטת-

.לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגבתוכנית

 29/11/2006מיום    747' ממשלה מסהחלטת-

.להאצת פיתוח הנגבתוכנית

12/7/2009מיום     558' החלטת ממשלה מס-

.ש"פיתוח פארק נחל בתוכנית



ש"רשות נחל ב-הקמת תאגיד ציבורי
 הפרטהחלטות ממשלה מהכלל אל 3קודמו

כפיפות לחוק הניקוז והגנה על שיטפונות  ,

1959-ט"תשי, וחוק המים1957-ח "תשי

1965-ה"תשכ, רשות נחל על פי חוק רשות הנחלים ומעינות

 א"התשע( רשות נחל באר שבע)צו רשויות נחלים ומעינות-
2011.

 2013.הנהלה ומועצה. לרשותדריקטוריוןהקמת



2008 2012 2014



שימור אתר היסטורי  -בית אשל מבואת הפארק



אמפיתאטרון בפארק
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גשר הצינורות



פעילויות בפארק



בוצע עד כה

מתארתוכנית, אבתוכנית•

ניקיון והסדרת הנחל•

טיילות•

גן הפעמון•

גשר הצינורות•

גשר + שיקום הגשר התורכי •

אמפיתאטרון•

מתחם בית אשל•

דרכים וחניות•

מתקני משחק לכל אורך הפארק•

מתקן משחק ראשי•

מתקני כושר•

תיחום הפארק•



בביצוע

 ח"מלש116–( סיום2018יולי )מסעדה + מתחם האגם

 ח"מלש95( סיום שלב א2018קיץ )95-הספורטקמתחם

 ח"מלש20-אלף איש50מתחם מופעים פתוח ל



להמשך קידום

השלמת הפרויקט•

חיבור הפארק למתחם ביג•

ן ארכיאולוגיג•

גן בוטני•

גינון וחורשות במעטפת•

בחינת הזרמת מים בנחל•



ההשפעה
אתר בילוי לכלל תושבי האזור•

טיפול נופי בשטח מופר  •

השבת קרקע נטושה למאגר קרקעות לשיווק•

הקמת שכונות בסמיכות•

הקמת בתי מלון בסמיכות•

הסקטור הפרטיוהתעניונותהשקעות •

בנית מתחמי מסחר מסביב•
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