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 תקציר תוכנית
והתפשט גם לערים בישראל בעשורים האחרונים התפתח ענף התיירות העירונית 

ואזורים כפריים. התרומה הגדולה ביותר לכך הייתה התפתחות הטכנולוגיה  תקטנו
אינטרנט, בהמידע דרך הוזלת מחירי הטיסות, זמינות  האישיתת התיירות והנגש

התשלום אמצעי ו ההזמנותפישוט תהליך , חדשות פיתוח אפשרויות לינה, אפליקציות
בצורה מקוונת וישירה. בנוסף התעצם גל המטיילים החוויתיים שהפכו את הטיול 

ך את העולם לכפר גלובלי הופודרך הרשתות החברתיות  ליין-ליומן מסע המדווח און
מקומו לחיפוש את הטיול המסורתי המאורגן והמובנה  פנהעם הזמן מ  זמין, נגיש וזול. 

המבקשת לקבל ערך  ,דגש הינו חוויה אותנטיתהאחר מפגש עם תרבויות ואנשים כש
 תמורת כסף. משמעותי 

-מ םגל זה הורגש היטב גם בישראל ובעשור האחרון הוכפלה כמות התיירים מהעול
קצב ההזמנות לתיירות פנים. השוק גם ל משמעותית גד  כך ו מליון 4.3 –מליון ל  2

קיבל מענה הולם מהמארח המקומי וכך התפתחו צימרים, בתי הארחה  הצומח
. מיטות לינה 12,000 –יש כיום כ לבדו ב המזרחי נגב. ומלוניות גם באיזורי הפריפריה

כשהבינו כי קיים פוטנציאל כלכלי לשיפור  לתחוםביקשו להכנס גם הם  רשויותראשי 
ועל הדרך שינוי  "דרום אדום"כמו פסטיבל  ,מעמדה של העיר או האיזור הגיאוגרפי

גם הנגב תדמיתי בעל משמעות לערים קטנות כמו ירוחם, דימונה, נצרת, ערד ועוד. 
תיירות המערבי התפתח בצורה משמעותית ומציע היום מגוון של חוויות שטח, 

טבע ונופש ייחודיים. במבט על אזורנו אנו למדים כי לאזור ביקוש רב , מלחמה
להיות חלק מענף זה מבקשת  ,העוברת התפתחות משמעותית ,העיר אופקיםכש

עיר של 'ולהציע מגוון של חוויות למטייל הבודד, לצעירים ומשפחות כחלק מהיותה 
 :י והיקר בימנוהיודעת לארח ובעיקר בשל שמירתה על המטמון המשמעות 'אנשים

 מציעיות נוספות שווהמתבטא במסורתיות, קהילתיות, קולינריה וח - 'אותנטיות'
 . או 'המדבר הפורח' המיוחס לנגב המערבי 'המדבר הקטן'

עם בעלי תפקידים  נו, נפגשותוכנית ההמראהאגף לפיתוח כלכלי הקמת הכחלק מ
עמותת 'ו 'כז לשלטון מקומיהמר'קורסים שהציע בחנו נציגי אשכול נגב מערבי, , רבים
 הניסיון הכותבאם נוסיף את אתרי הנגב בכלל ואופקים בפרט.  וסקרנו את. 'מרחב

מנוע לשיפור  שהייתה חלוצת הענף וראתה בו ,בעיר 'אחוזת נגב'כמנהל עמותת 
נקבל  ,העיר למעלה מחמישים שנה יתושב היותנוו תדמיתי וחיזוק הנראטיב המקומי

בהיכרות עם הענף, עם קבוצות  ניסיון רבתוכנית זו ומביא מצרף המתכנס כולו ל
 . בעיר שהתארחורבות מבקרים 

 המלצות יועץ התיירות מטעם משרדומנהל היחידה האסטרטגית  פגישות עםלאחר 
עמדתנו את בנגב וו ענף התיירות בארץ סקירה של תוכנית זוב אנו מביאים ,התיירות

וארבעת מנועי המיקוד  זיהוי הסיפור המקומי, דרך על החוזקות שיש לאופקים להציע
 .תרבות וקהילה, אגרוטק, שטח וספורט אתגרי ומרפא ושיקום רפואיהתיירותיים: 

ע העתידיות "את כל תוכניות התב סקרנולתכנון העתידי רים כדי להיות מחוב
 בנינואופקים. בנוסף ל יצע שישולה  לתוכניות, לאוכלוסייה המקומית  ןתוא נווהתאמ

דיות יג של אפשרויות המתחשב בקצב הגידול הדמוגרפי וכן בתשתיות העתמדר
)אשכולות( קלסטרים  12ייתכתבו עם הענף. בשל כך נכתבו  להתפתח וכיצד הן

כשהפעימה תוכנית מודולרית בזמן  זוהיאפשרויות לתייר.  מספרציעים המ
, ביקור עסקים מקומיים כמו: סיור באופקיםעמותות וכבר התחילה דרך  הראשונה

תלוייה ברשות המקומית  הפעימה השנייה .פנייםובאתרים, אוכל אותנטי וא
, עסקיות וקשורה בתוכניות הפיתוח כמו: בניית האגם, איכלוס המצודה ביוזמות

מיועדת  עימה השלישיתהפ. פארקופיתוח חזון ההקצאת שטח לחניית קרוונים 
 . הראשונותהפעימות  וח שתיוכדאיות כלכלית עם פית שייכנס לתנופהלמגזר העסקי 
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 :1תיירות בישראל כמנוף לצמיחה כלכלית
 

ענף התיירות בישראל התבסס בשנותיו הראשונות על תיירות של צליינים למקומות 
הקדושים בעיקר בירושלים, בית לחם, נצרת וחופי הכנרת. עם הזמן הוא התפתח 

 , טאבה ותל אביב. לכיוונים שונים כמו חוויות בריאות בים המלח, נופש באילת

סטוריה, הארכיאולוגיה והסיפור התנכ"י והנוצרי יהתפיסה הרווחת הייתה כי הה
אולם זרם התיירים עלה,  ,ישווקו את עצמם וימשיכו לקיים את הענף לאורך השנים

מחירי הטיסות ירדו והסטנדרטים הבינלאומיים דרשו שישראל תשווה את רמתה 
כיוון חשיבה שהולך  ,חדשות ואחרות מאלו שרווחולאירופה. כל אלו חלחלו תפיסות 

ענף כלכלי המייצר מוצרי צריכה, או מוצרי כוצובר תאוצה הוא תפיסת התיירות 
 בוטיק המחייבים עדכון, חשיבה והבנת צרכי הלקוח המשתנים תדיר. 

הענף  מיליון תיירים. 4.6 –ה את רף ה תוחצ תנועת התיירים לישראל עולה בכל שנה
ות חזון הכפלת התייראלף מקומות עבודה.  153מיליארד שקלים ומייצר  23-מכניס כ

 בארץ מייעד לנגב תפקיד חשוב בהגשמתו ותוכנית עבודה לעתיד לבוא. 

 

 

 החלה להתפתח גם התיירות המקומית)תיירות נכנסת( בנוסף לתנועות הבינלאומיות 
את שעריו לתיירים  פתח ענף התיירות ,. לאחר כמה גלים בכלכלה)תיירות פנים(

מקומיים שחיפשו נופש בישראל וכך קמו מלונות רבים בטבריה, אילת, ים המלח 
וחופי ישראל. חלוצת התקופה הייתה תופעת הקלאבים )קלאב הוטל טבריה ואילת(. 

ובישובים של תיירות זעירה במושבים, בקיבוצים הגל השני הביא להתפתחות 
ופש בסגנון אחר ושונה מהנופש הממוסד נפתחו צימרים המאפשרים נקהילתיים 

 בשליטת היזם הבודד.הוא , הגל הזה אינו ממוסד ושהיה בשליטת במלונות בישראל
עליהם ארחיב בפרק Air BnB)  הגל השלישי המתרחש בימים אלו הוא דירות אירוח )

 "לינה". 

תפיסת התיירות וחשיבותה חילחלה גם לרשויות המקומיות שבשטחן נמצאים 
אתרים ארכיאולוגיים ומסלולים אטרקטיביים, רשויות אלו  פארקים, ת טבע, מקורו

הבינו כי תיירות היא ענף שיכול להיות זרוע כלכלית המניבה הכנסות וזאת כדי לבנות 
 לושרגליים חדשות לחוסנה של העיר. התיירות המוניציפאלית מבקשת לחדד ש

 מטרות עיקריות: 

 .(Value For Many) ערך מול הכסף ספקמה ענף כלכלי מניבהתיירות הינה  .1

                                                           
 ורס: תיירות כמנוף כלכלי ברשויות מקומיות, עמותת מרחב. ק –מתוך הרצאה של יועצת התיירות הגב' שרון בנד  1



 

6 

ודחיפת העיר גם בתחומים אחרים )דמוגרפיה,  כמנוע לשיפור תדמיתתיירות  .2
 תעשייה עתירת ידע ועוד(.

שיפוץ ושדרוג ו לפיתוח תשתיות חדשותענף התיירות תורם באופן ישיר ועקיף  .3
 ישנות. תשתיות 

כיאולוגי נדרשו פעמים רשויות רבות שבשטחן עבר נחל, פארק לאומי או אתר אר
מימנו  ,ר למקומות אלו, שימשו כמעב  של האתר רבות לממן תחזוקה מלאה או חלקית

 .מתקציבם פעולות רבות הדורשות שימוש נאות במתקן, אך לא השתתפו בהכנסות
הן בשל ניהול כפול של קק"ל, הרט"ג או חל"הט והן בשל כך שהאתר היה אתר חינמי 

גבעת עדה משקיעה  –בנימינה תחזוקתו. לדוגמא: מועצת ולא הנהיג מערך כלכלי ל
משאבים בתחזוק חנייה וניקיון של 'נחל תנינים' אולם היא לא שותפה להכנסות ממנו 
ולא הצליחה לייצר כלכלה כל שהיא סביבו. דוגמא הפוכה היא 'החוף של מוש' שיצא 

רכו שמירה על למכרז והרשות המקומית רואה ממנו הכנסות, טיפוח ובעיקר משיגה ד
 . ועוד , תתחזוקה נאותהחופים

נקרא ש 'התיירות העצמית הבודדת'כיום הינו התיירות הענף הצומח ביותר בתחום 
F.I.T Free Independent Tourist),)  זהו טרנד שמכתיב את המציאות כמו

תרמיאלים שחווים את העולם, מצלמים אותו, מפרסמים אותו ויוצרים זרם של 
ים בעקבותיהם. אלו תיירים המחפשים סיגמנטים של חוויה אותנטית תיירים שהולכ

עלות הלינה. דוגמאות מצליחות בחוויה ופחות בוחשיפה לתרבויות, הם ישקיעו יותר 
 –ILH 4ישראל הוסטל'סורשת  3'סלינה'רשת , 2'אברהם הוסטל'לכך הם רשת 

טנתית רשתות המייצרות קשרים של בודדים המבקשים להפגש עם התרבות האו
הם מפתחים סביב המיזם  .טבע מקומי ייחודי במחיר נדיב וסביר מאוד, המקומית

 סיורים, אוכל מקומי, מפגשים ועוד. 

 יפיתוח של מוקדו דורשת מוקדי עניין מתחלפיםהעירונית התיירות  לסיכום:
אבל המסעדה או השימוש  ,קולינריה תומכים. אתרי הטבע הינם המיצג החזותי

עבור הגוף המתכלל ובמקרה שלנו הרשות ודה הוא הביטוי הכלכלי באטרקציה הצמ
 ת. בנוסף יש צורך לבנות סביבה כלכלית תומכת לתיירים המחליטים לבלוהמקומית

מוקד ליציאה או בילוי מעבר לשעות פאב, לילה אחד או יותר בעיר כמו: מועדון לילה, 
תן לראות בשתי דוגמאות חיזוק לחיבור בין מקומיות, אותנטיות ותיירות ניהיום. 

המניע עשרות אלפי תיירנים לצרוך תיירות אחרת  'דרום אדום בנגב'מהנגב והגליל: 
רבים בצפון המציע אירוח מסורתי אותנטי בכפרים הע   'כפר ביקרתם'והפרויקט 

ים אלו הן עבור היזמים והן עבור הרשויות. מזיומצליח ליצור כלכלה איתנה ממ
 את תדמית האזור המשווק. שניהם יש לציין שיפרו 

 :הסביבה התיירותית בנגב המערבי
עיר מרכזית כ התבססה אופקיםשבה, בשל גודלה וריכוז משרדי הממשלה  ,עם השנים

בירת הנגב המערבי, אולם בתחום התיירות טרם קבעה עוגן משמעותי. המשמשת כ
ון: לינות תיירות כגהתשתיות תים ווריבתחומי השבכמה שנים עליה סביבתה מובילה 

ואירוחים במושבי האזור ובקיבוצי הסביבה. בנוסף התפתחה באזור תיירות מלחמה 
 עופרת יצוקה, צוק איתן וחומת מגן.סביב המבצעים המתגלגלים מרצועת עזה כגון: 

                                                           
2 /https://www.abrahamhostels.com 
3 /s://www.selina.comhttp 
4 /israel.com-http://www.hostels 

 

https://www.abrahamhostels.com/
https://www.selina.com/
http://www.hostels-israel.com/
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הנגב המערבי השופע איזורים פתוחים, נחלים, אתרים היסטוריים ופארקים הוא 
ממוסד. יש הטוענים כי כאן טמון כוחו  כיום איזור מתוייר אך לא מוסדר ולא

ועוצמתו אך יחד עם זאת כדי לנצל את הפוטנציאל הגלום בו יש צורך לבצע כמה 
 מהלכים מאורגנים ומתואמים של כל השחקנים בסביבה הגיאוגרפית. 

זהו איזור שהצליח  ,על אף הקשיים, הפיזור הגיאוגרפי ורעשי הבטחון שמסביב
פסטיבל ייחודי מתגלגל המצליח להביא אלפי מטיילים למרות הכל לשווק לעולם 

 ויזמים לנגב. 

 אשכול נגב מערבי –פורום תיירות 
מטרת  הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי. 'אשכול נגב מערבי'

האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון 
לית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. לגודל, מייצרים התייעלות כלכ

פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה 
מחוללי שינוי, המכלילים את הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות 

 ורמת החיים.

תיירות מכל אזורי הכולל נציגים בתחום ה 'פורום תיירות'לאחרונה הקים האשכול 
קדם פרויקטים רוחביים חבר רשויות כדי להרשויות המאוגדות בו. הפורום מעוניין ל

 על מנת ליצור קפיצת מדרגה אזורית. 

החל בגיבוש נייר מדיניות לטיפוח תחום התיירות  'המרכז לשלטון מקומי'גם 
המוניציפאלית ולאחרונה אף ביקש מהרשויות למנות פונקציה עירונית המתכללת 

 שתהווה רשת ארצית למיזמי תיירות. נושאים אלו, על מנת להתחיל פעילות

 .משרד התיירות -המוצר התיירותי 
ייחודית המבקשת  משרד התיירות החל בשנים האחרונות לפתח תוכנית תיירותית

. חשיבה   Negev Pure Magic Dasertתחת המותג הבינלאומי  לבדל את איזור הנגב
יכול להיות אזור גיאוגרפי כהנגב  הבינו כיהתיירות במדינה זו הגיעה לאחר שגופי 

 לעבור דרךמוצר בינלאומי עם מגוון רחב של חוויות ייחודיות ישירות ללקוח מבלי 
 מוצרי התיירות הסטנדרטים שהיו נהוגים עד כה בישראל. 

 

להגדיר את המוצר התיירותי, כדי לממש את הפוטנציאל היא מטרת התוכנית 
מטרים: הגדלת כמות המבקרים במרחב, הארכת משך השהיה שלהם בשלושה פר

להפוך את התיירות  הםוהגדלת ההוצאה הכספית שלהם בנגב. יעדי התוכנית 
המדברית למוצר ייחודי דרך חוזקות כמו: מזג האויר החם גם בתקופות החורף 

שני דיים ושונים ובאירופה, המרחקים הקצרים המאפשרים מעברים נופיים ייחו
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בדרום הנגב, שיהוו שערי כניסה  'רמון'ומצפון לרצועת הנגב  'בן גוריון' –דות תעופה ש
 ישירות לנגב. 

מבקשת לחלק את הנגב לשישה מתייחסת לנגב כיחידה תיירותית אחת ההתוכנית 
הנגב וביניהם:  משלווסיפור  , מכלול תיירותאחד נוף ייחודי כשלכלתת אזוריים 

, וערד ים המלח ארץ, וםוהים האדמפרץ אילת  -ערבה עמק הנגב מערבי,  -הפורח 
 –ודרכי הבשמים  איזור המכתשיםבאר שבע והמרחב הבדואי,  - תרבויות ומורשת 

הדואגת DMO) )כולו יהיה תחת מנהלת אחת  הנגבמדבר יהודה. ו הנגב המזרחי
 לשווק ולמכור את המוצר בארץ ובעולם. 

עד כה  .5)חברה לפיתוח ים המלח(ל"י חיחד עם  משרד התיירותאת המיזם מוביל 
קודמו פרויקטים במתחם המלונות החדש של ים המלח, פרויקטים של מלונאות 

 וטיילת באילת, פרויקטים בירוחם, ערד, מצפה רמון ועוד.

 אופקים וסביבתה 
 

 

 

  :רקע
חווה  יאה 2015בשנים האחרונות עוברת העיר אופקים פיתוח מואץ. החל משנת 

פיתוח תשתיות, הקמת שכונות חדשות וגדילה  חיובית,רפית והגירה צמיחה דמוג
 בתחום השירותים המוניציפאליים שהרשות מעניקה. 

במסגרת זו חתמה עיריית אופקים עם מדינת ישראל על הסכמי הגג שיאגדו ויתכללו 
חדשות לצד שיפוץ ושיקום וקהילות שירותים של ישן מול חדש, פיתוח שכונות 

ת. במסגרת זו החלה תוכנית המראה כלכלית הכוללת תמריצים וכלים שכונות ותיקו
לפיתוח כלכלי מניב שמטרתו ליצור פלטפורמות כלכליות שיחזקו את חוסנה של 

 העיר. 

צרכים רבים ובניהם הקמת אגפי רשות חדשים כגון האגף לפיתוח  צמיחה זו מעלה
סקים מוניציפאליים, כלכלי והאגף השירות לתושב, הקמת מבנים מניבים, פיתוח ע

פיתוח פלטפורמות לצמיחה כלכלית בתחומי האגרו טק והמקצועות הפרא רפואיים 
 ועוד. 

 :התהליך
המואץ של העיר נוגע גם לתחום התיירות ובמסגרתו הכלכלי אחד מזרועות הפיתוח 
 שתי מטרות עיקריות: 

                                                           
5 https://www.themarker.com/consumer/tourism/1.4471786 

/https://www.haganot.co.il 

 

 

https://www.themarker.com/consumer/tourism/1.4471786
https://www.haganot.co.il/
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, בקרב אוכלוסייתה ואל מול אזרחי מדינת ישראל שיפור תדמיתה של העיר .1
החברתיים ו םתוך הכרות עם ההיסטוריה, המורשת והעוגנים ההיסטוריי

 הטמונים בעיר ובאנשיה.
תוך  ארץ ומחו"להמ בקרבה תיירות הפיכת העיר אופקים לעיר המארחת .2

 שימת דגש לפיתוח עסקי, כלכלה מקומית ושילוב הקהילה בכלכלה זו.  

עות החממה לתיירות באמצבמסגרת זו איתרה הרשות המקומית קול קורא ראשון 
למשימה וגיבוש התפיסה.  להפוטנציאיועץ תיירות אשר יסיע בבחינת שמהותו ליווי 
שהכין נייר ראשוני,  "יועץ התיירות"ולהלן  2019במרץ  ארנון בירןזו נבחר היועץ 

וכן למשלחת עובדים ממשרד התיירות בעת  איציק דנינושהוצג לראש העיר מר 
 ביקורם באופקים. 

 עבודת היועץהמסתמך על )טרם הוצג( של ראש העיר הוכן נייר עמדה שני  לבקשתו
במרחב הגיאוגרפי כגון: הקרן קיימת  םרלוונטייהמיועד להצגה לשותפים ושחקנים 

ובליבתה )פארק לישראל )קק"ל( שבבעלותה שטחים רבים בסביבות העיר אופקים 
נחלים העוברים בעיר ופיתוח ערוצי ה שמירהאופקים(, רשות הניקוז האמונה על 
המועצה האזורית מרחבים פטיש, נחל שמריה,  ובסמוך לה כגון: נחל אופקים, נחל

החולקת עם העיר גבולות צמודים ושטחי תיירות, חקלאות ופארקים כגון: פארק 
, יםמיז ,סיירת שקד. ובנוסף ישמש נייר זה להצגה בפני שותפים נוספים, תורמים

 ם נוספים. משרדי ממשלה ושותפים עסקיי

כתיבת נייר זה עלתה מהצורך לתכלל את עבודת היועץ ולהוסיף לה את הנדבך 
המקומי ויחסיו למוסדות התכנון והכרות עם השטח. לנייר זה שותפים כאמור מר 

, יצחק קריספלבתפקידו כמנהל היחידה האסטרטגית ברשות ואנוכי,  עמיצור דמרי
המשמש כיום בתפקיד מנהל האגף  2005ת יליד העיר, יזם חברתי ותיירותי בעיר משנ

 לפיתוח כלכלי של הרשות. 

 :או המדבר הפורח המדבר הקטן
בפי תושבי האזור לשטח  יםהשגור כינוייםאו 'המדבר הפורח' הינם 'המדבר הקטן' 

מדרום מזרח עד לצומת  40וכביש  מזרחצפון מ 25הכלוא בין הכבישים  המעויןגזרת 
 בול רצועת עזה והגבול עם מצריים עד הישוב אשלים.משאבי שדה, בחלקו המערבי ג

)במילים אחרות  ,הנקודה הצפונית היא שדרות והדרומית ביותר היא צומת משאבים
 הנגב המערבי(.

ר הינו מרחב בעל קונוטציה של מרחב דב  מאגד בשמו אוקסימורון, מחד מ   אזור זה
ו סוגים שונים ומגוונים ומאידך הוא כלוא בשטח מוגדר וכולל בתוכויבש אין סופי 

המהווים את אסם  של תוואי מדבר, החל משטח שטוח אדמת בור, שטחים חקלאיים
)הפורחים כל השנה ומוכיחים שמדבר יכול להיות גם  התבואה של מדינת ישראל

ורט מוטורי שטחי אטרקציה לספפריחת פרחי בר, , ותווי הררי , ביתרונותירוק(
ים, נחלים טבעיים ואזורי שיטפונות )קלים(, אתרים מוסדר וחובבני, מסלולי אופני

 .  ועוד , נביעות מיםהיסטוריים, פארקים ונווה מדבר, שטחי ליקוט לפטריות כמהין
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בתוך תא שטח קטן יחסית מתקיימות  ,מגוון של צורות התיישבותב עשיר גם האזור
נוודים  צורות התיישבות שונות ומגוונות: ערים, כפרים, מושבים, קיבוצים,

סוגים שונים של ספורטאים  האזורבנוסף פוקדים את באוהלים, חוות בודדים ועוד. 
אתגריים כמו: טרקטורונים, אופניים, אופנועים, מתחם מכוניות מירוץ, 

מדובר במרחב  .אף סיורי דיונותטרקטורונים מעופפים, מטוסי דאייה, סיורי ג'יפים ו
  מעניין ומאתגר.  , מגוון,פתוח, עשיר

פעילות נרחבת ולקיים המגוון והייחודיות גורמים לתושבי האזור לסייר באזור 
ומגוונת למשפחות, חובבי אתגרים וקבוצות ועדיין להישאר במסגרת בה לא ניתן 

 לטעות בניווט ובסוף כל יום לחזור הביתה בשלום. 

ים טרם הונגש לתושבי מדינת ישראל ותיירנאולם  ,ידוע לתושבי האזורהעושר הזה 
פעילות תיירותית מודרכת ועצמאית ואנו מאמינים כי יש בו פוטנציאל גדול לביקור ו

וכן ליצור סביבו מסלולים יומיים הכוללים לינה, קולינריה ופעילות משמעותית בעלת 
 . ובעיקר בתקופת החורף של אירופה ערך מוסף בכל חודשי השנה

 :העיר אופקים

 

על ידי  1950בשנת שת מושבי הנגב שיושבו לבק 1955העיר אופקים נוסדה בשנת 
ביקשו עורף עירוני שייתן מענה וחוסן להתיישבות המקדימה באזור הנגב שעולים 

בכפיפה אז טחוני היו יפיזור האוכלוסייה והמקדם הבהעליות ההמוניות, המערבי. 
העיירות שדרות, נתיבות ואופקים.  25אחת לתפיסה זו וכך קמו לאורכו של כביש 

משפחות ששוכנו בשתי מעברות בפאתי העיר ועם השנים  600מנתה תחילה כ  העיר
חתמה  2017הוכרזה כעיר ובשנת  1995כשבשנת וקלטה עולים רבים, תפתחה ה ,גדלה

 על הסכמי הגג להתפתחות מואצת שבבסיסה הכפלת אוכלוסייתה. 

יתה ק"מ מבאר שבע. ביסודה הי 24-וכ ,25ק"מ מערבית לכביש  4-העיר נמצאת כ
אמורה העיר לתת מענה עירוני לאסם התבואה הגדול של הנגב המערבי אולם 

נחל 'ההתפתחות הכפרית מחד והאורבאנית מאידך ייעדו לה אחרת. בעיר עובר 
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. במקורות ניתן לראות על מפות מידבא את העיר 'נחל פטיש'ובפאתי העיר  'אופקים
כפי שהיא מכונה כיום ההיסטורית "פוטיס" שעל שמה נקראת חורבת פוטיס או 

 10%-אלף תושבים והיא עתידה לגדול בכ 35-מנתה העיר כ 2020חורבות פטיש. בשנת 
 אלף תושבים.  70-יה למנות כהיא צפו 2035. עד ל בשנה

העיר ואוכלוסייתה לא התמודדו מעולם עם אתגר התיירות ולכן לא התפתחו תשתיות 
ומכך  טבע או נקודות עניין ייחודיותאלו עם השנים, בנוסף היא לא בורכה באוצרות 

 . מבוססת תיירותגם לא התפתחה כלכלה 

 בשדרוגון גם אבשנים האחרונות התעורר הצורך לחדד ולעסוק בנראטיב המקומי ומכ
ר הרחב. החלוצה הראשונה במרחב זה הייתה קבוצת התושבים ווהנגשתו לציב
כדי למשוך קהלים  ,ה( המכוונת החוצ2005שנת משהחלה בפעילות ) "אחוזת נגב"

שונים אל תוך מערך החוזקות של העיר, כך נולדה תחילה פעילות אופניים שכללה 
מסלול אופניים ייחודי  – "סינגל אופקים"אירועי שיא פעם בשנה ולאחריהם סלילת 

בהמשך וכן קבוצות רכיבה ששימשו מוקד משיכה משמעותי לעיר מכל חלקי הארץ. 
ם ידרכים בעיר, סיורים רכובים ואירועים שמושכים תיירפיתחה קבוצה זו סיורים מו

וקהל. כיום עובדים חברי הקבוצה על איסוף חומר היסטורי שתכליתו הקמת ארכיון 
 ומוזיאון עירוני. 

 :היבטים תכנוניים
ענף התיירות יכול להתפתח רק אם יצליח להתגבר על מגבלות סטאטוטוריות. 

כגון: , עות מחזון וחלומות של יזמיםבמרוצת הזמן קמות יוזמות רבות הנוב
אולם יוזמות אלו נתקלות  ,ג של שווקים, טיולי שטח ועודנפסטיבלים למוסיקה, הפני

בחסמים רבים וסופם לדעוך. הסיבה המרכזית הינה חוסר יכולת בחשיבה לטווח 
ארוך ורתימת גופים סטאטוטורים. ומאחר ואין גופי תיווך בין היזמים לבין הרשויות 

קשיים תקציביים ואישורים בשל והיוזמות קמות כיוזמות לעומתיות  ,דינההמו
 ראוי. ועסקי רשמיים הן נופלות ולא מצליחות ליצור רצף מחזורי 

"בית קברות  :המבנה ההיסטורי בעיר אופקים ,לא אחת קראתי למצודת פטיש
מעתי ש ,מאז היותי ילד ,לחלומות". שם זה נבע מההנחה שבכל תקופת חיי באופקים

אולם  ,על חלומותיהם של תושבים ויזמים מה צריך לעשות במבנה ההסטורי הזה
המבנה נעול. הפער בין חלומותיהם  -שישים שנות קיומה של העיר בבמבחן התוצאה 

מכלול הסטאטוטורי הכולל ההבנת אי של היזמים והתושבים לביו המציאות נובע מ
רישום בתוכניות מתאר ות בנייה, זכויחזקה חוקית של המבנה, הקצאה ייעודית, ה

השלבים הראשונים, נשאר  קודמוע עירוני ורק אחר כך שלב היזמים. וכך משלא "ותב
המקום נעול ומסוגר והמשיך "לקבור" באיבו עוד ועוד חלומות כשהוא בלתי ניתן 

 להשגה.  

: העיר אופקים לשנים הבאות נשען על תכנית אב )תכנית המתאר מהתפתחותחלק 
( שעברה בשנים אלו שינויים והתאמות על פי צרכי העיר והתחייבויותיה עילראה ל

להסכמי הגג. תכנית זו מראה את התפתחותה העתידית של העיר הכוללת היבטים 
 פוטנציאל התיירות הנובע ממנו. בהתחשבות בטבע האזורי ותוך  גאוגרפיים

 :לפי שכונות 2035עד באופקים להלן פוטנציאל הבנייה הצפוי 

 סה"כ תושבים תמהיל בתי אב שכונה
 20,000 קומות 4קרקע ובנייה רוויה עד  5000 אופקים הוותיקה

 5,000 4קרקע ובנייה רוויה עד  1500 מישור הגפן
 5,000 קומות 4ובנייה רוויה עד  קרקע 1500 שפירא

 5,000 קומות 8קרקע ובנייה רוויה עד  1400 רמת שקד
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 4,000 קומות 8ויה עד קרקע ובנייה רו 1100 הפארק
 4,000 קומות 8ובנייה רוויה עד  קרקע 1000 חורשת נוח
 18,000-23,000 וקרקעבנייה רוויה  7500 אפיקי נחל

 4,000 ובנייה רוויה בתי קרקע 1000 חורשת האקליפטוס
 65,000-70,000  20,000 סה"כ

 *נתונים מאגף ההנדסה. 

 י אזורי:פיתוח תחום האגרוטק כמנוע צמיחה כלכל
על מנת  וצוותי חשיבההמקומית באופקים כנסים  תארגנה הרשו 2015החל משנת 

משמעותית. והתפתחותית למצוא תחום עסקי בו תוכל העיר לעשות קפיצת מדרגה 
אחת . "עיר שווה"אחר כך תחת הפרויקט  Deloitתחילה נוהל התהליך עם חברת 

הנגב המערבי מהווה אסם התבואה  אזורהתובנות שהיו על שולחן הדיונים הייתה כי 
ת החקלאית. לאחר מיפוי רשל מדינת ישראל ובו גדלה כמות משמעותית מהתוצ

השוק העתידי הוחלט כי העיר מעוניינת לרכז מאמץ  האזור, למידת הצרכים והבנת
  .)פיתוח חקלאות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות( האגרוטקבתחום 

 

ברה גם ממשלת ישראל לתפיסה זו והיא מעוניינת ה אזורית ח  גכדי לבצע קפיצת מדר
מכלול. הפיתוח כלהרחיב את פיתוח התחום לכלל איזור הנגב המערבי ולראות את 

ובינהם משרד הכלכלה, משרד  בשל כך החלו גורמי ממשלה להיות מעורבים במהלך
. מהלך דומה נעשה בצפון הארץ ובגלילי העליון שם הופנתה החקלאות ואחרים

 )שילוב של פיתוח מזון למאכל באמצעות טק-הפודלב לפיתוח נושא תשומת ה
 . טכנולוגיות עילית(

 556התקבלה החלטת ממשלה מס'  ,חיבור שותפים ויצירת הסכמות, לאחר דיונים
שתכליתה חיזוק החוסן האזרחי בישובי עוטף עזה בתחומי כלכלה, הטבות מס, 

רוטק יהווה מרכיב נכבד בפיתוח פטורים ומענקים. במסגרת זו הוחלט כי תחום האג
 של האזור כולו. העתידיים המנועים הכלכליים 

כתוצאה מהחלטה זו וכחלק מהפיכת העיר אופקים לעיר האגרו טק הוקצה שטח 
דונם  700-ר עדיפות לתחום האגרוטק. גודלו של השטח כולאז אזור התעשייה שקד ב'

הקצאה מסחר, סויים חקלאיים, מו"פ, שטחי גידול לניוהוא יכלול שטחים לתעשייה, 
מכללה ומרכז כנסים בתחום. התוכנית לאזור זה נמצאת בשלבי אישור הוועדה ל

 המחוזית. 
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לה  אסטרטגית לתחום הארגוטקהתוכנית בניית הבעיצומה של כיום אופקים נמצאת 
משרד מו"פ משרד החקלאות, חדשנות, לרשות השותפים תנועת אור, משרד הכלכלה, 

וחברת שרונה   שלה, אשכול נגב מערבי ורשויות שונות בנגב המערביראש הממ
. התהליך פרטנרס הפועלת להקמת חממות מאיצים בתחום התעשייה עתירת הידע

בשלבים מתקדמים לקראת ניסוח נייר עמדה שיתכלל את השותפים להקמת נמצא 
 ר. מנהלת שתנווט את העשייה, החשיבה והתכנון להצמחת התחום וביסוסו באזו

 :העירוני בתכנון פונקציות תיירותיות
תיירות ההוקצו שטחי מסחר בפאתי אזורי  2035בתוכנית המתאר החדשה אופקים 

וכן נצבעו מתחמים שלמים לטובת ענף התיירות. חלק מהמתחמים משתלבים עם 
כמו כן קיים רצון לשדרג פארק אופקים וחלקם עם נחל אופקים והאגם העתידי. 

ופקים, מצודת פטיש ואופקים הוותיקה לצורך עידוד מיזמי מתחמים בפארק א
ם הייעודיים לטובת מטרות תיירות. בנוסף נוספו זכויות גודל השטחי בטבלהתיירות, 

ברחוב בצלאל,  'קהילת יעקב'לבניית חדרי אירוח במתחם המסחרי הקרוי קיום 
מקומפלקס חדרי אירוח כחלק  50בתוכנית המתאר ביקשתי להוסיף זכויות לבניית 
 המבנה או כהקצאת שטח נפרדת. )טרם אושר(. 

שטח  ייעוד שנים שכונה
זכויות /מיועד
 במ"ר

 מ"ר  700 מוזיאון תולדות העיר אופקים 2024 השכונה הוותיקה
 מ"ר 400 הרשאה לפעילות כלכלית במצודה 2022 מצודת פטיש

 מ"ר 500 הרשאה להקמת בית קפה במקום 2023 אגם נחל אופקים
 מ"ר  500 שימוש יזמי/ארעי בשטחי הפארק 2023 רק אופקיםפא

 דונם 110 אזור תעשייה ייחודי לאגרו טק 2024 אזור תעשייה שקד ב' 
שכונת חורשת 

 האקליפטוס
 מ"ר 9000 חדרים ועוד 100בית מלון  2026

נוספו )בתכנון( במתחם קהילת יעקב  2026 קהילת יעקב 
זכויות ליזם לטובת חדרי אירוח 

 אכסנייה/ בית מלוןל

 יםחדר 40-50

טרם בוצעה  שטחי מסחר לתיירות 2026 שכונת אפיקי נחל
 הקצאה

י שטחי הקאנטר -הרחבה )בתכנון(  2028 המערביתהמבואה 
 קלאב: ספורט, פארק מים ותיירות

 מ"ר 10,000

 מ"ר  5,700 בית הארחה/ מלונאות )בתכנון(  2028 המבואה המערבית
 

 

 אזור התעשייה שקד ב' : פיתוח ענף האגרוטק 

ייעוד: מרכז 

 קונגרסים
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חדרים  100-מתוכנן מלון עם כ( מצפון 241)הגובל בכביש  אה המערביתהמבובאזור 
, כנסים בינלאומיים , פסטיבלי דרום אדוםקלאב נגב, הקאנטרי דיעהכפר שישרת את 

הפונקציות המתכתב עם ושיקום רפואי וכן יהווה מרכז מרפא  בתחום האגרו טק
  6האזור כולו.העתידיות של 

 
 בפרק זה.  'סיכום'רוט נוסף לפי ת.ב.ע ראו בסעיף פי*נתונים מאגף ההנדסה. 

בפאתי פארק )טיוטא ראשונה מוצגת כאן(  'חורשת האקליפטוס'תכנית שכונת ב
הכולל קאנטרי קלאב צמוד המיועד למלון דונם  20-בגודל של כשטח הוקצה אופקים, 

 זית(. )התוכנית טרם אושרה בוועדה המחו. ' עבור יזם במכרזורוד'בצבע מסומן במפה 

דונם המיועד בתוכנית המתאר לשימוש "תיירות".  4-6בנוסף סומן מתחם נוסף בגודל 
 השטח סומן בצבע 'חום' כדי להוות מיזם עם זיקה ושייכות לרשות המקומית.

                                                           
 ניתוח מלא ניתן לראות בתוכנית התב"ע של המבואה המערבית תחת סעיף: יועץ התיירות 6

 המתחם העסקי קהילת יעקב

  המבואה המערבית

 ייעוד: מלון 
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שכונות סיכום טבלת זכויות בנייה ופיתוח בהתאם לתב"עות בנושא "תיירות" ב
 :עירה

 

 

 ייעוד: מלון ונופש

יעוד: מיזם תיירות 

 עירוני

האיצטדיון 

 העירוני

 שכונת שפירא

ם
רי

צ
ח

ל
 

 שכונת 

 חורשת האקליפטוס 

 שכונת 

חורשת 

  האקליפטוס

 אזור תעשייה 

  שקד ב

 המבואה

  המערבית 

 קהילת 

  יעקב
 הפארק

  האגם
  2411ביש כ
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 :ם במרחב הגיאוגרפיתיירותייעוגנים 

  :פארק אופקים

  

של עצי חורש  דונם 500-כ על המשתרע ירוקחורש  פארק הוא 'אופקים פארק'
נמצא  והוא 1978 בשנת הפארק את לנטוע החלה ל"קק. העיר במזרח ממוקםו

שעם בניית השכונות  'ירוקה ריאה' שמשהפארק מ. היום עד פיתוח בתהליכי
"הסנטרל נוהגים לקראו לו  אנולמרכז העיר או כפי ש המזרחיות תהפוך את הפארק

 פארק". 

, מהפארק רב שטח על המשתרע ידיים רחב חניון, מוצלים מקומות מכיל הפארק
 ואתרים מיוחדות תצפית נקודותמזרקה, , מדשאה, מגוונים שעשועים מתקני

על הפארק מתחבר לנחל בצורה טבעית,  .הציפור ופסל פטיש חורבת כגוןהסטוריים 
 מנת לשמור על רצף  של טבע ירוק אליו וממנו. 

 הפארק לעצי השקיה מערכת הקמתוקק"ל עיריית אופקים  תומתכננ בעתיד
 המגיע משדה תימן.  חדש טיהור ממכון מושבים מים על שתתבסס

 

 

משופע בפארקים הפתוחים לציבור הרחב, בעונות )הנגב המערבי( המרחב הגיאוגרפי 
ה. בחלק מהפארקים הכניסה בתשלום כמו נכבדמות מבקרים זוכים לכ הפריחה הם

והל משפחתי, הפארק מצויד ולכן גם ניתן ללון בפארק באמצעות א 'פארק אשכול'
. חלק אחר של הפארקים ושירות שמירה ואבטחה שירותים ציבורייםבמקלחות, 

 ולכן גם בלתי אפשריושמירת לילה פתוח לכל, אך אינו מצויד בשירותים נגישים 
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: פארק אשכול, גן בנגב המערבי להלן כמה מהפארקים המרכזייםללינות לילה. 
ופארק  שמורת פורה, רוחמהיער שרשרת,  הפסלים בחצרים, יער בארי, יער שוקדה,

 אופקים. 

הפוטנציאל התכנוני  נע איזה כיווןלניתן להתרשם העתידית של הפארק פרוגרמה ב
וכן חניון לינת לילה בלב  ובאגם דההכולל אמפיטאטרון למופעים, מסעדה במצו

למסלול האגם המתפתח או לפארק סיירת שקד  םהפארק. אם נשכיל לחבר אות
 . ונפח משמעות יבעלים חוויתיים נוספים , נוכל לייצר מסלולוהמתחדש הסמוך

 מנהלת הפארק

לאחר שנים בהם היה פארק אופקים בבעלות רשות הניקוז וקק"ל ובתחזוקה מלאה 
שינויים על מנת לערב את הרשות המקומית  הניהוליוחלט להכניס למבנה של קק"ל ה

מהלך זה נבנה כדי לאפשר לרשות המקומית להיות צד שהשטח נמצא בתחומה. 
בקבלת ההחלטות בנושאי ניהול ותקצוב מתוך הבנה כי היא ותושביה הם הלקוחות 

ניהוליות בעיר. העיקריים של הפארק. בשל כך נבנתה מנהלת פארק מכל הפונקציות ה
לצורך כך הקצתה קק"ל פונקצייה ייחודית שאמונה על ניהול המהלך וקשר ישיר עם 

 הרשות המקומית. 

ה כבר מספר פעמים והחלה לשרטט קווים לפעילות תכנסמנהלת הפארק באופקים ה
והפעלת הפארק מתוך הבנה כי הוא יהפוך בשנים הקרובות למרכז העיר ועל כן יש 

. לאחר שתגובש תוכנית הפעולה היא תותאם לתוכנית ת החדשהלהתאימו למציאו
 התיירותית על מנת ליצור מהלכים המתכתבים זה עם זה. 

 להלן רשימת חברי מנהלת הפארק:

 שם מס 
 ומשפחה 

רשות  תפקיד /תפקיד במנהלת 
 שותף /

 טלפון  מזכירה  סלולארי 

דניאל  1
 גיגי 

/יו"ר  מנהל מרחב
וות תקציבים צ\המנהלת 

 ופרויקטים 

אילנה  0507489853 קק"ל 
 ספורטס 

089986100 

איציק  2
 דנינו 

/סגן יו"ר  ראש העיר
המנהלת /צוות תקציבים 

 ופרויקטים 

עירית 
 אופקים 

 089928578 ענת  0505356615

נחמיה  3
 שחף 

 

/מ"מ  מנכ"ל רשות ניקוז
מקום יו"ר המנהלת 

צוות תקציבים /
 ופרויקטים 

רשות 
 ניקוז 

0507777579   

יורם  4
 נחמן 

 

חבר  מנכ"ל העיריה
 מנהלת 

ראש צוות תחזוקה 
 וניהול 

עירית 
 אופקים 

 089928553 אתי  0542681154

דני בן  5
 דוד 

 

 מנהל האזור 
חבר במנהלת סגן יו"ר 
 צוות ניהול ותחזוקה 

   0507497161 קק"ל 

יצחק  6
 קריספיל 

 

מנהל האגף לפיתוח 
 כלכלי

נון חבר מנהלת /צוות תכ
 תוכן והמסרה 

עירית 
 אופקים 

 089928449 אדל 0545370088

אמיר  7
 ססלר 

/חבר צוות  רשות ניקוז
 התכנון 

רשות 
 ניקוז 

0547915770   

נציג  8
 ציבור 

    אופקים  חבר מנהלת /משקיף 

זוהר  9
 צפון 

חבר  מנהל מחלקת תכנון
 מנהלת /יו"ר צוות תכנון 

  עידית  0507489875 קק"ל 
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 מיקי  10
 

מהנדס העיר /סגן יו"ר 
 צוות תכנון 

עירית 
 אופקים 

   

טלילה  11
 ליבשיץ 

ניהול מבקרים /צוות 
 תכנון 

   0507497276 קק"ל 

יורם  12
 פרץ 

 

מנהל פארקים /צוות 
 ניהול ותחזוקה 

 . מתכלל המנהלת

   0507489873 קק"ל 

13 
 

מוטי 
 ברבי 

מנהל אגף שפע /צוות 
 ניהול ותחזוקה 

ית עירי
 אופקים 

0506990411   

 שמעיה  14
 

מנהל הפארק צוות ניהול 
 ותחזוקה 

   0507497036 קק"ל 

 

 חזון פארק אופקים

יחידות דיור(  7500יחידות דיור( ושכונת אפיקי נחל ) 1100לאחר תכנון שכונת הפארק )
ף . בשל ייחודו בנו, שעד אז היה בשוליהת לעיר הפך פארק אופקים למרכז העירזרחימ

והפונצקיות שהוא מנגיש הוא הפך לעוגן משמעותי והוא מזמין את המתכננים ואת 
פרנסי העיר לחבר אותו ליעדי התיירות המשמעותיים בעיר. בשל כך הרחבנו את חזון 
הפארק ומתחנו את סוגי הפעילות שהיינו רוצים לראות בו, על מנת שהוא ימשוך 

ומים ופעילויות פנאי עבור כל שכבות תושבים, תיירנים וקהל חובב שטח במגוון תח
 הגיל. 

אנו מציעים כאן רעיונות מהן נבחר בהתאם לאופי העיר והיכולות התכנוניות 
יהפוך הפארק  ןפונקציות שיכולות להיות מוכלות בפארק ואם נשכיל לפתח חלק מה

למגנט תיירותי ייחודי ובעל משמעות ליזמים ולענף התיירות בעיר. חלק ניכר 
ות אלו מרכיבים את הפעימה השנייה של תוכנית הקלסטרים הממקמת את מפונקצי

 הפארק כנקודת ציון ייחודית בהתפתחות הענף בעיר. 
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 פארקים בנגב המערבי:

 

 :מצודת פטיש
 ידי על נבנה אשר מלבני אבן מבנה הוא, 'פוטיס קלעת' בשמו גם הידוע, פטיש מבצר

 שפרצו בתקופה באזור סדר להשליט כדי 1894 בשנת העות'מאניים השלטונות
 השלטונות של בסיסכ שימש זה מבנה, הבדואיים השבטים בין דמים סכסוכי

 10-כ רק הקיץ בעונת ואילו חיילים 20-כ במבצר שהו החורף בעונת. העות'מאניים
 .חיילים

 של המודיעין איש ידי על שנהגה" התרמיל תרגיל" 1917 בשנת התרחש למבצר סמוך
 .מיינרצהגן רד'ריצ קולונל - יאלנב הגנרל

 לפארק הקרובים האזורים כל על תצפית נקודת קיימת מבצרבחצר ה, כן כמו
 התצפית מנקודת תמונה לפי מקום כל היכן מפורט בו במצפור המלווים, אופקים

 בשנת הניקוז ורשות ל"קק ידי על שוקם המבצר. הפנורמית מאשקלון ועד חצרים
2005. 

 

 

 :מערת פטיש
-מ' וגובהה כ 40-. אורכה כמערת אלג'רירטן הגבעה, קרוב למבצר פטיש, חצובה בב
שימשה המערה למקום בו ישב המושל הטורקי עם חייליו, שם  1894מ'. בשנת  6

המתין לסיום בניית מבצר פטיש. המערה שימשה כמאגר מים שבפתחה יש מחצבה 
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ששימשו בהמשך לבניית בה חצבו אבני בניין, מהריסות האתר הסמוך נלקחו אבנים 
 עמודי סלע שתומכים בתקרת המערה עד היום. 3מבצר פטיש. כמו כן, נשארו 

  

 

 סיכום:
( המרכזת זכויות 539/02/51לפארק אופקים ומצודת פטיש קיימת תב"ע מאושרת )

בנייה בגושים ובחלקות היער וסביבתו, ממנה ניתן ללמוד על הצפי לפיתוח עתידי. 
ות על הפער שבין הרצון של הרשות לפתח את האזור על ידי תוכן זכויות אלו מלמד

 היסטורי ויוזמות עסקיות לבין הפוטנציאל התכנוני שיועד למקום על ידי המתכננים. 

התוכנית מתייחסת לכל האזור המיוער, לנחל ולפארק סיירת שקד )עליו ארחיב תחת 
ם כבר קיימים בשטח חלק םסעיף "סיירות שקד"(. התוכנית מפרטת ארבעה ייעודי

 וחלקם פוטנציאלים למימוש. 

 170)מתחם המצודה המיועד למסעדה ניתן כאמור לבנות עוד מבנה בנוסף לקיים ב
, אולם אם יהיה המבנה מבוסס על מסעדה בלבד, טובה ככל מ"ר 230בגודל של מ"ר( 

והיא תהיה בחזקת ועקבי היא לא תוכל לבדה לייצר זרם תיירים קבוע  ,שתהיה
שים את כל הביצים בסל אחד", לכן יש לבדוק אפשרות לעירוב שימושים ולהוסיף "ל

 פונקציות נוספות למתחם. 

 

 

 

 קיים כולל גודל ייעוד מקום תא שטח
 0 750 מתחם תיאטרון פתוח לב הפארק 68
מצודת  69

 פטיש
 170 400 מסעדה

 0 700 חניון לילה לב הפארק 70
 30 125 ותשיר חישירותים ושט לב הפארק 32
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 :נחל אופקים והאגם המלאכותי
הינו ערוץ נחל עתיק המתחיל בפאתי בסיס חצרים, עובר דרך  'נחל אופקים'

יחצה לאחר בניית שכונת אפיקי נחל בעתיד )מבואותיה המזרחיים של העיר אופקים 
)של המשטר . במפות היסטוריות 241אותה( ונשפך לנחל פטיש סמוך לכביש 

. בנחל קיימת נביעה טבעית 'נחל הלמוט'תחת השם  ציוערואחד מפיע מוהמנדטורי( 
של מים , הנביעה מאפשרת זרימה איטית 'סיירת שקד'של מים בסמוך לפארק 

במהלך השנה וצמחייה ירוקה של סוף לאורך השנה כולה. נביעה זו לא נוצלה מעולם 
או  ,לאכותימהאגם ל וחיבור טבעיתכנות לסייע בהחייאת הנחל יה הבוכיום יש 

 . לפני ההגעה לאגם בריכות שכשוךופין ליצירת פינות חמד ולחיל

מספר נחלים מזורמים קיימים מספר יובלים וערוצי נחל בסביבת העיר אופקים 
היוצרים טופוגרפיה מגוונת של נוף מקומי הבנוי ממעברי דרך נמוכים לתוואי השטח, 

מעניינים. חלק מהנחלים מוצפים למגוון של צמחייה, בריכות טבעיות ומסלולי דרך 
 . מאתגרת אך עבירה בחורף משיטפונות ויוצרים בוצה ואף חסימת צירים

מבין הנחלים הבולטים באזור ניתן למנות את נחל גרר, נחל שמריה, נחל פטיש ונחל 
 הבשור. להלן מפת הנחלים באזור:
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ניית שכונת אושרה תוכנית לב ,עם אישור הסכמי הגג ותוכנית המתאר החדשה
ותוספת עתידית של עוד  דונם מזרחית לאופקים 7035המשתרעת על פני  'אפיקי נחל'
עבר לנחל אופקים ובכך פורצת את גבולות מ   בנוייה כולה. שכונה זו דונם 1000-כ

 הסמוכה שנקבעו בעבר על ידי הנחל ועל ידי המועצה האזוריתהטבע העירוני 
אופקים שדה ' 2411ת גשרים הן לטובת כביש . בשל כך עלה הצורך בבניי'מרחבים'

ונה החדשה. מעל נחל אופקים כהמקצר את התוואי לבאר שבע והן כגישה לש 'תימן
. בנוסף הוחלט על החייאת הנחל גשרים החוצים את הנחל לושהשך הכל סמתוכננים ב

והצפתו וכן חיבורו או הזנתו המעגלית עם אגם מלאכותי שישמש גם כיעד תיירותי. 
לבאר שבע  גשר המחבר את מרכז העיר לכביש החדשה ביוקום האגם שנבחר הינו מי

גם מבנה מסחרי המיועד בסמוך לאגם מתוכנן . )טרם נקבע סופית(  לבין המצודה
תיירותי  –בית קפה או מסעדה והוא יכול להיות חלק מהמערך העסקי  ,לחנות

 המתכונן בין המצודה לאגם. 

בתחום התיירות והחייאת  ותהיות בעלת משמעויות רבבניית אגם מלאכותי יכולה ל
 , אפשרויות לדיג פעילנקודת שתייה ומנוחה לציפוריםהטבע ובעלי החיים באזור, 

 ןאגמים כאלו מגלה כי חלק ןאולם מבט לערים הסמוכות שהקימו בתחומועוד. 
פעילות המתקשרת עם הסביבה או יוצרת פעילות מסחרית  ןלייצר סביב ותמתקש

מנהל  עמיצור דמרירותית ולכן הם נוטים להישאר כאגמים פאסיביים. כך כותב ותיי
 היחידה האסטרטגית בעיר לאחר שבחן אגמים ופארקים שונים בנגב ובמרכז הארץ: 

הרעיון להקים אגם באופקים שיהיה מוקד משיכה לתושבי העיר והסביבה הולם את "
למרות זאת,  . ליד מוקדי מיםמאפייני הבילוי של תושבי ישראל המעדיפים לבלות 

ברוב הסקרים הבחירה במוקדים האטרקטיביים ביותר היו אלו שאפשרו 
סביבת בילוי דינמית  - אינטראקציה עם הנחלים או האגם ולא רק כנקודת נוף ומנוחה

 ומגוונת. 

יישובים הנהנים מאגמים או נקודות מים  ו ר שעשינו בעבר יצאנו לבחון  עריםבבירו
קיימנו סיור במספר יישובים בהם יש אגמים מלאכותיים. . וגן תיירותיהמהווים ע

 לכל אחד מהמקומות היו מאפיינים ייחודים שפנו לאוכלוסיות יעד שונות.

, מתקני משחק כולל אמפי תיאטרון, גן חיות קטןהפארק עירוני  פארק רעננה:
 ואגם מים פעיל בו ניתן לשוט על האגם.  מגוונים ומונגשים
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 -פארק רב תכליתי המשלב אגם  עם שלולית חורף  לצד מרחבי ספורט רצליה:פארק ה
 . ועוד מרכז צפרותגלגליות, רכבת, פמפטרק,   תריצה, רכיב

דייגים חובבים היכולים , הפך למוקד בילוי בקרב חובבי טבע: צפרים פארק ירוחם:
כנון להנות מהאגם וכמרכז יציאה למסלולי טיול במדבר. למועצת ירוחם יש תי

תיירותי רחב לאגם הכולל הקמת מלון,  מרכז ספורט ונופש וחיבור למסלולי הליכה 
 באזור. 

עם שטחי  )רשות הטבע והגנים( פארק לאומי המנוהל על ידי הרט"ג :פארק אשכול
ארצי הרבה מאוד ם. הפארק הפך למקום ומוקד משיכה דשא ומקומות לינה מרובי
ובנוסף פארק לנביעות שיש דרומית לשכונת הדומות ה ,בזכות הנביעות שיש באזור

)בריכת כשוכית ידו בריכת שיעם דגים ולצבשטחי הפארק גם בריכת מים קטנה  יש
המאפשרת להורים וילדים להיכנס למים. פארק אשכול הנו מוקד מים בגובה נמוך( 
 עטוף במוקדי טיול מגוונים, יציאה מהירה לטבע ולמסלולי הליכה. היציאה לטיולים 

, פארק יפה אם כי סטרילי, הפארק מים חדש ליד השכונות החדשות :ארק דימונהפ
, מסביבו יש מדשאות והאגם מוקף גדר. לתושבים אין אינטראקציה ישירה עם האגם

 מתחם של אמפי פארק. ובסמוך ל

כל האגמים שנבחנו ונמצאו כמוקדי משיכה היו פארקים שאפשרו אינטראקציה עם 
מפעילות משמעותית ומגוונת, יציאה לפעילויות טבע,  תליהנוהאגם, ואפשרו 

למבקרים מגוון רחב של פעילויות  תאפשרומובאזור קישוריות למוקדי טיול רבים 
 ואטרקציות המתאימות לכלל האוכלוסיות.

הפארקים ניתן לראות שפארקים דינמיים המציעים מגוון  תכנוןככל שלומדים את 
או בריכת שיכשוכית לצד יכולת יציאה למרחבי שלולית , פעילויות קשר ישיר לאגם

לים יהטבע מסביב הופכים למוקד משיכה לתושבי העיר ולכלל האזרחים המטי
 באזור. 

לצד לינה וקישוריות לטבע   Out Door, דינמית עם פעילות  תפיסת תיירות נכונה
ול חיבור טבעי יכ ולמדבר יאפשרו לכל המרחב להפוך להיות מוקד תיירות משמעותי.

 פארק בוץ וחבלים שתוכנן בעבר אך לא יצא לפועל. הינו להיות עם חזון 

פארק ונחל באר שבע, שיחזור  ,מומלץ לבצע חיבורים: לפארק אשכול ) ריצה, רכיבה (
כיבוש העיר ב"ש. הכי חשוב ליצור קישוריות למוקדים הטבעיים בין פארק אופקים, 

 "סיירת שקד ויציאה  למוקדי טבע.לנביעות בחלק הדרומי של נחל אופקים, פארק 

  
 אגם ירוחם                                     אגם דימונה                                           
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 :סינגל אופקים
הינו מסלול אופניים  'סינגל אופקים'

ול ק"מ. המסל 22-מעגלי שאורכו כ
דרך כביש עובר מתחיל בעיר אופקים 

ף את נחל שמריה ומושב הרעב ומקי
בטחה וחוזר ומקיף את אופקים ממערב 

במפה. הסינגל נבנה בשיתוף  כמצוין
פעולה של הקרן הקיימת לישראל 
)קק"ל( ובשיתוף ההתארגנות המקומית 

הוא ו , בנייתו נמשכה כשנהאחוזת נגב –
כיום פוקדים את . 2010נחנך בשנת 

הסינגל רוכבים רבים מכל הארץ והוא 
תיירות המושך רוכבים חובבי הפך לאתר 

 רכיבת שטח. 

 

 

לאחר בניית הסינגל נבנו קבוצות רכיבה רבות בעיר המארחות רוכבים מכל הארץ 
 7ומאפשרות השכרת אופניים וסיור מודרך בסינגל ובאזור. 

  

 2000אזור הנגב המערבי משופע בסינגלים )מסלולי אופני שטח טוריים(, החל משנת 
 'סינגל בארי'לולים רבים המושכים רוכבים מכל הארץ. הראשון היה נבנו באיזור מס

שהשכיל לאמץ את הטרנד ופתח חנות אופניים ומזנון בראש הסינגל, אחריו נבנו סינגל 
 . וסינגל כיסופים יער שרשרת, , רוחמהרוחמה, סינגל אופקים, שוקדה, להב

לסמן את העיר מרוחקים רק חצי שעת נסיעה מאופקים יכול המקבץ המסלולים 
אופקים כנקודת יציאה לרכיבה בשלל הסינגלים הללו. הלינה יכולה להיות 
מינימליסטית לצורכים של רוכבים בדומה לצרכי שבליסטים בשביל ישראל, אך 

 חשוב שלצידה יהיה גם ערך מוסף שישאיר את הרוכבים יותר מלילה אחד. 

 ונות בנגב המערבי: להלן מפת הסינגלים שנבנו באמצעות קק"ל בשנים האחר

 סינגל בארי
רשת המסלול הינו  .מסלול האופניים הוותיק בנגב המערבי הפך לאתר חובה לרוכבים

שבילים וסינגלים מגוונת מאפשרת לרוכבים בכל גיל ובכל רמה לתכנן לעצמם מסלול 

                                                           
 d=2136https://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?iסינגל אופקים מתוך אתר קק"ל:  7

 

https://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2136
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באורך ובקושי התואמים את יכולותיהם וניסיונם, החל מקילומטרים בודדים וכלה 
 ק"מ ואף יותר. 30 במסעות של

בנופי הגבעות המהפנטים, בערוצי נחלים נחבאים, במשעולי יער בארי המסלול עובר 
נקודות עניין רבות שלהן ערך היסטורי ומורשתי לחוויית רכיבה שאין ן הקסום ובי

בדי דומה לה. האזור משנה את פניו לכל אורך עונות השנה, ותמיד יפתיע מחדש במר
סינגל לאחרונה יזמו בקק"ל את  ובאווירה ייחודית. רי רכיבהפרחים )בעונה(, באתג

 המשמש טבעת נוספת לסינגל בארי.  כיסופים

 סינגל שוקדה
מרבדי הכלניות של יער שוקדה הם כנראה הסוד הכמוס הידוע ביותר במדינה. בימי 

בנגב המערבי בחודש פברואר, מאות אלפים נוהרים לטייל בין  "דרום אדום"פסטיבל 
ות הפורחות, כאשר יודעי דבר מתוכם עושים את דרכם ליער שוקדה, שם הכלני

 הפריחה מרשימה במיוחד.

מעניק לרוכבי האופניים יתרון בכך שהוא לוקח אותם לפינות  סינגל שוקדה
הרחוקות והפורחות ביותר ביער, וזאת תוך הענקת חוויית רכיבה יוצאת דופן בפני 

ביער נפרצו שני סינגלים שונים עם אפשרות  נה.עצמה, הראויה לטעימה בכל עונות הש
 לחבר ביניהם למסלול אחד ארוך, מעניין ואתגרי יותר.

 סינגל יער שרשרת
את נחל גרר מכירים רוכבי האופניים ממקטע הרבה יותר מערבי שלו המהווה חלק 
מסינגל בארי, אבל הנחל עצמו חוצה את כל הנגב הצפוני מיער להב ועד לים, כשבדרך 

עובר בפארק שרשרת סמוך לאופקים ונתיבות. בקטע זה מספר נביעות חיות  הוא
המספקות מים לאורך כל השנה, וסביבן פארק מקסים ומזמין, הטומן בחובו מגוון 

 גדול של בעלי חיים ופריחה מטריפה בעונת החורף והאביב.

 ךקבץ אליו את רוכבי הסביבה והינו חלק ממערהשביל תוכנן כשביל אזורי, המ  
 שבילים גדול.
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 סינגל יער להב
המטייל בכל רחבי היער, חושף את הרוכב  'סינגל אלון'להב נבנה מסלול בשם ביער 

ספק רכיבה כיפית לרוכבים ברמת רכיבה גבוהה אשר ייהנו למגוון נופים פנורמיים ומ  
מן הזרימה הנעימה בסינגל ומן האתגרים הקטנים המפוזרים פה ושם לאורכו 

אוויר רב  מים אשר יגיעו לרמות אדרנלין מטורפות תוך צבירת זמןולרוכבים מתקד
 וטיסה בברמים מדוגמים.

 סינגל רוחמה
מושך מטיילים זה )גיא עמוק המבתר את הגבעה( נופם הייחודי של בתרונות רוחמה 

שנים רבות, וכעת ניתן ליהנות מהם גם דרך גלגלי האופניים במבחר סינגלים ודרכי 
א שטח ייחודי זה. האזור מאופיין בקרקע חולית נטולת סלעים נוף שפתחה קק"ל בת

מה שמבטיח רכיבה נינוחה וזורמת יותר. נוף הגבעות המתקמר בעדינות חושף את 
ניתן  ת הפריחההרוכב לתצפיות יפות גם לכיוון הרי חברון וגם לכיוון השפלה ובעונ

 לחזות במרבדי פריחה מרהיבים.

בצורה טבעות מעגליות המאפשרת מספר חלופות הסינגלים במרחב שקמה בנויים 

באורכים שונים ובדרגות מאמץ שונות, כאשר ניתן, בזמן אמת, תוך כדי רכיבת 
המסלול, לקבל את ההחלטה על החלופה אותה נבחר, על פי רמת העייפות, הזמן 

 והוא מתאים גם לרוכבים מתחילים. והרצון. המסלול בשטח מסומן בירוק

 :טיבל דרום אדוםספ
חל במהלך חודשי פריחת הכלניות בצפון שנתי שהוא אירוע  "דרום אדום"פסטיבל 

זהו פסטיבל המתבסס ברובו על  הנגב. הוא  מתקיים מאמצע ינואר ועד סוף פברואר.
תיירות כפרית המתפתחת באזור. הוא יוצר חיבורים בין חקלאות לתיירות ומציע 

וקי איכרים ולינה כפרית. איים, שלקהל המבקרים טיולים בחיק הטבע, סיורים חקל
המשתתפים בפסטיבל יכולים לטייל באזור, לראות הופעות ולהשתתף בפעילויות לכל 

היא העמותה האחראית על  "שקמה בשור"המשפחה. עמותת התיירות האזורית 
 הפסטיבל ופעילה בכל עונות השנה.

ל, שווקים רבה בימי שישי ובשבתות, שוקי אוכ מבקריםהפסטיבל מייצר תנועת 
בכפרים, חקלאיות מאולתרים במתחמי קק"ל, תחנות מידע, פתיחה ליוזמות 

 במושבים ובקיבוצים וכן לינות רבות בצימרים הפזורים באזור הנגב. 
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הפסטיבל שהחל ביוזמת המועצות האזוריות מבקש להרחיב את היוזמה לכלל הנגב 
ל נגב מערבי לפסטיבל. לאחרונה הוחלט על כניסתם של כל הרשויות באשכו ,המערבי

ם נתיבות, שדרות ואופקים. בערים אלו הפעילות הינה בעיקרה גבהחלטה זו ייכללו 
 באמצע השבוע ובימי שישי בלבד בשל האופי המסורתי והרגישות לציבור הדתי.

  

 

 :2019להלן דוגמה ללוח פעילויות הפסטיבל משנת 

 תוכנית מיקום ימי פעילות

ימי שישי 
 ושבת

ניר  קיבוץ
 עם

מבוך חוויתי וצבעוני במהלכו נכיר צמחי תבלין דרך חוש הטעם 
 וחוש הריח.

קיבוץ  ימי שבת
 בארי

טיול אופניים מודרך במגוון מסלולים יפים  אופניים בין הכלניות.
 .בשיא העונה של פריחת הכלניות

קיבוץ  ימי שבת
 רוחמה

נה ההתיישבות הציונית הראשוסיפור ההיסטוריה הייחודית של 
סיורי ליקוט הכוללים הכרת צמחי השדה בעונה הגשומה,  בנגב.

 טעימות ומשחקים.

קיבוץ יד  ימי שישי
 מרדכי 

 פעילות מתוקה הכוללת ביקור בבית הדבש והדבורה

 

ובשיתוף קק"ל השם  "שקמה בשור"מאוגדת תחת עמותת  'דרום אדום'פעילות 
בצפון ועד נחל הבשור בדרום, מסמן לכאורה את גבולות גזרת הפעילות מנחל שקמה 

 8את המיזם הקימו המועצות האזוריות השותפות למיזם.

 מנחת שדה תימן
במנחת שדה תימן, השוכן מדרום לצומת אשל הנשיא, מפעילה חברת התעופה 

מטוסים  11מגוון רחב של טיולים מיוחדים. לרשות החברה עומדים  "עיט"והתיירות 
ניתן לארגן טיסות רומנטיות, טיסות לכל  ינה.המשמשים להסעת נוסעים ברחבי המד

 המשפחה וניתן גם לארגן צניחות חופשיות.

 
     

                                                           
 https://www.habsor.co.il/פסטיבל "דרום אדום":  –עמותת שקה בשור  8

https://www.habsor.co.il/
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 9שדה תימן –פארק הרכב המוטורי 
הוא כולל מסלול  –הוא פארק מוטורי ייחודי וראשון מסוגו בישראל  'מוטורסיטי'

ומיות מרוצים ברמה מקצועית גבוהה, על פי תקנים מחמירים של הפדרציות הבינלא
"ואראנו"  תתכננה ובנתה חבראת המסלול  (FIA\FIM)לתחרויות אופנועים ומכוניות 

 .שנות ניסיון בתכנון ובניית מסלולי מרוץ 50איטליה, להם מעל מ

המשמש ענף הספורט המוטורי בארץ, של  הוא אחד ממסלולי מרוציםמוטורסיטי 
ר ואף יעד לפעילות הגעה להישגים גבוהים יותלטובת בית לספורטאים חדשים, כ

 אתר דומה נבנה גם בפאתי העיר ערד.  בינלאומית במזרח התיכון ואירופה.

 

קידום והנגשה של נהיגה  –לתעשיית הרכב על כל גווניה  הינו בית גםפארק המוטורי ה
ציי רכב , חדשים, ימי נהיגה מרוכזים לחברותבטוחה למגוון קהלים, השקות רכבים 

מרכז מחקר ופיתוח לתעשיית הרכב הטכנולוגי בישראל  ועוד. מוטורסיטי תהווה
הכולל קיום ניסויים במסלול סגור, וחממה לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות של 

 תחבורה חכמה ורכב אוטונומי.

ספורט המוטורי ולתעשיית הרכב של העתיד בישראל. התשתית מ הפארק הוא חלק
לק מספורט מתפתח להתפתחות הענף בעתיד וכחישראל  ומשמש קטליזטור של

עיריית באר שבע ומועצת בני שמעון השותפות והיוזמות לפרויקט מתכננות  באירופה.
במקום אזור מלונאות שיכלול מגוון אפשרויות לינה. במצב זה יכולה אופקים 

 להתחבר למכלול ולהיות חלק מאחסון התיירים שידרוש הפרויקט. 

 

                                                           
 .  ממרכז העיר אופקים דקות 8המקצר בין אופקים לבאר שבע מגיע לשדה תימן בנסיעה של  2411כביש  9
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 מוזיאון חיל האוויר
שראלי נמצא מוזיאון חיל האוויר הי

 בבסיס חצרים מערבית לבאר שבע.

, 1991מאז פתיחתו של המוזיאון בשנת 
שמו דגש להפוך את המוזיאון למרכז 
לאומי שתפקידו לשמר את המורשת של 
חיל האוויר ולהנחיל אותה לציבור 
הישראלי ולדורות הבאים של חיילי חיל 

 האוויר.

 

ם מתוחזקים ונשמרים בכושר למרות שחלק מהמטוסים נמצא לצרכי תצוגה, חלק
 טיסה וגם טסים במפגנים.

ונים. החל ממטוס ה"מסרשמיט" של מלחמת שכלי טיס  150-לראות כניתן במוזיאון 
 העצמאות, ועד מטוס ה"בואינג", ה"לביא" וה"פאנטום".

בחול המועד פסח וביום העצמאות מציב חיל האוויר לתצוגה במוזיאון גם כלי טיס 
מציג מטסים מיוחדים  אפאצ'י, וכן AH-64סופה ו F-16Iרעם,  F-15Iפעילים דוגמת 

 ומציע הפעלות לילדים.

א במקום: קפיטריה, כן ניתן למצו-ש"ח, כמו 20-ש"ח ולילד 30-מחיר כניסה למבוגר
 חנות מזכרות, נקודות ישיבה, מקומות מוצלים ומתקני מים.

 חוות נעמא
לבחור בין לינה ביחידות  מאפשר, , הצופה אל נחל גרר בלב שטחי המרעהחאן נעמ"א

או ללון באחד הצימרים החאן, להגיע עם קראוון או להקים אוהל תחת כיפת השמיים 
ורחות אורחים וא 80-בחאן ישנו חדר אוכל משותף, המסוגל להכיל כ במקום.

שולחנות, דלפקים ופינות ישיבה. המטבח בחאן גדול,  חאןלארוחות משותפות. ב
ם, מיקרוגל, אובן טוסט, סירים, "כובכוסות, צלחות, ס –ב מרווח ומאובזר היט

רחבת החאן במקררים גדולים, כיריים, תנור ומים קרים ממתקן שתייה.  4מחבתות, 
שולחנות פיקניק, פינת מדורה  ,פינות מנגל, ישנם שירותים ומקלחות נקיים ומונגשים

קטנה  לו בריכה, פינת חי מקסימה ואפיזית עם אספקת עצים, פינות משחקיםמרכ
 לקטנטנים. 
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 :פארק סיירת שקד
. אופקים נחל ערוץ שיוצר בגיא שוכן דונם 6,000-כ על המשתרע שקד סיירת פארק

 בישראל המיוחדים הייעור מאתרי אחד והוא, 1987 בשנת בנטיעתו החלה ל"קק
 ממי ניזונים העצים. מחט ועצי עלים רחבי עצים ובהם עצים 5,200-כ ניטעו בפארק

 .מתמשכת אדם בהתערבות צורך שיהיה מבלי"( נגר קציר)" במדרונות שנאספים םגש

 

 וגובהו' מ 130-כ אורכו. רוחבו למלוא אופקים נחל את חוצהה ברזל גשרבפארק בולט 
 העולם מלחמת לאחר הגשר את הציבו הבריטים'. מ 12-כ הנחל אפיק מעל המרבי

 לשים כדאי. שבע באר לעבר, הצפונ מרפיח שסללו הברזל ממסילת כחלק הראשונה
, ריתוך כל ללא( ניטים) במסמרות לאלה אלה מחוברים הגשר שחלקי לעובדה לב

 מרשימים פלדה עמודי של זוגות שבעה על נשען הגשר. בישראל לה שנייה שאין תופעה
   .בטון שמולאו

החלו קק"ל והמועצה האזורית מרחבים בשיפוץ ושדרוג הגשר, קורות  2020בשנת 
כת המחזיקות את הגשר חוזקו, חלקו העליון רופד ברצפה ומעקה על מנת שיהיה המת

ניתן לאפשר מעבר של הולכי רגל. מהלך זה יחד עם הפיתוח הסביבתי והובלת מי 
ויגביר את תנועת של האתר השקייה )מושבים( לאזור נותן זריקת עידוד לפיתוחו 

 המבקרים אליו. 
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, הגשר לבניית עד, תחילה. 1918 במאי 8-ב תנועהל נפתח שבע באר–רפיח הרכבת קו
 צבאי בשימוש הייתה המסילה. לנחל שמצפון הסוללה על הנחל את המסילה חצתה
 הגשר ובעיקר המסילה תוואי. כלכליים מטעמים ננטשה ואז 1927 שנת עד ואזרחי
 .בשטח בולטים עודם הנהדר

. לזכרם מרשימה נדרטהא בו ונמצאת 'שקד סיירת' לחללי מוקדש שקד סיירת פארק
 מכשולים שדה המדמה אתר, היחידה תולדות על המספר גדול סלע כוללת האנדרטה

 צביקה של ידיו מעשה", הלפיד נושא" של ברזל ופסל, הסיירת חללי רשומים ובו
 גשר – בנוף ביותר הבולט באלמנט היטב משתלב הפסל. הסיירת מיוצאי, דרדיקמן
 .הבריטי הרכבת

 

לצידו של ערוץ הנחל )נחל סמוך לפארק 
בורות מים  3-הלמוט/אופקים( קיימים כ

מתקופה לא ידועה ששימשו לאגירת מי הנחל 
לשתייה ולעדרים. הבור הראשון כנראה וייועדו 

)המזרחי( חצוב באבן גיר מחובר לערוץ הנחל 
, שאר לבארות וייעודו לאגור את מי זרימת הנחל

הם הבורות )החצובים בסלע( מחוברים ביני
במנהרה תת קרקעית המיועדת לאגירת מי 

 הגשמים.  

 

קיימות  08/08/2016שאושרה ביום  539/20/51בתב"ע על פי טבלת זכויות הבנייה 
מ"ר בנוי עבור מתחם הכולל שירותים, תחנת מידע וסככות  280זכויות בנייה של כ 

 צל. 
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 : סיירת שקד

 

 מגדוד חמישה, לוחמים עשרה בן ככוח 1955 בשנת דרכה את החלה 'שקד סיירת'
(. חאדר יד'מג-אל עבד) ירקוני עמוס הוא הלוא, אחד ובדואי דרוזים ארבעה, הצנחנים

 עם הארוך הגבול. בנגב שפעלו ומחבלים מצריות מודיעין חוליות נגד פעל הזה הכוח
 3,000-כ נספרו 1955 שנת ועד העצמאות מלחמת מתום. פרוץ היה עזה ורצועת מצרים
 פעלו – לישראל שהסתננו מחבלים – פדאיון כוחות. קורבנות גבו  שמקצתן, תקריות
   10.גת קריית–אשקלון לקו מדרום בלילה לבדו לנסוע העז לא ואיש בשטח

-ה שנות תחילת, 60-ה שנות סוף) ההתשה מלחמת בימי תהילתה את קנתה היחידה
 עם הסיירת חמילו נמנו( 1973) הכיפורים יום במלחמת. בעזה פעולותיה בזכות( 70

 סיירת המשיכה כיפור יום מלחמת אחרי. סואץ תעלת את שחצו הראשונים הכוחות
 פורקה הסיירת. בסיני החדש הגבול קו לאורך שוטף ביטחון בפעולות לעסוק שקד
 חיל של שלדג העילית ליחידת הבסיס היו וממפקדיה מלוחמיה ורבים, 1978 בשנת

 מורשת את ממשיך, גבעתי חטיבת במסגרת 1983 בשנת שהוקם, שקד גדוד. האוויר
 .הסיירת

 

 דרך הפסלים -יער חצרים 
כשישה קילומטרים ממערב לבאר שבע, 
סמוך לקיבוץ חצרים, הפכה קרן קימת 
לישראל פינה במרחב צחיח לנווה מדבר 
קטן. המדרונות היבשים ניטעו במגוון עצי 
יער, עמידים לתנאי האקלים והקרקע. 

"ל דרך שאורכה בין הגבעות פרצה קק
כשניים וחצי קילומטרים. בצדי הדרך 
הציבו אמנים יצירות המביעות כל אחת 
אמירה אמנותית המתייחסת לסביבה 

 ולמרחב. זוהי דרך הפסלים.
  

 

                                                           
 https://www.shaked424.co.il/אתר הסיירת:  10
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 :יפים'מסעות ג

 

מומלץ לשלב מסלול מגן הפסלים סמוך לבסיס חיל   4X4האזור נגיש למסלולי ג'יפים
 ולסיים באופקים.   ת שקדהאוויר חצרים דרך פארק סייר

 :(בנחל פטיש)  הביזנטיים םבורות המי

 

בפאתי העיר אופקים ובסמוך לנחל אופקים פזורים מספר בורות מים המיוחסים 
קטנות בנים בורות בנויים מל  קירות הלספירה(.  364-638לתקופה הביזנטית )

באדמה  גליל המתכנס ונסגר למעלה. הבורות היו שקועיםהיוצרות )בריקים( 
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בשל פתחי אוורור שהתגלו בטבעת העליונה היו . אטום על ידי טיט ומדופנות מבפנים
)בשל הצורך באוורור( שטענו כי בורות אלו שימשו דווקא לאחסון תבואה או זרעים 

לכך. חלק מהבורות נחשפו והם בולטים מעל האדמה נוספים אולם לא נמצאו מקורות 
 מה. וחלקם נשארו קבורים עד מפלס האד

 בית ספר שדה
כחלק מהרצון לחיזוק פארק אופקים והפיכתו לאזור מטוייל, נח לגישה ועשיר באופני 

מעוניינת העיר אופקים להיות חלק מהפריסה הארצית של קק"ל ולהקים בית  ,לימוד
ספר שדה בתחום פארק אופקים. מהלך כזה יזרים דם חדש לפארק, ירחיב את גבולות 

 יתחבר לחזון התיירות הנכתב בחוברת זו. חזונה כעיר אגרו טק ו

בלב הטבע הישראלי, במקומות מרכזיים בעלי נוף בדרך כלל בתי ספר שדה ממוקמים 
ייחודי ובסמיכות רבה למסלולי טיול אהובים ומעניינים. מדריכי החברה להגנת 

, צעירים ובוגרים, אשר נמצאים בבתי ספר שדה, מחוברים לשטח וקק"ל הטבע
 ומלווים את המטיילים בין שבילי הטבע והנוף שבאזור. ולמתרחש בו

 

בתי ספר  5בתי ספר שדה בניהול ואחריות החברה להגנת הטבע,  13בארץ קיימים 
בתי ספר עצמאיים. רובם נמצאים בתוך מועצות אזוריות  2שדה של קק"ל ועוד 

ופקים ומפרות את האזור כולו, אנו רוצים לשנות מדיניות זו ולהכליל את העיר א
ספר, תיירנים ההשער הדרומי לתלמידי בתי את כחלק מהמערך של קק"ל ולהוות 

 מהארץ ומהעולם. 

בכל שנה מתארחים בבתי ספר שדה אלפי מטיילים: משפחות, תלמידי בתי ספר, 
צעירים ומבוגרים וזוכים להדרכה על ידי המדריכים אשר מתמחים בתחומם 

 ובאזורם.

שראל המתקיימים במסגרת שיעור ספר תיכון בי-יחלק מהטיולים השנתיים של בת
של"ח, שנמשכים מספר ימים ודורשים ארגון מקומות לינה ושירותי הדרכה, 

ים גם ספר שדה משמש-ים אלו. בתיספר שדה לצרכ-משתמשים בשירותיהם של בתי
כמרכזי לימוד עבור קורסי שדה אוניברסיטאיים, וכמרכזי הדרכה למטיילים. בחלק 

 שדה מתקיימים גם חוגי נוער.מבתי ספר ה
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 החברה להגנת הטבע קק"ל מס'
 בית ספר שדה חרמון מרכז שדה ויער לביר 1
 בית ספר שדה גולן מרכז שדה ויער שוני 2
 בית ספר שדה אלון תבור מרכז שדה ויער יתיר 3
 בית ספר שדה אכזיב מרכז שדה ויער ציפורי 4
 ין גדיבית ספר שדה ע מרכז שדה ויר נס הרים 5
 בית ספר שדה הר הנגב   6
 בית ספר שדה חצבה   7
 בית ספר שדה אילת   8
 בית ספר שדה גליל )הדרכה(   9

 בית ספר שדה הר מירון   10
 בית ספר שדה חוף כרמל )הדרכה(   11
 בית ספר שדה עופרה )הדרכה(   12
 בית ספר שדה שקמים )הדרכה(   13

 

 :העוגנים תיירותיים בקהיל

 :ירבה'בית הכנסת הג
תוניסיה. מקור שמו של בית בית הכנסת אלגריבה הוא בית כנסת עתיק באי ג'רבה ב

)"המופלאה"(, בסיפור מיתי על נס שהתרחש באי. על פי  "אלגריבה" הכנסת,
המסורת, זהו אחד מבתי הכנסת הקדומים בעולם, וככל הידוע היום, נמצא בו ספר 

הם סת בשם זה, הוקמו ביישובים שונים בישראל, בכנ-בתי התורה העתיק ביותר.
מתגוררים רבים מיוצאי הקהילה, דוגמת ירושלים, לוד, נתיבות, אופקים ועוד. חלקם 

סא רחמים ימדרש של ישיבת כה-כנסת המקורי. גם אולם ביתה-עוצב בדמותו של בית
 עוצב בהשראתו.

ס אך קטן ממנו. בית ק של בית הכנסת בתוניית הכנסת באופקים הוא תעתיק מדויב
בל"ג בעומר. סמוך לבית  רבי שמעון בר יוחאיהכנסת מקיים אחת לשנה הילולה לזכר 

יה לקליטת המבקרים באי ההילולה אולם מבנה זה הפך עם נהכנסת נבנתה אכס
 השנים לישיבת "אורט חב"ד". 

  
 

 :(770) בית חב"ד
הילה פעילה בעיר . הק1978קהילת חב"ד קבעה את פעילותה באופקים בשנת 

מפעל הזנה למיעוטי יכולת ועוד.  –ומפעילה גני ילדים, בתי ספר, בית התבשיל 
הרבי ק לבית נות את בית חב"ד שהוא תעתיק מדוילאחרונה החלו חברי הקהילה לב

 ניו יורק.  –בברוקלין  מליובאוויטש
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 חב"ד בברוקלין הדמיה: מבנה             

 :נקודות עניין בתוך העיר

 :הבית ברחוב ירמיהו
חיים טדגי הבית ברחוב ירמיהו הינו ביתו של האמן  

אמן מקומי רב סגנונות שעיטר את העיר  ז"ל.
וסביבתה בפסלים, תמונות, חפצי אמנות וכיכרות. 

. ביתו של 2008עד לשנת  70-חיים פעל בעיר משנות ה
כיום גרה חיים שווה ביקור או כחלק מסיור מודרך. 

 האמנית אליס טדגי.  בבית אלמנתו

 

 

 :בית הפח

 

בית הפח הינו בית פרטי שנבנה על ידי תושב אופקים 
כלי לייצור מ "ליפסילו"ת שעבד במפעל מאיר שב
מזון לעופות  ותשייועדו לתערוב סילו, –אחסון 
יחסית  . הבית הייחודי נבנה בעלות נמוכהובהמות

, אולם עם הזמן התברר כי לבנייה קונבנציונאלית
דודו מצריך עלויות יקרות, שלא היו אז בזמנו בהישג בי

והפך אטרקציה יד. כך התגלגל הבית ברחוב בילו 
 וכיום נמצא לו שוכר מהקהילה החרדית. 
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 :אר-מבנה אופ

 

יירה אופקים נבחרה הוקם על ידי משקיעים יהודים מארגנטינה והע   'אר-אופ'מפעל 
למשרד האדריכלים  יעקב מגדלים פנה היז 1959בשנת למקום שבו יוקם המפעל. 

 1961ביום העצמאות של שנת ו שיתכננו ויבנו את הפרויקט רפפורט, גליברמן פרנקל
 אר(.-רגנטינה )אופא-אופקיםשם המפעל מורכב משילוב המילים נפתח המפעל. 

מ"ר בנוי כל אחד  10,000דונם ובו שני מבני ענק בני  110נבנה על שטח של המפעל 
קומות. על פרויקט  2בין  משרדים תחםמנבנה גם ייצור בסמוך שהיו אולמות ה

  "סולל בונה".חברת הבנייה רחב ההיקף הופקדה 

שונים, האחד מזכיר אוהל בדואי עם צורות  םהמבנה בנוי סגנונות ארכיטקטוניי
 משולשים, המשתלב עם המדבר.

ים. המפעל המפעל עסק בתחום הטקסטיל וכלל יצור חוטים מכותנה גולמית ויצור בד
שעות ביממה בשלוש משמרות והעסיק רבים מבני המקום. בשיאו עבדו  24פעל 

מפעלי התעשייה הראשונים בעיירה אר היה אחד מ-ופאעובדים.  450-במקום כ
המתפתחת והייתה לו חשיבות רבה בפרנסת התושבים. לאחר מלחמת ששת הימים 

 הנמוך יותר ששולם להם. הועסקו במפעל פועלים פלסטינים מרצועת עזה בשל השכר

המבנה הוא אייקון ארכיטקטוני שעבר אסדרה לשימור, חברת מבנה תעשייה שרכשה 
 "קליר"השכירה את מחציתו למפעל לייצור חומרי ניקוי  80-את המבנה בשנות ה

ואילו המחצית השנייה הפונה לעיר עוברת בימים אלו שינויי ייעוד לטובת מרכז 
 מסחרי. 
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 ון לתולדות העיר אופקיםמוזיא –מוזאיקה 

 

לאסוף חומרים  'אחוזת נגב'הנהלת עמותת בהחלה קבוצת תושבים  2018בשנת 
ארכיונים מתושבי העיר, מהרשות המקומית ומארכיונים שונים במדינה. התוצאה 
הייתה אוסף מגוון, מעניין וחיוני על העיר אופקים, יסודה וההיסטוריה שלה. פעילות 

ידוד הרשות המקומית שהקימה וועדה מיוחדת של תושבי העיר זו בוצעה באישור ובע
שבנו אט אט את הנראטיב המקומי וכן דרכים להעמדתו בפני הציבור לעתיד לבוא. 
כך נולד הצורך למבנה שיארגן את הסיפור המקומי ויציג אותו מחד לתושבי העיר 

בפרט  ומאידך יהווה במקביל נקודת ציון היסטורית למורשת של העיר אופקים
ועיירות הפיתוח בכלל עבור תיירים, חוקרים, תלמידים וקבוצות מנהיגות מכל הארץ 

 והעולם. 

הנמצא בגו יאיר שבין  "גן ציפורה"המיקום שנבחר הינו גן הילדים הראשון באופקים 
המיקום הסמלי והחשיבה האדריכלית עשויים רב קוק. רחוב הרחובות קיבוץ גלויות ל
 יר לפונקציונלי ובעל ערך וחשיבות בעיר. להפוך את מתחם גן יא

 מהלך העבודה כלל כמה שלבים:

 .איסוף החומר הארכיוני .א
  .תהליכי סריקה ודיגיטציה .ב
 .בניית וועדת היגוי ושיתופי פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון .ג
 .בחירת מיקום למוזיאון .ד
 .חיבור מהלך של סיפור ודרכי הצגה .ה
 .תכנון אדריכלי למבנה העתידי .ו

יאון יהיו כמה פונקציות המתחברות לחזון התיירות המקומי כמו: סרטון במוז
תערוכות סדנאות אמנים, היסטורי על העיר ותולדותיה, תערוכת העיר ואוצרותיה, 

לצידו נפעיל כיתת אומן מוסיקלית הפועלת גם בשעות וכן בית קפה ש)מתחלפת( אמן 
 הערב. 

ים כמו: תכנון הנדסי, בנייה, תפעול בעתיד אנו מתכוונים להשלים את הצעדים החסר
מגן ילדים למוזיאון בתב"ע חדשה בימים אלו עובר המתחם שינויי יעוד המוזיאון. 

 עירוני. 
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 בידור ופנאי , תרבות

 :קאנטרי קלאב –מרכז נופש ופנאי 

באופקים הינו אחד ממתקני הספורט והפנאי המתקדמים באזור  הקאנטרי קלאב
הוא כולל את כל המתקנים המשוכללים בהם: בריכה חיצונית ובריכה . הדרום

 פנימית מקורה ומחוממת בחורף, סאונה רטובה, ג'קוזי, מגרשי ספורט ועוד. 

מתקיימים חוגים שמוצעים למבוגרים כגון: פילטיס, יוגה, ריקודי בטן,  בקאנטרי 
ניתן לשלם על המתקן פתוח למנויים אך חלק מהפעילויות  .ועודהתעמלות במים 
 שימוש חד יומי. 

 

דונם  15על ידי תוספת של בימים אלה מקדמת הרשות את הרחבת מתחם הקאנטרי 
, קיר טיפוס . בתוספת זו מתכננת הרשות לבנות פארק מים241נוספים לכיוון כביד 

את פעילותו והכנסותיו וכן  ושיהוו מוצר תומך לקאנטרי, ירחיב ם אתגרייםומתקני
את המנויים מקרב  ותיירים ומבקרים מהארץ ובעיקר יגדיללגם  משיכההיו מוקדי י

 תושבי באר שבע והסביבה. 
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 :קולנוע אופקים
קולנוע אופקים הוא בית לתרבות וליצירה לכלל תושבי העיר והסביבה, ללא הבדל 

 חברתי ובמחירים נוחים לכל דורש. כלכלי או

הכולל בתוכו בית קפה ומסעדה  קולנוע אופקים, ממוקם במתחם איכותי ואינטימי,
 VIP מקומות ישיבה ושורת כורסאות 86לרווחת האורחים. אולם הקולנוע מכיל 

מהודרות ומפנקות, ומצויד בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, ומאפשר הנאה צרופה 
 ים אמנותיים בהתאם לנושא האירוע.של חווית סאונד משוכללת ושפע פתרונות לתכנ

 

ע פלטפורמה איכותית ורחבת ידיים לפעילות תרבותית מגוונת, מתחם הקולנוע מצי
מפגשי יוצרים, ימי עיון, הקרנות פרטיות, ימי הולדת לכל הגילאים, אירועי השקה, 
אירועי עובדים, כנסי לקוחות, סדנאות שונות, אירועי תרבות ומוזיקה וכמובן 

 11פסטיבלים.

 – 17:00, חמישי: 22:15 – 17:00, רביעי: 22:00 – 17:00שלישי:  שעות פעילות:
 22:00 - 20:30, מוצ"ש: 14:30 - 12:45, שישי: 22:15

כקומפלקס אחד שמכיל כמה )בחוץ( הקולנוע וסביבתו מתחם י להסתכל על רצו
מקומות ישיבה, אולם הספורט  3000בימות למופעים: אמפי גן הבנים המכיל 

מקומות  100-וע המכיל כ מקומות ישיבה וכמובן הקולנ 500 –)המקורה( המכיל כ 
ישיבה. אם נוסיף לכך את רחבת מרכז הצעירים הפתוחה שיכולה להכיל אלפי 

                                                           
 /54/211https://www.haotef.co.il/business/אתר המתנ"ס:  11
 

https://www.haotef.co.il/business/54/211/
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הקומפלקס הזה מבקרים, המסעדה הצמודה )המרפסת( ומספר החניות הרב מסביב, 
יכול להכיל בו זמנית אלפי מבקרים ולתת מענה לפסטיבל גדול. זה מחזיר במעט את 

 של מדינת ישראל בעירת העצמאות ועבר את חגיגלמקום שארח בשהייתה הגדולה 
 . 80-וה 70-בשנות ה

 הפסטיבל הבינלאומי לאמנויות רחוב
הופעות, : תפרש במספר מתחמיםה הפסטיבל הינו אירוע תרבות רב תחומי ומגוון

מיצגים, תהלוכות, דמויות ססגוניות, שילובים של מופעי קרקס, ליצנות ובעיקר 
פסטיבל יוצר דיאלוג תרבותי בין אומנים ישראלים תיאטרון רחוב איכותי. ה

 לאומנים מהעולם, כשמרביתם של האמנים בפסטיבל מגיעים מחו"ל.

הפסטיבל הינו חלק מחזון העיר והעומד בראשה, איציק דנינו, לקרב את הפריפריה 
למרכז ולהפוך את אופקים למרכז תרבות אזורי. היוזמה מאחורי הפסטיבל היא 

פיתוח וקידום עשייה חברתית ותרבותית באמצעות שיתוף פעולה עם קיום של מודל ל

  גופים וקהילות שונות בדרום הארץ ובחו"ל.

וזוכה  מתקיים כבר שנה שלישיתעל פני יומיים בחודשי הקיץ, הפסטיבל מתפרש 
 .  למאות מבקרים מהעיר וסביבתה

 המשכן לאמנויות הבמה
מיליון ש"ח ויכלול חדרי  30של  מ"ר בהשקעה 3000-יתפרש על כהעתידי המתחם 

אולמות קולנוע, אולם שמיועד לקיום מסיבות לצעירים וכן בית  3חוגים מתקדמים, 
קפה, שיופעל על ידי רשת ארצית. על פי התכנון ימוקם המרכז בשטח הסמוך למתנ"ס 

עסקית והתרבותית ויחידת הנוער, כך יוכל להוות השלמה טבעית לפעילות ה
 מתקיימת במקום.
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 :הסעדה

עושר גסטרונומי  הון מביאת המורכבת מקיבוץ גלויות מגּויותרבו תאופקים כעיר רב
המאופיין ממטבחים ביתיים מכל מדינות המוצא. התוצרים הקולינריים באים לידי 
ביטוי תחילה באירועים ושמחות כגון: טקסי חינה, חתונה, בריתות ובר מצווה וכן 

' היה האוכל מרכיב תושבי העיר והתבססותםבחגי ישראל. בתקופת התאקלמות 
התושבים, כל תפוצות ישראל נפגשו בצלחת. לא אחת היו חשוב ביחסים שנרקמו בין 

מנהגי הכשרות השוואת תבלינים, מתבצעות השוואות של בישול החמין לשבת, 
והאוכל, אופן אחסונו ושימור מסורות התכנסו לכדי אנציקלופדיה עשירה ובלתי 

תכונים וחוויות הממשיכות ללוות כל ילד ממטבח משפחתו ומהמטעמים כתובה של מ
 . כחלק מזכרון הקליטה, ההגירה ומדינות המוצא עד היום של שכניו

 

חוזקות אלו של מורשת, מסורת, טעמים מבית אימא וקשרים בין קהילות בתפוצות 
נית. גֹו משותפת ורבעולים לשימור מעניין גם בהתכנסותם של כל אלו לעיר  והביא

בשנותיה הראשונות של העיר היה נהוג לקבץ נשים רבות לבישול קהילתי עבור אזכרה 
או אירוע למשפחות מיעוטי יכולת. המטען הקולינארי השתמר ועבר בהדרגה גם 
לדורות הבאים. במסגרת זו התפתחו עסקים זעירים בתוך הבתים ויוזמות של נשים 

י עוגיות, אוכל מסורתי וקייטרינג בוטיק. וגברים המייצרים ומוכרים סלטים, מגש
"נשים קמה קבוצת  2000הדור השני לקח את היתרון הזה צעד קדימה ובשנת 
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שפתחה קואופרטיב למכירת אוכל גורמה באירועים ופסטיבלים וכן הקמת מבשלות" 
 . ןברוח המאכלים, הידע והיזמות שנוצרה ביניה)במתחם נווה מדבר( מסעדה 

ק מנשים אלו להפעיל שירותי הסעדה וקייטרינג עם אוכל ביתי כיום ממשיכות חל
לקבוצות תיירים, אח"מים וכן למכירה קמעונאית. שתי יזמיות ידועות מקבוצה זו 

 יסנת לנקרואבאזור התעשייה  "מאכלים ומתוקים"בעלת המיזם  נאוה יפרחהן: 
ל רשת בביתה שברחוב הנשיא. בנוסף ניתן להתבסס ע "אוסי"בעלת הקייטרינג 

פרח פייסבוק כגון: ענת אסולין )אוכל ביתי(, היזמים המוכרים לתושבי העיר ברשת ה
ם( , אילנית דנינו )סלטיאביטן )אוכל ביתי אותנטי(, מרי דהן )עוגות ועוגיות לאירועים(

 ותמובא ןשרובלכל אלו מצטרפים מסעדות, דוכני אוכל מהיר הקיימים בעיר ועוד. 
 כאן: 

ישיב תהתמחו המסעדה מס'
 ה

איש  כתובת
 קשר

 נייד

 054-2070897  בן 12רח' המסגר  50 בשרים רחלה 1
בשרים ובישול  התאומים 2

 קוסקוס /ביתי
 054-6249944 גולן 3רח' המלאכה  50

שדרות יהדות דרום  50 חלבי/ בשרי חלומי 3
 14אפריקה 

 3622-992-08 

 8475-672-08  10המלאכה  20 סושי ועוד היפנית 4
 08-9924993  31שד' הרצל  20 טורטיות המקסיקני 5
 08-8621188 נאוה  9אליהו גולומב  100 המבורגר ועוד המרפסת 6
 053-9380256  45שד' הרצל  15 שניצלים שניצליה 7
 077-5017400  40שד' הרצל  15 חלבי יקהפסטה ר 8
 08-634-6661  10המלאכה  10 בשרי וביתי מסעדת הבית 9

    624 שד' הרצל 20 שניצל/שוארמה הלב הרחב 10
 08-9966555  11שד' הרצל 20 קפה ומאפה חנל'ה 11
 050-4022555  3מבצע קדש  10 סושי ועוד וואסבי 12
הטוסט  13

 קריספי
סנדוויצ'ים 

 שיריםע
 050-5836341  39שד' הרצל  6

 050-5882587    תאבון ובשר הפרנה 14
 08-9926376  14רח' גולומב  אין בית מאפה למהדרין 15
 08-9922955 אלי 55רח' המסגר  אין בית מאפה הגפן 16
פלאפל  פלאפל דה מרי 17

 ושוארמה
 08-9987464  3שד' הרצל  אין

 053-7523168  בן גוריון פסז' 10 פלאפל פלאפל איתן 18
   פסז' גיגי אין פלאפל פלאפל 19
 08-6671550  40שד' הרצל  10 פיצרייה פיצה שמש 20
 053-9427329  פסז' בן גוריון אין פיצרייה פיצה מרציאנו 21
פיצה חצי  22

 חינם
 08-6767698  39שד' הרצל  אין פיצרייה

המרכז המסחרי  20 פיצרייה פיצה קופידון 23
 הרצל

  

מרכז מסחרי  10 פיצרייה פיצה בינו 24
 שדרות ירושלים

  

נבו  3/2רח' הפלמ"ח  אין קונדיטוריה נבו גוזלן 25
 גוזלן

050-2252555 

 טרם נפתח  דרום אפריקה 50 בית קפה קפה גרג 26
 טרם נפתח  דרום אפריקה 20 רשת המבורגר המבורגרים 27

 (. 2021)הנתונים נכונים לינואר ייתכנו שינויים וחידושים.  ,ם שלא רשומים*רשימה זו להמחשה בלבד, ייתכנו עסקי

אחד הרעיונות שאנו עמלים עליהם כיום עוסק בפיתוח סיור קולינרי בעיר ובמסעדות 
ביום שישי במתחם השוק  אומניותשוק איכרים וואוכל  ירידהמקומיות וכן הקמת 

 העירוני של היום. 

https://www.google.com/search?q=nxgs%2C+jkunh+tupeho&rlz=1C1GCEU_iwIL937IL937&oq=nxgs%2C+jkunh+tupeho&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30l3.6703j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_iwIL937IL937&sxsrf=ALeKk03r78zL0uxDwkmBfzH2GdkB1yJu2w%3A1611575583497&ei=H7EOYLb0HfGN1fAPlomYwAE&q=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D&oq=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgjECc6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CwgAELEDEMcBEK8BOgUILhCxAzoCCAA6BAguEAo6AgguOggIABAWEAoQHlCE4gJY54ADYOaCA2gAcAF4AIAB6AGIAboSkgEGMC4xMS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj2_7rxgrfuAhXxRhUIHZYEBhgQ4dUDCA0&uact=5
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"פלייס העובר בימים אלה תוכנית שידרוג לאכה במסגרת שיפוץ אזור בתי המ
הציבורית )שצ"פ(  הלתכנן ולעצב מחדש את הרחב נוביקש Place Makingמייקינג" 

 אנו מתכנניםלבין מסעדת 'רחלה'. במקום  הגובלת בין קייטרינג 'מאכלים ומתוקים'
מדרגות בנוסף עבור קבוצות ו)שולחנות קבועים לסועדים( לישיבה  גדולהרחבה 
כמו כן ניתן את הדעת על שני המקלטים למופע מוסיקלי. )או בשורות( בשיפוע ישיבה 

חומרי הגלם של האזור השופע הסמוכים למתחם עבור סדנאות אמן המתכתבות עם 
פעילות זו מאפשרת הפעלת אזור התעשייה גם בשעות הערב, בתי המלאכה במתחם. 
מציע וכן מציעה הכנסה כלכלית  לותו ועירוב השימושים שהואמותחת את גבולות פעי

 . ליזמים מהפקת אירועים והשכרת המתחם

 כיום: –מבט על 
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 :לינה

 :דירות וצימרים
תחום התיירות מתבסס בעיקר על מרכיב לינה. אפשרויות לינה במרחב גיאוגרפי 

. ללא לינה והנפח הכלכלי יקבעו ללא ספק את יכולת פיתוחה של התיירות באזור
ובכך לא משאירים מספיק  מסויםים להגיע באופן חד יומי לאתר נוטים התיירנ

 משאבים במקום. הלינה מאפשרת נקודת מוצא לאזור כולו ושהייה לטווח ארוך
מתפתחת סביבה כלכלה  ,ככל שלעיר יש מה להציע בתחומי לינה. כוכב( )טיולי

לוי, עסקים משלימים, אתרי ביתחבורה, מקומית תומכת כמו: אטרקציות, הסעדה, 
שימוש במתקנים וכניסה לאתרי טבע ותיירות. כך התפתחו ערים כמו אילת, אזור 
הצימרים בצפון הארץ וכך מתפתח אזור הנגב המערבי צעד צעד בין אטרקציית 
הכלניות לבין בניית יותר צימרים באזור, שכן מרכיב הלינה הינו בעל משקל משמעותי 

 ב ההוצאות של משפחה בחופשה. יבמרכ

בעיקר סביב ערים בסדר גודל ובנגב בכלל ך בחנו מה קורה בסביבתנו הקרובה, כבשל 
דומה לאופקים שפיתחו את תחום התיירות. ניתן להבחין כי בכל מקום מנעד סוגי 
החדרים המוצעים ללינה גדול ואליהם הצטרפו תושבי העיר עם מבחר צימרים 

ות מלונות האיצו אצל כי ערים שהחלו לבנ ,זמינים ללינה ברמות שונות. נציין
צימרים ובכך יצרו הפכו לתושביהם תוכניות לייעוד מבנים, דירות וילות וחדרים 

, תחרות ומקורות הכנסה נוספים, שסביבם גם מגוון של חדרים במחירים שונים
 . עסקים חדשים

הנגב להלן תוצאות המחקר המציג את סך המלונות, מלוניות, חדרים ומיטות באזור 
 המזרחי: 

ם ש
 הרשות/האזור

מספר מיטות )חאנים 
 ואכסניות( 

מספר חדרים 
 )צימרים וכפרי נופש(

היקף תיירות נכנסת 
"פ הערכה, ע  )חו"ל(

 לאתרי הלינה
 15% 210 2200 חבל אילות

 25% 1000 5500 הר הנגב

 30% 400 3000 ערד

 2% 300 700 ערבה תיכונה

 2% 60 600 ירוחם

 5% 80 - דימונה

 2% - 100 דריג'את

 100%  2,050 12,100 סה"כ
 *הנתונים נאספו מרכזי התיירות בערים.     

בעיר אופקים ניתן למצוא מקומות לינה במשורה. אלו נמצאים בעיקר תחת עמותות 
תנועות נוער האולפנות, כמו הציבור הדתי לאומי, המכינות, המארחות קבוצות 

ל דירות אירוח בעיקר עבור או בקהילה החרדית המסתמכת עוצות מנהיגות בוק
 מרכז הארץ סביב אירועים משפחתיים ושמחות, שבתות חתן וכו. ממשפחות 

כדי שהעיר אופקים תצטרף לפסטיבלים המתרחשים סביבה, או תעמיק את 
השירותים לתייר וזהותה כעיר מתויירת היא חייבת לחשוב על מקומות לינה 

 יסית בצמיחה וקיום לענף התיירות. תומכות, הלינה היא צלע בס ותשתיות עתידיות

, הן בתוכה, בסביבתה והן עבור קיים תוכן תיירותיכפי שכבר ראינו לעיר אופקים 
נופשים המגיעים לנגב המערבי כחלק מהאירועים המתרחשים כאן כבר כמה שנים. 
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בתוכניות המתאר העתידיות של העיר בעיקר שטחים ייעודיים בשל כך סומנו ונקבעו 
 . (תחום )ראה טבלאותליזמים ב

שטחים בגודל  50בנוסף ניתן לראות כי שכונת הפארק המתאכלסת בימים אלו כוללת 
עבור בתים בשיטת בנה ביתך הכוללים )הגובלים בנחל אופקים( דונם כל אחד  1

 י.ח. דמרי,שייך ליזם הנדל"ן זה היתרים לתוספת שתי יחידות דיור בשטחם. מיזם 
ם יכול לתת תנופה אדירה לתחום ויהווה מדד להצלחה מיזהשטרם החל בשיווקם. 

 תמונת עתיד טובה להמשך פיתוח התחום. יציג ו

זוהי ללא ספק מהפיכה  Air BnB מתפתח בקטגוריית הלינה הוא לינת נוסף התחום 
בתחום התייר הבודד, כניסתה של אופציה זו לחיינו משכה את השליטה של הלינה 

מצב זה שינה את  ,את הכח ליזם המקומי הבודדמלונות והעבירה מההמסורתית 
חבילת ההוצאות על טיולים ותיירות והעביר את מרכז הכובד של ההוצאה העיקרית 

ר בקצרה יעל טיול מלינה לחוויות כמו: קולינריה, תרבות, אטרקציות ותחבורה. נזכ
 שגם הוא עובר תהליכים Low Costכי למהפיכה זו מצטרף היום מערך טיסות השכר 

 .בכלל ולנגב בפרט ל וממנה לארץ"משמעותיים בכל התפיסה של תיירות לחו

ובלינה יחד עם הנגישות הטכנולוגית להשגתם  שני שינויים אלו במחירי הטיסה
יוצרים מצב חדש שבו העיר אופקים ותושביה הופכים להיות שחקן שווה בשוק 

לכל דורש על פני  להציע את מרכולתםיזמים ותושבים שבו יוכלו  ,התיירות החדש
 הגלובוס. 

גם לזעזועים בענף הלינה. תופעה זו בשל זמינותה, נגישותה והמחירים הזולים גרמה 
בעוד היא  ורבתל אביב למשל ישנו היצף בהיצע הדירות המשלמות ארנונה של די

בענף עסקי, דבר הגורם לחוסר איזון ושליטה, מה )קצרת טווח( משמשת ללינה 
את ערים שהחלו להגביל  ןר מלונות רבים וירידה בהזמנות. ישנשמוביל למצוקה עבו

ולהשוות מיסוי לדירות  על ידי מיסוי או פיקוח אחר, כדי תעדף מלונותהשירות הזה 
 )סאבלט(.  ת טווחבשכירות קצר

 : בנגב המערבילהלן תוצאות מחקר ראשוני המציג את סך חדרי הלינה 

 מספר חדרים )צימרים וכפרי נופש( סניות( מספר מיטות )חאנים ואכ שם הרשות/האזור

 142  חאן צאלים, חאן אל היען אשכול
 0  0 שדרות
 0  0 נתיבות

שדה צבי 21-הנקודה ה מ.א. מרחבים  10 
 3  0 מ.א. שדות נגב
 30  0 מ.א. שער הנגב

 44 27 בני שמעון
  229  27 סה"כ

 ו: גבולות, אורים, צאלים, נווה, עין הבשור ועוד. | באשכול נספר*הנתונים באדיבות אשכול נגב מערבי. 

 

 :וקמפינגגלאמפינג 
קק"ל לרשות המקומית, מעבר זה יכול בעלות של פארק אופקים עובר בימים אלה מ

להאיץ את האישורים הנדרשים להיתרי בנייה או הוצאת מתחמים שונים ליזמיים. 
 ות ולינת שטח בפרט. להתנסות בפרויקטים שונים מקדמי תייר כעת יכולה העיר
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נכון ומספקת את כל  בנויהאם היא  תחווייתילינה במדבר או בפארק יכולה להיות 
מעטפת השירותים לתייר. בפארק אופקים מתחמים רבים היכולים לתת מענה ללינת 

 גלאמפינג.  –או אוהלים ברמה גבוהה  קרווניםאוהלים, חניית 

 "70"בחלקה אופקים הנמצאת הקצאת השטח הייעודי ללינת שטח בלב פארק 
 בתוכנית המתאר המאושרת מאפשרת יוזמה ובכך הופכת אותה לברת מימוש. 

 צימרים:
שטחים לבניית בתים בשיטת 'בנה ביתך'  50בתוכנית המתאר לשכונת הפארק הוקצו 

דונם לכל מגרש. היתרי הבנייה במגרשים אלו מאפשרים בניית צימרים  1על שטח של 
רי. הרצועה המתירה בניית צימרים עוטפת את השכונה וגובלת בסמוך לבית העיק

בנחל אופקים ובכביש העוקף של השכונה ובכך מאפשרת כניסה נפרדת לצימרים 
שייבנו. מצב זה יכול להוסיף נדבך משמעותי לפיתוח התיירות המקומית ובתקווה 

ית יחידות שחזון זה ישתלב עם ביקושים ללינות מזדמנות ולא ימצא עצמו זולג לבני
 דיור להשכרה לטווח אורך. 

 סיכום: 
על פי תחזית הבנייה והתפתחות תחום התיירות בעיר כפי שעולה מתוכנית המתאר 

מיזמי תיירות ומלונאות על פי צרכי העיר  בהן מוטמעיםת חדשות והכולל בניית שכונ
 פקים. להלן טבלת הצפי לבניית חדרים ומיטות בעיר או ,ותוכנית הפיתוח התיירותית

 

 תיירנים מיטות חדרים מקום סוג

 400 200 100 פארק פארק אירוח/מלון
 400 200 100 מבואה מערבית תיירים מלון

 160 80 40-50 קהילה שבת חתן מלונית

 250 100 50 פארק קמפינג
 60 30 12 פארק/קאנטרי קרוונים

 100 50  פארק אופקים בית ספר שדה

 200 100 25 הפארק שכונות צימרים
 15 10 4 ברחבי העיר ווילת אירוח 

 1585 730 327   סה"כ
 ויות הבנייה. כ*הנתונים נתמכים על ידי תוכניות התב"ע וז         

 
 

 היבטים כלכליים
מדוע עיר צריכה תחום תיירות מפותח? במה זה תורם לה? לתושביה? האם אין זה 

בות של הרשות המוניציפלית? תחום שצריך להישאר לשוק החופשי בלבד, ללא התער
 תתפיסה זו הייתה שכיחה במאה הקודמת, אולם כיום אנו רואים שתיירות מחולל

שינויים מרחקי לכת בכל הרבדים. מדינות מעודדות פיתוח התיירות, ערים רבות 
ערבים דרכם מגלות שתחום זה יכול להיות מנוע לקידומן, עסקים רבים מעורבים ומ  

תומכים ואפילו יחידים מתבססים על תיירות מיקרו כדי להציע  יותר ויותר שירותים
 לתייר מקומי או תייר חוץ להשאיר אצלם משאבים תמורת ערך. 

על תיירות, בטורקיה מועסקים מאות אלפי  הכלכלתן של יוון וקפריסין מבוססת ברוב
 ונציה בנוייה כולה על הענף., עובדים בענף, תאילנד הינה מעצמת תיירות ידועה

, פראג ורומא הן דוגמאות מאלפות לערים מבוססות תיירות, לונדון, ברצלונה
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המצליחות לשווק עצמן ישירות ללקוחות המשאירים הון רב תמורת הערך שהם 
. גם בישראל ישנן ערים מבוססות תיירות כמו: אילת, ים המלח וטבריה מקבלים

ירושלים, ת"א, : ןביניהאליהם מצטרפות ערים שנהנות מביקורי תיירות מכל העולם ו
 יפו, נצרת ועכו. 

 במוצרי התיירות הבינלאומיים אנו מבחינים בשני סוגים של תיירות:

המבוססת על עיר או איזור אורבאני מוגדר. כגון: ערים  תיירות אורבאנית .1
מתויירות בעולם בעלות שדה תעופה קרוב, אתרים, תרבות, קולינריה ועוד. 

 כלול בדרך כלל לינה ואטרקציות.לו רבן הבילוי בהן יכול להמשך זמ
 

המובססת על אזור גיאוגרפי כיעד. כגון: היער השחור, אגם  תיירות ייעודית .2
, שלא וחוויות מגוונותגדולים גראנדה ועוד. למוצר זה יש גבולות אזוריים 

 .תמיד ניתן לקבלן בעיר אורבאנית

יתוח התיירות בעיר בפרק זה נבחן את שלושת הגלגלים שעליהם נשענות מטרות פ
וננסה להראות כיצד ענף זה יכול לתמוך באיזור הנגב והאשכול וכן המדבר העוטף 

 בגלגלים אלו, בתקווה שיצמיחו את הענף ויחלו לגלגל את תנופת הכלכלה בעיר.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיתוח תשתיות העירמנועים ל
ת תשתיות נאותות ערים רבות נבנות תחילה למטרות מגורים וסביבת חיים המספק

לרווחת התושב. החשיבה הראשונה הינה מגורים איכותיים, מוסדות ציבור, גנים 
ציבוריים וכבישים. כל השירותים הראשוניים לעיר נובעים מצרכיה הפנימיים ולכן 
תכנון ערים חדשות מתרכז בעיקר בהקצאות קרקע מחושבות עבור מטרות אלו. כל 

ליום תכנון העיר  םבשל צרכים קיומיים ורלוונטייהן  ,מטרה אחרת יורדת מן הפרק
והן בשל החשש כי הקצאה לייעוד עתידי, לא רלוונטי ורחוק טווח ישאיר את קרקע 

, לא הקצו קרקע 50-ריקה ונטושה שנים רבות. כך יוצא כי ערים רבות שנבנו בשנות ה
 לטובת ענף התיירות. כך מצאו עצמן ערים רבות המבקשות להכניס אלמנטים
תיירותיים לעירם חסומות מבחינה תכנונית ועם מלאי קרקעות פנויות רק בשולי 

ייה זקוקה לשינויי ייעוד תהבלב העיר היא פנויה העיר, או לחילופין אם נמצא קרקע 

מנועים לצמיחה 
כלכלית לרשות 

 ולעסקים

התפתחות 
תשתיות העיר 

בתחומי, 
תרבות, תחבורה, 

 בילוי ופנאי

 שיפור תדמיתי
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 ניםתהליכים שנדוהפקעות. או ש תכנון חדש וכמה שנים טובות של אישורים, ודרה
 שולחן השרטוטים. ל זמונים טוביםבת מגיעיםלא ובוועדות תכנון ובבתי משפט 

לא היה אף לא שטח אחד בעיר אופקים המיועד לתחום התיירות וצבוע  2015עד לשנת 
בצבעי התיירות במפת תוכנית המתאר. אפילו מצודת פטיש המהווה אתר בעל ערך 

ן הייתה נטולה לכהיסטורי בעיר הייתה חלק מנחל אופקים ונכללה בשטח טבע ירוק ו
 2015וע השונה מיעודה המקורי. בתוכניות המתאר החדשות משנת מיכולת ביצ

ביקשה הרשות ופרנסיה להסתכל על  2020ובשנת  2018ותיקונם השונים בשנת 
המרחב אחרת ובנוסף לשכונות חדשות נצבעו גם שטחים המיועדים לתחום התיירות 

 רכז את ליבת התחום. כשפארק אופקים מ  

באופקים  'הוועדה המקומית – עירוכנית בינוי 'תזו הפעם הראשונה בה מתכנני 
מבינים כי לתוכנית מתאר השפעה קריטית על כלכלתה של העיר לדורות הבאים. החל 

ואילך החלו להיצבע שטחים לטובת ייעודים  2015מתוכנית המתאר החדשה משנת 
 מצודת פטיששימושים חדשים לאתרים היסטוריים כמו תיירותיים ובנוסף נקבעו 

אופקים. החלטות אלו סללו את הדרך לתוכנית זו ולמדניות הרשות לשנים  ופארק
הבאות. במקומות שבהם קם מלון חדש התפתחו מסעדות חדשות, תשתיות כבישים, 

 מועדוני לילה, גני חיות ופינות ליטוף, מסלולי אופניים ועוד. 

 שיפור תדמיתימנועים ל
 

 

נה אליה אורחים ומבקרים רבים, עיר עיר בעלת עומק היסטורי מעוררת עניין ומזמי
אותנטיות וקהילתיות. כל אלו  ,מבוססת על נראטיב היסטורי יוצרת עומק, אמינות

הם חומרי גלם ובסיס איתן ומוצק ליצירת פסיפס של עיר, ייחודיות, בידול ותדמית 
שחשובה למוניטין העירוני, כזה הפונה לתוך הקהילה וליצירת גאווה מקומית והן 

 חוץ, במרחבים הגיאוגרפיים, הסטוריים בארץ ובעולם. כלפי 

ריק נטוש ואופקים הייתה נקשרת שנים רבות לעיר פריפריה שבה אבטלה, מדבר 
תדמית של מקומות ותושבים המנותקים ממרכזי העסקים ובכך גם  ,מתוכן

. את פריחת הערים הקטנותמנותקים מהמדינה. מצב זה משתנה ואט אט אנו רואים ה
, מצליחות לייצר מתחילות לשגשג בשל הפוטנציאל של חוסר ניצול שהיה בהןשערים 

יש בעיר או 
יצאו ממנה 
ידוענים רבים

כתבו עלינו  
בחדשות בארץ  

יש ספר , ובעולם
ייחודי שנכתב על 

העיר או נכתב  
ממנה

העיר מאמצת  
קבוצת ספורט  
או ענף ספורט 
ייחודי או ארחה  
תחרות ספורט

העיר חלק 
מהסיפור התנכי 

יש בה אתר  
הסטורי או  
ארכיאולוגיי

העיר מקיימת  
פסטיבל 

,  לאומי, תרבותי
עולמי בתחום 

המוסיקה

העיר מובילה  
בצורה משמעותית  
במדד מסויים או  
שזכתה בפרס  

בעל ערך

יש בעיר אתר  
מורשת או נקודת 

תרבות ייחודית
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ויחד עם  , לחבר תשתיות תחבורה למרכזי הערים הגדולותתדמית חדשה של חדשנות
זרם מבקרים בעיקר באופן חד יומי סביב סיור או כנס,  להביאכיום מצליחות זאת 

 ום. אך פניהם גם להבאת מבקרים שישארו בה לזמן שמעבר לי

תקופה זו מאופיינת בחזרה לשורשים והתפתחות הנראטיב המקומי המגולל את 
, סיפורי עלייה, בעיקר ממדינות האסלאם ,סיפורי יהדות התפוצות ממדינות המוצא

כמו: ירוחם, התיישבות בנגב, חלוציות וציונות מעשית. כל אלו הביאו ערים רבות 
ם ומוזיאונים כדי להקים ארכיונים דימונה, מצפה רמון, בית שאן, שדרות ואופקי

לשמר את הסיפור, ליצור זהות שחשובה להתפתחות העיר ותושביה ולהעביר את 
 הסיפור גם לדורות הבאים. 

שלות עירונית לבנות את ולכן נוצרה ב  ענף התיירות נשען על נראטיב זה ונובע ממנו. 
ה להתפתח וממשיכ חוליית התיירות לאחר שחוליית הנראטיב החסרה הושלמה

הן בסיפור המקומי והן  ,. מכאן שחווית המבקר תהיה עשירה יותרבימים אלה
 בחוויות נופש, פנאי ובידור שיתווספו וישלימו תמונה טובה יותר על העיר ותושביה. 

מעבר לכך, כל תייר שיגיע לעיר ויחווה כאן חוויה טובה, יהיה שגריר של רצון טוב, 
ויגדיל את מעגל המבקרים  , יציף סיפורים מצולמיםיותתחברהיכתוב על כך ברשתות 

 . וירחיב את הסיפור המקומי העתידי

 )בעיר ובאזור( מנועים לצמיחה כלכלית
ענף התיירות מונע כלכלית על ידי העברת ערך לכסף. הגלגל הכלכלי מכיל שותפים 
רבים הנשכרים ממנו, צורכים, מזינים ויוצרים משאבים הכרחיים להנעת הענף. 

מסגרת זו שותפים רבים החל מהרשות המקומית, דרך הממשלה, יזמים, בעלי ב
 עסקים, המגזר השלישי ותושבי העיר. 

 

רכישת הקרקע והיטלי הפיתוח  המדינה תרוויח בעיקר מכספים שיועברו אליה עקב
 הרשות המקומית תקבל היטלי השבחה, ארנונה ופיתוח כלכלי תוספתי.שלה, 

מתשורות על השירותים ורכישות המוצרים והעיר תהנה  העסקים המקומיים יהנו
ככל שאר בה להנעת הכלכלה. ימפיתוח תשתיות, תדמית וכספים שעתידים לה

שיזמים מקומיים יהיו מפעילי המיזמים כך תשתכלל הכלכלה המקומית ומשאבים 
גדולים יותר יישארו בעיר. ככל שיהיו היזמים מחוץ לעיר ייפחת הערך הכולל של 

, על הציר הזה ייבנה הענף אבל עשוי להגדיל את העוגה הכללית שיתגלגל בעיר הכסף
 הכלכלי וימצב את עצמו בין שלושת המטרות. 

כאשר בוחנים את כל מלאי הקרקע המיועד לתיירות ואת זכויות הבנייה מתפעול 
הענף מתחיל להסתמן פוטנציאל הכנסות הנותן תוקף לשלוש המטרות ולכל המגזרים 

המדינה

היזם

התייר

הרשות  
המקומית
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בחינה מעמיקה וכספית נציג לאחר אישרור תוכניות ים להיות שותפים בענף. העתידי
 המתאר החדשות וקביעת אחוזי בנייה לכל פרויקט. 

 : זיהוי שותפיםובזירה  'שחקנים'רשימת 

 :זורייםרציים ואשיתופי פעולה א
איש  מהות הסיוע כפיפות המשרד/גוף

 קשר
 טלפון

אשכול נגב 
 מערבי

ית, צמצום פערים ויצירת לכידות חברת רשויות
 צמיחה מכלילה

אורי 
 פינטו

050-2244458 

קרן קיימת 
 לישראל

 פיתוח אדמות הארץ וייעורן עצמאי
 מנהל מרחב נגב –דני גיגי 

 מנהל אזור –דני בן דוד 
 מנהל מנהלות הפארקים –יורם פרץ 

  
 
 דני
 יורם

1-800-250-250 
 

050-7497161 
050-7489873 

 מותג "נגב" – פיתוח ושיווק התיירות הממשל משרד התיירות
 אביב יעוץ עסקי 

 אביטל 
גילי 
 טופר

1299 
052-3474130 

הרשות לפיתוח 
 הנגב

   פיתוח התיירות בנגב ממשלה

זרוע  חל"י 
ביצוע 

למשרד 
 התיירות

ארז  ים המלח לפיתוחהחברה 
 דהן
רני 
 שאול

 
 

052-8351735 

עמותת שקמה 
 בשור

 052-3575271 ליאורה פסטיבל דרום אדום עצמאית

 04-9099800 נחמיה  הגנה מפני שטפונות רשויות רשות הניקוז

משרד מורשת 
 וירושלים

 1299   קולות קוראים/ כניסה למאגר ממשלה

צליל  אפליקציית תיירות  עצמאי מטרו נגב 
 פולק

 

     מענקי תיירות רשויות מפעל הפיס

רוני  .ה" באופקיםתוכנית "עיר שוו תמוביל עצמאי תנועת אור
 פלמר

 

הקרן לשטחים 
 פתוחים

סיוע לשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח  רמ"י
 שטחים פתוחים

  073-3426007  

תמ"ר במשרד 
 ראש הממשלה

ראש 
 הממשלה

וחשיים מ נכסים ושימור שיקום
 וחשיים, המביאים לידי ביטוימ  ובלתי

 מורשת הלאומית של עם ישראלה  את

  02-5335206 

אחראית לעתיקות הארץ ולאתריה,  ממשלה עתיקותרשות ה
ואמונה על חשיפתם, שמירתם, שימורם, 

 חקירתם ופרסומם

ישראל 
 חסון

02-6204600 

המשרד להגנת 
 הסביבה

 1299   מניעת זיהום, שמירה על מגוון חיים ממשלה

החברה להגנת 
 הטבע

 03-638-8688   שמורות טבע, אתרי טבע ועוד עצמאי

שות ר -הרט"ג 
 הטבע והגנים

 02-5005444   שמירת הטבע ואתרי מורשת ממשלה

 04-8812345   נגישות ממשלה הביטוח הלאומי

 03-636-7222   מיזמי בית מורשת ממשלה משרד התרבות

 הקרן לשימור
 שטחים פתוחים

       ממשלה

קרן  -בור וסיד 
 לשימור מחצבות

רשות 
מקרקעי 
ישראל 
 )רמ"י(

     תכנון ושיקום המחצבות

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_iwIL937IL937&sxsrf=ALeKk02bFzbIaJBBCB1_MxcZWQ1tzeI1bA%3A1614590612526&ei=lLI8YPjVH8ymafLThaAO&q=%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2++%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&oq=%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2++%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeUMsWWNkyYP46aABwAngAgAGXAYgBoBOSAQQwLjE4mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj476rf4o7vAhVMUxoKHfJpAeQQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_iwIL937IL937&sxsrf=ALeKk03JOZJRrSCu1NO_W9wUik53IZCZyw%3A1614590776164&ei=OLM8YMPCCaOMlwTP85mIAQ&q=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&oq=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEAcQHjIICAAQxwEQrwEyBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEA06CggAEMcBEK8BEA1Qp-sCWIuDA2DchANoAHACeACAAZkBiAGSDpIBBDAuMTOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjDvq6t447vAhUjxoUKHc95BhEQ4dUDCA0&uact=5
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 :הגורם המתכלל בעיר לתחום התיירות
יצאנו ללמוד כיצד  ,תחו ערים דומות לאופקים את תחום התיירותידי ללמוד כיצד פכ

חלק . בערים אחדות ענף התיירות והאזורי בנגב מרקם העירוניבענף התיירות משתלב 
הוא חלק מהחברה הכללית או עמותת סמך  ערים אחדותרשות המקומית ובמה

מי אחריות ועצמאות ניהולית, ניהול, תחוהשלכות מיסוי,  נןת. לכל בחירה ישלרשו
אך בסופו של דבר מטרת העל דומה ומשרתת את המטרות הכלכליות והתדמתיות של 

 העיר או האזור הגיאוגרפי הספציפי. 

בסקירה זו בחנו ערים בנגב בסדר גודל דומה לאופקים כמו: ירוחם, דימונה, נתיבות, 
איתרנו את הגורם המתכלל  . בכל עירוכמה מועצות אזוריות שדרות, ערד ומצפה רמון

ענף וביצענו שיחת עומק כדי להבין את היקף הפעילות והתוצרים. אחת התובנות ה של
ערים אלו ואם היא חפצה יחסית למאחרת  מסקר זה היא כי גם העיר אופקים

לרשויות חיבורים יבת להקצות לכך משאבים של כח אדם, חי להדביק את הקצב היא
לערים רצית של משרד התיירות, ליזום בעצמה ולהתחבר למיזמי תיירות א, באשכול

כמו כן היא חייבת ללמוד . שלהלעמותות ופסטיבלים המתרחשים באזור הגיאורגפי 
משרדי ממשלה כמו  ועל האומץ שמובילות ערים קטנות ממנה כיצד הצליחו וחיבר

בתוך ראייה חזונית, אמונה  משרד התיירות, הכלכלה והאוצר למינוף התחום
. ושבים בתפקידי מפתח ולא תמיד מתוך רזרוות כספיות או השקעות הון גדולותבת

לכן כל עיר צריכה לבנות תעודת זהות של פיתוח הענף, עם עין בוחנת למרחב 
 הגיאוגרפי ולעולם. 

 טל' דובר/ת דוברים שם כפיפות פונקציה רשות מקומית

אחראית תחום  ירוחם
 תיירות

חברה כלכלית 
 ירוחם

 ליאת
054-6656512 

 052-8760143 יניב אפוטה

מנהל אגף תרבות  דימונה
 ותיירות

 מאיר חזן ברשות
08-6563259 

 052-359-1599 עמוס

מנהל יחידה  נתיבות
 אסטרטגית

יחידה  
 אסטרטגית

 הרצל 
 4243462-050  

 054-6677266 בני כהן

הקרן לפיתוח  שדרות
 שדרות

 חן כהן כפוף לרשות
052-5045507 

 050-5571115 ירון ששון

 אנה סנדלר ברשות רכזת תיירות ערד
050-536515 

יהושע 
 אשכנזי

050-3287770 

 יואש חיצוני יועץ תיירות מצפה רמון
054-5330948 

 052-2909216 שירי

-054אורלי,  כפוף למועצה עמותת התיירות מ.א מרחבים
8098954 

 054-7919236 גילה קמר 

 לבנת בן צור עצהכפוף למו עמותת התיירות מ.א אשכול
054-7916167 

 050-6283669 יפעת

אחראית פורום  מ.א שדות נגב
 עסקים ותיירות

 ג'ולי פורת כפוף למועצה
054-7792573 

 050-580-4931 שי 

-052מעיין ספץ,  כפוף למועצה רכזת תיירות מ.א בני שמעון
3446091 

 053-5233279 דנה שמח
 

 

המורכב  'פורום תיירות עירוני'שות תקים גם לאחר בחירת גורם מתכלל חשוב שהר
בעלי תפקידים בתחום התכנון וכן נציגי יזמים  ,"משועגים לדבר"ממקבלי החלטות,

וציבור. פורום תיירות עירוני צריך להיות מייעץ, מוביל, מחליט ומקדם את הענף. 
 בעלי תפקידים שרצוי להזמין לפורום זה הם: להלן רשימת 

 מנכ"ל הרשות .1
 ירמהנדס הע .2
 מנהל היחידה האסטרטגית .3
 )משוגעים ומחוייבים לתחום( נציגי ציבור .4
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 )אד הוק( מנהלי אגפים לפי הצורך והנושאים שיעלו .5
 מנכל חכ"ל  /מנהל האגף לפיתוח כלכלי .6
 מנהל תחום תיירות .7
 מרכז ספורט/אגם עירוני /מנהל הקאנטרי .8
 נציג מנהלת הפארק .9

 .ניתנציג הסוחרים בעיר/ או נציג הקולינריה העירו .10

 :אטרקציות ומושכנים
זרם תיירים גדול נמשך בדרך כלל לאטרקציות )מושכנים( הנותנות מענה לכלל 
הגילאים. הסיבות שבגינם יוצאים תיירים למדינה אחרת יכולות להיות נופש ומרגוע 

מבט על הנגב כולו מגלה כי ייחודיותו באה ליידי אבל בעיקר אטרקציות ייחודיות. 
ה ממדבר רב גוני ועד לייחודיות טבעית המקנה לו מקום של כבוד ביטוי כאזור משתנ

המקום הכי נמוך בעולם וסגולותיו הרפואיות, דרך  –בנוף הישראלי. החל מים המלח 
המכתשים המיוחדים ברמון ובירוחם, מדבר יהודה על נחליו והקהילות העתיקות 

ת. כל אלו דרכים שבו ועד לערים הקטנות המחביאות אטרקציות אותנתיות ייחודיו
 וסיבות למשוך תיירנים לחבל ארץ זה. 

החל מהחרמון דרך הירדן והכנרת  ,בצפון הארץ הבליטו את תיירות הנחלים והמים
פורחת תיירות טבע עם שלל צימרים, מסעדות, עד לאגם החולה ונחלי הצפון. סביבם ו

 דירות אירוח, לינת אוהלים ואטרקציות מים לכל המשפחה. 

ושכנים בפריפריה מגלה פוטנציאל שונה וייחודי המתגלה אט אט לתיירנים בחינת המ
מבקשים חוויות ואתנטיות חדשות, הן עבור תיירים מהארץ והן מחול. נבחן את 

. שדרות, נכון להיום נקודות העניין בארבעה ערים קטנות בנגב בסדר גודל של אופקים
 נתיבות, ירוחם ודימונה. 

 שדרות
 אטרקציות ן?מה העניי חוזקות

טיפקס/כנסיית  עיר של מוסיקה
 השכל/שפתיים

 

  סטודנטים 8000 מכללת ספיר
  עמיר פרץ, מירי בוהדנה מפורסמים
 פסטיבל לקולנוע סנימטק פסטיבלים

  לראות ולגעת בפחד קאסמים
 זאפה שדרות בניית אולם הופעות למוסיקה בתהליך...

   
 נתיבות

 ותאטרקצי מה העניין? חוזקות
 הילולה שנתית באבא סאלי/ הרנטגן הבאבות

  בית העלמין מסורת החלאקה
 אייפל, פסל החירות ועוד מרכזי קניות כמו בחולשלושה  מסחר עירני

פינת חי, מדשאות, מסלולי  האגם המלאכותי
 אופניים

 

 ירוחם
 אטרקציות מה העניין? חוזקות

  תופעת טבע ייחודית המכתש הקטן
  ייג, פארקד אגם ירוחם

 פסטיבל הפיוט  מסורת הפיוט
   טיולי מדבר
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 דימונה
 אטרקציות מה העניין? חוזקות

  אגם מלאכותי אגם דימונה
  לונה פארק בתהליך...

  עם קק"ל פרויקט בתהליך חיזוק פארק דימונה
 אופקים

 אטרקציות מה העניין? חוזקות
  אתר היסטורי האגם /המצודה

  יסטוריאתר ה גשר הברזל
  אתר קהילתי, הסטורי בית הכנסת הג'ירבה
  נקודת עניין תרבותית הבית של חיים טדגי

 מירוץ אופקים אתר רכיבת שטח ייחודי סינגל אופקים
  , אטרקציותבילוי, לינה, פנאי פארק אופקים

 בתהליך בית לערי הפיתוח בישראל מוזיאון אופקים

 עבודת אסטרטגיה 
אסטרטגיות בפיתוח תיירות עירונית, מתוך שיחה עם מנכ"לית הצעות להלן מספר 

  12החכ"ל ראשון לציון.

מה ייחודי באזורנו? יש למצוא את המוצר, השירות, אוצר הטבע, הסיפור,  .1
 האנשים שעליהם ניתן לבסס את הענף. 

ל על התמונה הכוללת כהאם יש משוגע לדבר? צריך גורם עירוני שיודע להסת .2
תושב , זה יכול להיות מהרשות, מהתושבים ענף בעירו.ומחוייב לפיתוח ה

 . ואפילו יזם לשעבר
מיהם השותפים בתוך הרשות שיוכלו לתת  ,חיבור האגפים השונים ברשות .3

  ?כתף ולסייע למיזם להצליח
רים "תקציבים. בענף זה אין תקציב מיוחד לרשות לכן צריך לעבוד על תב .4

 וקרנות )ראו רשימה בנפרד(. וקולות קוראים, ממשרדי ממשלה, גופי סמך
המשרד המניע והמתכלל. כיצד משתפים יזמים? כיצד משפיעים על תכניות  .5

 ע? חלוקת אחריות בין היזם לרשות. "תב
מהו הסיפור המקומי? כיצד מזהים אותו וכיצד משתפים איתו את שאר  .6

 התושבים והתיירים?
אם הוא הוצאה  האם המוצרים מייצרים הכנסות? יש למיין ולסווג כל שירות .7

 בלבד או שיש לו פוטנציאל הכנסה ולמי?
זיהוי פוטנציאל שותפויות חיצוניות. מי הם השותפים הפוטנציאליים מחוץ  .8

 לרשות?
 הכנת תוכנית עם מעקב ודיווחים. כיצד מייצרים שוק?  .9

יש לדבר את התהליך לתושבים וכן לפרסמו מחוץ לעיר וכל הזמן להראות  .10
 תוצאות. 

 :שיווק ופרסום
אנו חיים בעולם דיגיטלי ובו נוצרו מרחבים שלמים שמייצגים מציאות וירטואלית 
חדשה הניזונה מהמציאות בפועל, מספרת אותה, מאיצה אותה וגורמת לאנשים רבים 

להנכיח את עצמה בעולם זה וליצור מרחב ליצור פעולה. בשל כך חייבת אופקים 
שים, תרבויות, אוכל וחוויות חיים , להציע את עצמה, לספר את סיפורה דרך אנמשלה

מעניינות ומשמעותיות, כאלו שמשאירות חותם על המבקר בה וגורמות לו לקבל ערך 

                                                           
ויות מוך קורס "פיתוח כלכלה מקומית ברש, )לשעבר( מיכל ענבר פרפרי, מנכ"לית החברה הכלכלית מודיעין מכבים רעות 12

 (. 2021עמותת מרחב. )פברואר  –המקומיות" 
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ועל הדרך ליצור בעיני רוחו סיפור מעניין וטוב על  משמעותי עבור ביקורו ועבור כספו
 העיר אופקים. 

איזה כובע תחת ותבחר לאחר שהעיר תבחר להקצות מתכלל עירוני לתחום התיירות 
 ם להמשיך ולשווק את התחום בעיר. רצויייישב, להלן ערוצי התקשורת ה

עירוני להנגשת מידע, שירותים והפניות. זהו חלון  אתר אינטרנטהקמת  .1
במקרה של חבירה הראווה הראשון שיקבל התייר מהארץ ומהעולם על העיר. 

 הזמנותלרשת אזורית ינוהל האתר בצורה אזורית וכל תא שטח יקבל את ה
(Lidim)  .בפונקציה זו נעשה שימוש נרחב )ככל הניתן( גם באתר קק"ל. שלו 

המוצרים, הכוללים פירוט מדוייק מה ועל כל הקלסטרים  דפי מידע ותוכן .2
צטרך לשלם עבור השירות תתקבל קבוצה בהגיעה לעיר ומה התשלום בגינו 

יחה מיד עם ובנוסף מי השחקנים בכל קלסטר השותפים לו. דף זה נועד לשל
 זמנה על ידי גוף או קבוצת תיירים בצורה פקס או מקוון באפליקציה. ביצוע ה

או בר קוד לכל אתר בעל משמעות כדי  עבריף או גלויית מיד-פליירהפקת  .3
 להשאיר חותם מידע בעל משמעות.

)מודפס, דיגיטלי או  , או למאגר מורה הדרךלספר התיירות הארציכניסה  .4
על מנת ליצור חיבור וזרימת תיירים לעיר דרך סוכני . זאת אינטראקטיבי(

 התיירות בארץ. אלו הם קבוצת מחליטים המשפיעה לא פעם על הענף כולו. 
תף פעולה עם ודרכו לש לפורום תיירות אזורי באשכול נגב מערבילחבור יש  .5

 . )מועצות אזוריות( ערים קרובות, יישובים, מושבים וקיבוצים
ודרכם לנסות להביא תקציבי פיתוח  רד התיירותלמשלהציג את התוכנית  .6

לתחום דרך קולות קוראים, מענקים ושיתוף העיר בפסטיבלי תיירות בארץ 
 ל. "ובחו

 באפליקצייה העירוניתייחודית יה גוריש לכלול את תחום התיירות בקט .7
 המיועדת לצאת בשנה הקרובה. 

ות ביקור על העיר אופקים שישמש אותה למטר סרטון הסטורייש להפיק  .8
גם סרטון הפתיחה בכניסה למצודה ובכך יאפשר  ישמשבמוזיאון העיר אך 

לכל תייר להחשף אליו, בין אם דרך הסיורים ההיסטוריים ובין אם דרך 
 הסיורים התיירותיים. 

ברשות שיכלול את אגפי העירייה, כדי לעמוד על  יאגפצוות בין יש להקים  .9
תפויות לעומק הקהילה. )לדוגמה: תרומתם לענף, זאת כדי להעמיק את השו

אגף חיבור דוברות לשם הכנת כתבות לתקשורת, מנהל החינוך ובתי הספר, 
 שפע ויום הניקיון הבינלאומי ועוד(. 

העתידי לשיתופי פעולה בתוכן  לארכיון העיר והמוזיאוןיש לחבר את המיזם  .10
ות בו ובהנחיית קבוצות. )ייתכן שהסרטון הפותח יהיה רלוונטי בכמה מקומ

 זמנית(. 
נציגים עסקיים, תושבי העיר וובו ישתתפו גם  פורום תיירות עירונייש להקים  .11

 , להעלות קשיים וכן למצוא פתרונות הולמים לתחום. כדי ליצור תיאומים
ולכלול זמני  במפות גוגליש לקבע נקודות ציון של כל האתרים התיירותיים  .12

 פתיחה, תמונות מייצגות ואנשי קשר.
להתקשרויות, לפרסומים וליצירת קשר  מספר טלפון נייד ייחודיעד יש ליי .13

 ישירות עם המתכלל העירוני. 
דפי נחיתה ורשימות תפוצה על מנת לשכלל יצירת  מערכות דיוור,יש לרכוש  .14

 קשר ומסרים עם קבוצות גדולות. 
לרבות קבוצות פייסבוק,  ערוצי המדיה ברשת הדיגיטאליתיש להתחבר לכל  .15

 יו טיוב, טלגרם, גוגל אנליטיקס,  או טיק טוק. אינסטגרם, 
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, מנהלת התיירות צריכה להיות מעורבת בהפקת הפסטיבלים התיירותיים .16
 סים הבינלאומיים, התחרויות הבינלאומיות או פסטיבלי המוסיקהנהכ

בתוכנית שחלקם מפורטים בקלסטרים וחלקם  "מאיצים"הקרויים 
זהות הקושרת בין התוכנית  המפורטת במצגת. לפסטיבלים צריכה להיות

 התיירותית לבין תוכנם ובדגש על עידוד צריכת המוצרים התיירותיים. 
המעוניינים לשווקמאת התיירות החברתית  לחבור לכל ההוסטלים בארץרצוי  .17

 כמו: אברהם הוסטל ואחרים. 
ולהזמינם  בערוצי הטלויזיה המרכזייםלגבש צוות דוברות מיומן בעל קשרים  .18

לאירועים מיוחדים או ארוחות גורמה על מנת לעשות כתבות  לפסטיבלים,
 תדמית על העיר. 

על מנת להניע שיווק ישיר של העיר,  צילום ממדינה באירופהלהזמין צוות  .19
 הפסטיבל או האטרקציה ישירות לתיירים במדינה זו. 

של תושבי העיר שיהוו קבוצות חשיבה וכלול  שולחנות עגוליםהקמת מיזם  .20
 יירותית בעיר.הפעילות הת

 :רשתי שיווק
עולם השיווק השתנה מאוד בעשורים האחרונים והוא מתאים עצמו לאמצעי הפרסום 
החדשים, פלטפורמות הרשת, אפליקציות והשיווק הישיר. תפקיד השיווק כזרוע של 

לידים. דרכים  –הפרסום להביא ליצירת רכישות או כפי שנהוג לקרוא לזה בעולמנו 
צירת מערכות שיווקיות עוברות תדיר מהמשווק הבודד למשווק רבות ומגוונות לי

הסיטונאי ולעיתים משווקים בודדים המאוגדים תחת חבילה אחת, המציע מגוון או 
 כרשת של חוויות המתכתבות אחת עם השנייה ומזינות אותה. 

סקירת רשתות האינטרנט וחיפוש אחר אתרי אינטרנט בנגב מגלה כמה ערים 
ה בשור. אך ניתן לראות גם אוגדני ממשלהן כמו: ערד, ירוחם ושקהמציעות אתרים 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב בשיתוף תיירות המפרסמים תחת 
עסקים ויוזמות   אתר המאגד GoNegev.co.il"גו נגב" משרד התיירות תחת המותג 

יקר בעברית ופונים . מוצרים אלו הינם בעתיירות בנגב, הערבה, ים המלח ובאר שבע
הוא אפליקציית  'דרום אדום'מוצר נוסף שפותח לטובת פסטיבל . לשוק המקומי

אפליקצייה המאגדת את כל נותני השירותים לתקופת  MetroNegv 'מטרו נגב'
 הפסטיבל. 

 חסמים:
אזור הנגב המערבי ואופקים בפרט סובלים מכמה חסמים מובנים. על מנת ליצור 

חום יש ללמוד את החסמים הללו, למצוא להם פתרונות זרימה של הצלחות בת
הולמים ולקחת אותם בחשבון בביצוע התוכניות. אמנה כאן כמה חסמים ה"מלווים" 

 את העיר אופקים שנים אחדות וידועים גם כמעכבי צמיחה לאזור כולו. 

העיר אופקים לא פעילה ביום שבת. על אף שזהו יום משמעותי  דת ותיירות: .א
העיר בהסכמי הסטאטוס קוו שלה אינה מתירה הפעלת עסקים  לתיירנים,

ביום השבתון, דבר המוציא אותה מסל האפשרויות העומדות בפני המטייל 
באיזור ובפסטיבל 'דרום אדום' בפרט. גם לתייר שיבחר בעתיד ללון בעיר 
צפוייה הפתעה, שכן האטרקציות אותן ירצה לחוות לא יהיו פתוחות בפניו 

משאיר יתרון יחסי גדול למושבים ולקיבוצי הסביבה על פני בשבת, דבר ה
 העיר אופקים. 

הפוליטיים קלאב לא נכלל בהסכמי הסטאטוס קוו ראוי לציין כי מתחם הקאטרי 
 והוא פעיל בשבת וכי הסכם זה אינו חוק עזר עירוני והוא ניתן לשינוי בעתיד. 
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מים לבין הרשויות ישנו מרחק גדול בין היזמים החולחסמים סטאטוטוריים:  .ב
המבצעות, פער זה ניתן לגישור על ידי הכנת תוכניות ייעודיות לתיירות, 

אם לא נתגבר על הפער החוקי, הכולל רישום  אישורן ועידוד יזמים לבצען.
והקצאת שטחים, תכנון, ראייה מרחבית, ביצוע, חלוקת אחריות וחלוקת 

ם רשויות התכנון לא י של שחקנים והתכתבות עפהמוצרים לאשכול הגיאוגר
 נוכל לקדם את הענף בצורה משמעותית. 

 
מגוון האפשרויות לנוע קטן במהלך היום יום ובשבתות בפרט.  תחבורה: .ג

הפריפריה אינה מחוברת עדיין בינה לבין עצמה ורק נסיעה ציבורית בין 
 אופקים לירוחם יכולה להיות משימה קשה לביצוע אפילו ביום חול. 

 
פקים וסביבתה טרם השתכללו בתחום התיירות ולכן האזור העיר או מגוון: .ד

 סביבו ניתן לבנות ענף שלם ויציב.  קכולו לא מציג מגוון מספ
 

אופקים חסרת ניסיון בתחום זה וייתכן כי תצטרך עקומת למידה  וותק בענף: .ה
משמעותית עד שהכלכלה מתיירות תפגוש יזמים המקדישים את משלוח ידם 

 רה שתביא את התיירות לרמה נאותה. בתחום ומתמקצעים בצו
 

 העדר חדרי לינה בנגב המערבי הינה בעייה רצינית ואסטרטגית לינה: .ו
. פתיחת ברמהה האזורית ולא ברמה העירונית המחייבת חשיבה מחודשת

 הענף והפיכתו למניב תלוייה רבות בכמות חדרי הלינה באזור. 
 

מגוונות לתיירים. יש עשירות בתשתיות  ןערים באזור הנגב אינ תשתיות: .ז
 מחסור במסעדות, אתרים תרבותיים ואטרקציות תיירותיות. 

 
ענף התיירות בנגב לא יכול להתקיים כפי שהיה עד היום כשכל עיר או רישות:  .ח

מועצה אזורית ממציאה את הגלגל לבדה. הענף חייב לחבור לרשת ערים או 
חת גדולה יותר אזורים על מנת למכור מוצרים משלימים המספקים חוויה א

לעבוד פנימה לתוך התיירות הפנימית )ויהיה חייב( רישות כזה יוכל מכל עיר. 
 והחוצה אל התיירות העולמית. 

 
משרדי ממשלה רבים וקרנות דורשות מייצ'ינג )השתתפות עצמית(  מייצ'ינג: .ט

בפרויקטים. העיר אופקים וערים בפריפריה טרם הצליחו לתת מענה לתקציב 
ם בוחרים לא להשתתף רביתתף בקולות קרואים מסוג זה, כך שפנוי כדי להש

 .  של תזרים תקציבימסיבות 
 

ערי הפריפריה סובלות שנים מתדמית שלילית שהודבקה להם  תדמית: .י
בתקשורות, זאת בשל מצבן הכלכלי שהדרדר עם השנים. על מנת להתגבר על 

מקום, לאנשים תדמית זו יש צורך להתעלות מעל הבעייה אל חוויה ייחודית ל
 ולחיבור בין התייר למקום ולסיפור שהוא שומע כאן. 

 רגולציה: 
ממשלת ישראל אינה רואה את אזור הנגב המערבי כאזור  תקציבי ממשלה: .1

שבו צריך לרכז מאמץ מיוחד בתחום, לכן האזור כולו לא נהנה מתקציבי 
 משרד התיירות, או משרדי ממשלה אחרים המעדיפים לרכז מאמץ בתחומי

ואם כבר ישנו תקציב הוא דורש תחילה להזרים כסף תעשייה, תעסוקה ודיור. 
 עירוני לפני קבלת התקציב הממשלתי. 
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מתחמי תיירות בתוכניות  "לצבוע"הרשויות בנגב לא השכילו תוכניות תב"ע:  .2

ע או חילופי שטחים. פעולות "שינוי תב מחייבעות בעירן. דבר "המתאר ובתב
 טווח.  המצריכות תכנון ארוך

 
כניסת האשכול לענף מצריכה הכשרה והשמה של עובדים. יש  כח אדם מיומן: .3

צורך בפיתוח הכשרות וקורסים המתמחים בענף התיירות בשיתוף פעולה של 
 לשכות התעסוקה, משרד התיירות ומשרד העבודה. 

 
 ,משרד זה היה עסוק שנים רבות בתיירות צליינים לארץ משרד התיירות: .4

סביב תיירות זו. התקציבים לערים ואזורים הינה ותקציבו רצו ממרבית 
 קטנים ואינם משמעותיים. הם רק בתחילת דרכם ולכן בפריפריה גיאוגרפיים 

 13סיכום ומסקנות
, מעמיקה עם העיר אופקים ואכלוסייתה תהיכרו, לאחר סקירת התיירות בארץ ובנגב

 אשכולות/קלסטריםמספר בהתחזיות  להלן ,חוזקות של העיר אופקיםובחינת ה
(Cluster ) אפשריים לענף התיירות בעיר. בכל קלסטר ניתן הזדמנות לחוזקה מקומית

, תושביה ויכולותיה לספק המאפיינות את העירתיירותי  –או מנוע כלכלי אוטנתית 
לתייר המזדמן או המתוכנן מערכת כלכלית איתנה שתתחזק מחד את הענף לאורך 

, המיקום הגיאוגרפי, האנושית הבנויה על חוזקות השנה ומאידך תיצור ייחודיו
 ייחודי. הנראטיב הו ההסטורי

כנס בפעימה תהתוכנית הינה מודולרית משום שאנו בונים שוק חדש שאינו יכול לה
אחת מלמעלה למטה. כניסה כזו אם תכשל תעלה הון רב לרשות ותהווה מכשול 

ת שלב אחד תהיה מדד מוטיבציוני בעתיד. בשל כך היא תבנה בהדרגה כשהצלח
להתקדמות לשלב הבא, הן בתוכן, הן בשותפויות והן בגודל השוק הכלכלי והתדמיתי 

הפעימה הראשונה מתבססת על המצב הקיים ופיתוחו  ,שיתפתח בתהליך. כך למשל
ה יתויוזמהפעימה הראשונה ולכדי שוק כלכלי ראשוני, הפעימה השנייה מתבססת על 

פעימה השלישית מכינה את השטח ליזמים והמגזר של הרשות המקומית ואילו ה
 . הל, לאחר שכבר הצליחה לעמוד איתנה על הפעימות שקדמו העסקי

חשוב לציין כי במידה ויקום צוות תיירות או מנהלת, נדאג לעדכן קלסטרים אלו, 
בנוסף לכל קלסטר לעבות אותם ולהתאימם לצוותי החשיבה והשותפים החדשים. 

 ת עומק ייחודית לבחינת הצלחתו ועלויות הביצוע. שייבחר תוכן תוכני

 

                                                           
 . 2מצגת ויזואלית של הקלטסרים מצורפת לתוכנית זו כנספח  13
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 לפי לוח זמנים בפרקים של שניםגם והיתכנות פי  – לעגם פיצלנו את הקלסטרים 
העירוני, בהתבסס על מועדי סיום העבודות, בניית והפיתוח המותאמים לקצב התכנון 

כמו כן יצרו מסלולים שאינם  .ליזמיםהשכונות ויעדי יציאת המכרזים ופרסומם 
וניתן לצאת איתם לדרך והאישורים הסטטוטוריים תלויים בלוח הזמנים של הבנייה 

 כבר עכשיו. 

העיר  מתכוונת , בהם ארבעה מנועים כלכלייםכל הקלסטרים התיירותיים נשענים על 
קשר להתרכז והם אמורים לנוע בסביבתם כדי להעשיר את המוצר התיירותי עם ה  

תרבויות , שטח ואקסטריםכלכלי מובהק. ארבעת המנועים מורכבים מאגרוטק, 
 שיקומי. -רפואיב היקהילה והמרכו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2021-2023פעימה ראשונה 

ודרכו  במצב הקיים מסודר ושיטתי הפעימה הראשונה נועדה לעשות שימוש
מצב שאינו  ,משאבים גדולים להכניס את אופקים לעולם התיירות מבלי להשקיע

המוצגים כאן כבר הוכיחו עצמם  1-4. קלסטרים תלוי באישורים סטאטוטוריים
סביבם התפתחו  ,טחבשטח בשנים בהן החלו יוזמות מקומיות לצוץ על פני הש

1
2021-2023פעימה ראשונה •
.פיתוח המצב הקיים ועידוד היוזמות/שימוש•

2
2021-2025פעימה שנייה •
.פיתוח יוזמות תיירות על ידי הרשות•

3
2021-2030פעימה שלישית •
.פיתוח יזמות ושוק תיירות עסקי עירוני ואזורי•

 אגרוטק

שטח 

 ואקסטרים
 הילות ותרבויותק

שיקום 

 ומרפא
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סיורי אופניים וכן סיורים לקהילות בתחומי העשייה החברתית , סיורים עירוניים
 , לעסקים, למרצים. מצב זה יצר הכנסות לעמותותד, טעימה קולינארית ועובעיר

 וכן למסעדות במקום.
 

)עצמאית( ויחידים )מאורגנות( סיור תיירותי לקבוצות . : אופקים נגלית לעין1קלסטר 
סטוריה, יבעיר אופקים, הסיור כולל שש נקודות עניין בעיר ובסביבתה, הוא כולל ה

עם מדריך )המעוניינים להכיר את העיר קהילה וקולינריה. סיור זה מיועד למבקרים 
לאוטובוס שלם. הסיור  מיועדלטעום ממנה ולפגוש אנשים והוא  (,בחצי יום המלוו

מתחיל במצודת פטיש ובמערה הסודית, ממשיך בפארק אופקים, הבית של חיים טדגי 
בפארק וומשם כאופציה ביקור בגשר הבריטי  ברחוב ירמיהו, בית הכנסת הג'ירבה

אוכל אותנטי באזור  המשלבת מקומית הד. הסיור מסתיים במסעדסיירת שק
סיור התעשייה בעיר. )לקבוצות יוצעו אלטרנטיבות לסעוד ממבחר המסעדות בעיר(. 

זה הוצע ככרטיס היכרות עם אופקים בכל אתרי החדשות הסוקרים את הנגב כגון: 
 וולאה, ואיי נט ועוד. 

מיועד לקבוצות לימוד, ילדים, נוער ובוגרים סיור זה  : הסיור ההיסטורי.2קלסטר מס' 
והוא כולל מסע היסטורי המתחיל במוזיאון העיר )כשייבנה( או במקום אחר שיכול 

אר ההסיטורי משם לבית הכנסת -, ימשיך למפעל אופולהקרין סרטון להכיל קבוצה
הג'ירבה, לביתו של האמן חיים טדגי ויסיים במצודה. הסיור מיועד לתנועה 

וס ויש בו הנעה כלכלית על ידי רכישת הכניסה למוזיאון )או להרצאה(, וכן באוטוב
מהפעילות במצודה )מסעדה, גלרייה, חנות יין ומזכרות(.  גם 'טעימה' הוא משלב 

מוצר זה יכול להיות עצמאי או בנוסף לחיבור ללינה או לפעילות בתי המלון 
 העתידיים. 

כעיר קהילתית תוססת, סביב זה נבנו אופקים ידועה  : הסיור הקהילתי.3קלסטר 
יוזמות קהילתיות רבות באמצעות מנהיגים חברתיים. בשל כך היא מאחרת לא פעם 
סיורים בתחום החיבור בין מגזר שלישי לשני המגזרים האחרים ועושה זאת בהצלחה 

: ןות ללמוד על פרויקטים ויוזמות ובינהארבה, עד כי לא מעט קבוצות מכל הארץ ב
"ל, תנועות נוער ובתי ספר. בשל כך נרצה הקורסים למנהיגות בצנהיגות, קבוצות מ

. הסיורים יצרו לפתח ערוץ זה עבור קבוצות להמשיך ולהגיע לסיורי למידה בתחום זה
מסעדות, מהם יהנו בעיקר  תנועה ויזינו את שאר ערוצי התיירות והקולינריה,

ואף יוזמות תיירותיות רים העמותות השוכנות בעיר, יוזמות חברתיות, מרכז הצעי
הסיורים התקיימו גם בשפה העברית ויהיו  אחרות שיתחברו לזרם המבקרים. 

 פתוחים עבור קבוצות "תגלית". 

קבוצות רבות שביקשו לבקר בעיר התעניינו בעיקר  .ריאהקולינ: הסיור 4קלסטר 
ברו במטבח המקומי והעושר הקולינרי. לא אחת זוכרים רבים את העיר מתקופות ע

בעיקר בשל הסנדביץ המיוחד שאכלו, אירוח המימונה או המסעדה המפורסמת 
 מתעורר התחום בעירמתקופת המילואים. תחום זה תפס תאוצה בעיר ולאחרונה 

יוזמה חיצונית שנולדה  .בנוסף קמות גם יוזמות מרחביות .לעיל( ת מסעדות)ראה טבל
מקיבוץ כפר עזה.  עדי רוזןאותה פיתחה היזמת  סיורים קולינארייםבדרום היא 

היוזמה כוללת סיור בערי הנגב סביב קולינריה מקומית הכוללת טעימות, סיפורים 
ל יחתבשל כך בנינו עם עדי סיור ייחודי גם באופקים אותו נוביקור באתרים מקומיים. 
 קבוצות מכל הארץ. עבור לשווק בחודשים הקרובים 
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  2021-2025פעימה שנייה 

ממתינה להתפתחות תחומים עתידיים  5-9הכוללת קלסטרים ה הפעימה השניי
 או מי מטעמה הרשותשל  פעיוליות יזומהפעימה זו הינה בעיר הנובעים מחזונה. 

והיא תלויית תשתיות מבונות ואישורים סטאטוטוריים כמו מכרזים להקמת חניון 
סימון )בתב"ע( עבור מתחם לבניית  ,פארקבקרוונים במתחם הקאנטרי או 

פתיחת מתחם/מפעלי אגרו טק שיכול להוות מרכז  14מלונית/אכסנייה בקהילה
. פעימה זו מסמלת קפיצת , איוש תוכנית המצודה ועריכת סרטון תדמיתמבקרים

ולינת קרוונים  לינת שטח /מדרגה מקודמתה בכך שהיא כבר מציעה חדרי אירוח
התלוייה במגזר לקראת בניית מלון והרחבת הפעילות הכלכלית  "כקומת ביניים"

העסקי. פעימה זו חשובה כדי לשים את אופקים במקום מוכר, בתוך הלופ 
התיירותי והיא מחייבת את העיר למצוא לתייר נקודות עניין שישאירו אותו בעיר. 
מבחינת העיר זהו מבחן ראשון ליצור תוכן משמעותי ותנועת תיירים שעליו תיבנה 

 הפעימה השלישית. 
 

עם העיר  מפגש ראשונימוצר תיירותי זה מציע  עם העיר אופקים.: הכרות 5קלסטר 
אופקים שכולל מסלול מהמצודה לאגם. הסיור המוצע יכול להיות רגלי )קצר( או 

(. שיתחיל מחנות האופניים בלב הפארק או ממועדון האופניים – באופניים )ארוך
ת אמן מתחלפת המפגש במצודה יציע תחילה סרטון על העיר אופקים, ביקור בתערוכ

שם  ,לאגםבאופניים או לרכוב רגלית ן ללכת תותצפית על האזור מסביב. לאחר מכן ני
ניתן לבצע שיט קליל או שכשוך בבריכה ייעודית וחזרה למצודה. לאחר החזרה 

או פיקניק  הייעודית במצודהעומדות בפני התייר כמה אופציות: ארוחה במסעדה 
כשלוש שעות, הוא מגוון ובעל פוטנציאל הכנסות, בפארק אופקים. הסיור כולו אורך 

כדי להרחיב את החוויה כדאי להוסיף פונקציה נוספת שיכולה להיות במצוגה והיא 
חנות יינות ומזכרות העוטפת את החוויה ומאפשרת את קיומה גם בשעות הערב. 
קלסטר זה יכול להתפתח בנפרד מהתוכנית הכוללת לינה וכמובן כמוצר המוצע על 

 י המלון שעתידי בלב הפארק. יד

כדי לבסס את הסיור ולקשור אותו מאוחר יותר גם לצורך להשאר  המאיץ התיירותי:
 .תחינה מסורתיבעיר למעלה מלילה אחד, נקצה את המצודה ונשווק אותה לאירועי 

אירועים אלו יהיו עבור האוכלוסייה המקומית, אך פתוחים בתשלום גם לתיירים. 
דתי אוטנתי הכולל אירוח מיוחד, מוסיקה, ארוחה אותנטית, המוצר הוא ערב ע

תלבושות מסורתיות, ריקודים ועוד. תוספת התשלום של התיירים תהווה טריגר 
 למתן הנחה לזוג המארח את האירוע. 

מוצר תיירותי זה הינו בנוי ממכלול מוצרי התרבות  :החוויה האמנותית: 6קלסטר מס' 
המקומי, החיצוני והשילוב ביניהם. הוא יכול להיות  הקיימים בעיר והוא משלב בין

שעתי, יומי או מתפרס על פני תקופה ארוכה. החוויה האמנותית כוללת מרכיבים 
כמו: פעילות אמנים עם ילדים 'במוזיאון', במתחם 'הקוביה' או במסגרת 'האיגלו'. 

עיר. הצגת תערוכות של אמנים במתחם 'המצודה', במוזיאון או בכל מתחם אחר ב
היא יכולה להיות הקמת יוזמות תקופתיות של אמנים ברחבי העיר או השוק העירוני. 
היא יכולה להיות אירוח אמנים במתחם איילים או בדירות אירוח והיא יכולה להיות 
השראה מהבית של טדגי, פסטיבל "מדרום" או מהפסטיבל הרחוב הבינלאומי 

בכל פעם ועבור כל קבוצה מסלול  המתרחש כל שנה בעיר. דרך המגוון הזה נבנה
 תיירותי ייחודי או פעילות מדוייקת הכוללת סיור, יצירה, תערוכה או לימוד. 

                                                           
 .2021חדשה  -להוסיף זכויות לבניית מלונית המתחם "קהילת יעקב" תב"ע )ומנהדס העיר( בקשה הוגשה לראש העיר  14
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ם, פסטיבל אופקים השוק העירוני המקומי, פסטיבל מדרו המאיץ התיירותי:
 לאמנויות רחוב, פעילות שיא במתחם הקוביה. 

ברחבי  רים לתייר המבקש לסיימוצר זה הינו מוצר ביני : הקרוואניסטים.7קלסטר מס' 
הארץ ולחפש נקודות עצירה מעניינות ואטרקטיביות. ענף הטיולים והלינה 
בקראוונים מתפתח ואופקים יכולה להיות נקודת ביקור נוספת ומעניינת על המפה 

עבור אוכלוסייה זו. המוצר יכלול עצירה וחנייה בפארק קרוונים ייעודי הארצית 
. מצב זה יצור סינרגייה או בפארק אופקים לאב העירוניבסמוך למתחם הקאנרטי ק

בין הלינה לחווית הבילוי בקאנרטי קלאב וכן יהווה תמריץ לקנות חבילה כוללת. 
למשפחות השוהות באתר הקוואנים תהיה כניסה נפרדת לקאנטרי והם יכולו ליהינות 

ום אנו נזמין משפע הפעילויות שהוא מציע. אם יבחרו המטיילים לשהות בעיר יותר מי
 . 1-4 יםאו יותר מהמוצרים המוצעים בקלסטר דאותם להתחבר לאח

 או שוק ציפורים יםפארק מים בקאנטרי קלאב/ שוק איכר המאיץ התיירותי:
ומסיבות מים בבריכה או ערב תרבותי במתחם  במה פתוחהבמתחם השוק העירוני, 

  שנבנה ברחוב המלאכה.  "הקוביה"

נוהג שרווח בעיר, ולתכלל לתפוס  םבמוצר זה אנו מנסי בת.תיירות ש: 8קלסטר מס' 
. בהבנת העיר, אוכלוסייתה עבור יזם ייחודי לה ולהופכו למוצר צריכה תיירותי

על ידי הקצאת שטח לבניית אכסניית נוער  ,וצרכיה אנו מנסים לחבר בין צורך לפתרון
ה גרעינית שהוא או אכסנייה רגילה שתכיל כמות של אוטובוס שלם או כגודל משפח

מיטות. האכסנייה תהווה מקום לינה במהלך השבוע לכיתה, מכינה,  50-80עד כ 
קבוצה ובסופי השבוע תציע אירוח משפחתי עבור אירועים משפחתיים המתרחשים 

. במקום הבאים לעיר מחוצה לה ושאינם נעים בעיר בשבת ומיועדים לציבורים דתיים
מיטות ואולם לינה לחצי כיתה  6וליה קטנה עד ניתן להציע לינה לזוגות, לינה לח

מיטות באולם. מדרג זה יכסה את כל האופציות האפשריות  24)בנים או בנות( עד 
ללינה זולה, עם שקי שינה או בעריכה מלאה והכל לפי התשלום. במקום ניתן לשלב 

אוכל לקבוצה. בעבור  רחים עבור השוהים בשבת, אולם לתפילה או כחדבמט
ם ניתנות גם האופציות לצרוך את שאר המוצרים בעיר, או לטעום ממגוון המטיילי

בשונה ממלונות עתידיים רצוי שייבנה בתוך  ,המתחם. 1-4הקלסטרים המוצעים בין 
 זאת בשל הצורך והחיבור בין המוצר לקהילה ,הקהילה, קרי שטח ריק שטרם אוכלס

כאכסנייה רגילה לכל דבר המקום כאמור . בימי שגרה יתפקד וההכרח להתיינד ברגל
 )כמו אברהם הוסטל, סלינה ואחרים(. ועניין.

דונם של  500-פארק אופקים הפרוס על פני כ : קיימפינג בלב הפארק.9קלסטר מס' 
, חורש יהפוך עם השנים לריאה ירוקה בלב העיר. עם השלמת בניית השכונות 'הפארק'

ות דיור ביחד( הוא יקבל יחד 10,00'אפיקי נחל' )שכונת חורשת האקליפטוס' ו
התייחסות אחרת, יותר תנועה ושימוש במתקנים הנמצאים בו. בנוסף יעבור בו בצורה 
סדירה קו אוטובוס שיביא אליו וייקח ממנו תושבים שעד כה לא הגיעו אליו בשל 
חוסר נגישות. מתחם הלינה המתוכן בליבתו יוסיף לו נופך של מבקרים מחוץ לעיר 

(, הביקוש למוצר זה קיים בקרב ODTח ואימוני ספורט אתגרי )שיבוא לסדנאות שט
בתי ספר, סדנאות מנהיגות וקבוצות נוער, מתחם גיבוש עובדים, קובוצות מאורגנות, 

מ"ר ומתחם להקמת אוהלים. בניהול  750לינת השטח המתוכנן מכיל מבנים בגודל 
פחות ולהוסיף נכון ומחזורי יכול המקום לספק תנועת מטיילים או אופציה למש

למערך התיירות הכולל של העיר בכלל ובפארק בפרט. המטיילים ישלמו על לינה 
שירותים הניתנים בו וכן יוכלו לצרוך את שאר המוצרים הנתמכים הן מהפארק הו

 והן מהמלון המיועד בסמוך אליו. 
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כדי לבסס קלסטר זה נצטרך לתכנן במרחב הזה כמה פסטיבלי  המאיץ התיירותי:
בני כמה ימים כל אחד. פסטיבלים אלו יכולו  )הוודסטוק של הנגב(ה ייחודיים מוסיק

להיות בכמה במות, או מתחמים במרחב המדשאות או באמפי הייעודי. מלבד מכירת 
הכרטיסים למופעים יוצעו מתחמי לינת שטח מסודרים במתחם הקמפינג, או 

 את הפסטיבל.ווה שוק אוכל ססגוני שילבנוסף הקרוונים וכן במרחבי הפארק ו

 רשות, קק"ל, רשה"נ.  תוכנית העבודה פעימה שנייה:הצעה ל

לוח  מיזם/פרויקט
 זמנים

 עלויות הקמה
 ופרסום שנתי

 )לא כולל הקמה(

הקמה 
 באחריות

תפעול 
 באחריות

 רשות רשות 15,000 2021 בניית מנהלת התיירות העירונית
 מיםיז יזמים 20,000 2021 יועצים ויזמים עבור סיורים

 רשות /יזם רשות 100,000 2021 שוק איכרים
 יזם רשות 100,000 2022 מתחם הקובייה

 רשות רשות 30,000 2022 הפקת סרטון היסטורי/מקומי
פיתוח המצודה כמכלול עסקי 

 תיירותי
 יזמים קקל גלום בתוכניות 2023

 מיזמים מניבים בפארק )חינה
 ...(ועוד

במסגרת פיתוח  2023
 המצודה

 יזמים קקל

 יזם קקל גלום בתוכניות 2023 וסביבתו פיתוח האגם
במסגרת פיתוח  2024 צודהמ-מסלול אופניים הליכה אגם

 המצודה
   קקל

 רשות/יזם קקל גלום בתוכניות 2024 מוטוריקלפיתוח הפארק/קיימפינג/
 רשות/יזם קקל גלום בתוכניות 2024 פיתוח הפארק/ביס שדה
 גשר /אטרקציות בפארק/ אגם

 חבלים
   קקל תוכנית קק"ל 2024

 יזם קקל טרם חושב 2024 אירועים רבי משתתפים בפארק

 רשות קקל גלום בתוכניות 2024 חניות קרוואנים
   קקל תוכנית חדשה 2024 הכללת סיירת שקד בשטח שיפוט 

 יזם יזם/קקל בנפרדתוכנית  2025 בית הארחה / כפר נופש בפארק

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
64 

 2021-2030עימה שלישית פ

המגזר פעימה שלישית הינה בעלת משקל משמעותי לעיר והיא מבוססת כולה על 
אזי הפעימה  ,אם נבנה נכון את שתי הפעימות הראשונות. השוק החופשיקי ועסה

השלישית אמורה להפוך לצורך שיצור ביקושים ואלו ייבנו על משאבים ומימון 
התיירות ולהופכו לכלכלי בתוך שוק פעיל.  חיצוני שאמור לפתח בעיר את תחום

בפארק ובמבואה המערבית )צומת רנן( וכאן  מלוןפעימה זו נבנית על בנייה של חדרי 
מדובר כבר בסדרי גודל שמצד אחד העיר לא ידעה כמותם ומצד שני היא חייבת 
אותם כדי להתפתח. קלאסטר זה מחייב תחילת עבודה כבר היום אם נרצה לעמוד 

לכלול אישורי תכנון, בנייה, סיורי  צריךזמנים שיועד לו. סדר העבודה בלוח ה
 ועוד.  , תוכניות עסקיותיזמים, רישות, חיבור משרדי ממשלה, גיוס משאבים

 
פעימה זו אמורה לשים את אופקים על מפת התיירות הארצית וכן להוות פתח 

מיטות לינה,  500 לשיווק גם לתיירות הגלובלית. במצב זה אופקים כבר מציעה מעל
אתרי תיירות ואטרקצית ברמה בינלאומית, שיח תיירותי בכמה שפות וכן אירועים 

 כחלק מהאזור כולו. וופסטיבלים המייחדים אותה 
 

מוצר תיירותי זה מבוסס על החוזקה  : האבולוציה של הקולינריה.10קלסטר מס' 
וחזונה להיות עיר  העתידית לכיוונה מתפתחת התוכנית העסקית הגדולה של העיר

. הסיור המוצע כולל ביקור במפעל לאגרוטק ובו טק'-'אגרו -של חקלאות מפותחת 
, לאחר מכן 21-יקבלו התיירים סקירה כללית על תהליכי מזון מיוחד של המאה ה

זרעים או עציצים וסיומו בארוחה באחד מבתי  תביקור בגינה או משתלה, רכיש
 כשלוש שעות ובו ניתן ללמוד, לטעום ולחוות. התושבים בעיר. זהו סיור שיארך 

המוצר יכול להיות לפני תוכנית הלינה והוא יכול להיות מושכן אטרקטיבי להגיע 
לאחד ממלונות העיר. בנוסף יש בו הנעת הכלכלה על ידי תשלום על הסיור, הרכישות 

מוצר משלים לתחום הארגו טק הוא התערוכה הבינלאומית הנלוות והארוחה. 
לאות מדברית. אופקים יכולה לתכלל את הנושא ולהיות מרכז הירידים עבור כל לחק

מושבי האזור המחוברים לשוק האגרו טק שיכול: מכללה, תרכז פיתוח, מו"פ, יריד 
 תעשיינים, יריד מוצרים, יריד טכנולוגיות וכן שווקי מכירה ומרכז עסקים בתחום. 

מעבדות מחקר, מאיצים עסקיים, ר, כנס בינלאומי לחקלאות מדב המאיץ התיירותי:
 . , יריד חידושיםתערוכות וביקור במפעליםיריד, 

על פי הסקירה האזורית שעשינו  הספורט האתגרי. מרכז: אופקים 11קלסטר מס' 
בעבודה זו ניכר כי הפוטנציאל לספורט אתגרי נוכח בסביבה, הן על ידי תנאי השטח 

 נו כאן והן על ידי הפעילות הרוחשת בשטח. הגיאוגרפים, הן על ידי המתקנים שכבר נב

איזור הנגב המערבי מתכתב כולו עם הספורט האתגרי ולכן זה אך טבעי שאופקים 
תאגד אותו ותהייה תהווה קטליזטור לפיתוחו בארץ, תארח את הספורט הזה, 

אם נוסיף לכך את הפוטנציאל שלא מומש להביא מבקרים דרך מובילה בתחום. 
א מתויירים במרחב המדבר הקטן, נמצא כי נושא זה יכול בהחלט השטח לאתרים הל

כלכלי בעיר  –להוות משענת טובה לפיתוח ענף הספורט בפרט והענף התיירותי 
כמארגנת אזורית בפרט. המלון המתוכנן בפארק יכול לשמש נקודת מפגש מצויינת 

וות הרכים מצות ספורט וכן בית עבורם על ידי הספקת והנגשת הקצאלאוכלוסיות המ
של הספורט לכלל האוכלוסייה. המעגל הכלכלי נובע מלינה, צריכה של השכרת 

המתכתב עם במתחם המלון מסלול קארטינג טרקטורונים, נסיעה במשאית ספארי, 
ן משימוש במתקנים שהמצודה השכרת אופניים וכמסלול המירוצים בשדה תימן, 
 מציעה, לינת השטח או האגם.
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מרינה" שבה עוגנים כלים כבדים למשתמשים או מקום לקחת המלון יכול להוות "
 אותם בשכירות. 

שבוע הספורט המוטורי/ מרכז ההכשרות הארצי לרכיבות שטח,  המאיץ התיירותי:
על  "להתלבש". ניתן עם סבבי תחרויות כל רבעון בתחום אחר האתגרי של ישראל

של צעירים ואז  פנות לקהליםאו ל בשדה תימןמרוץ המכוניות השנתי המתרחש 
הקים חדש. מסלולי הרכיבה דורשים עבודות תשתית, אך המלון והיציאה המהירה ל

ם ולטחים הפתוחים יכולים להוות זרז לקיום שבוע כזה אליו יגיעו מהארץ ומהעלש
, קטגוריות חדשות לנוער וילדים וכן מופעי ראווה ויכלול תחרויות נושאות פרסים

 . בינלאומיים

השכונה העתידית במבואה  ופרא רפואי. , שיקום רפואיתיירות מרפא :12קלסטר מס' 
כפר . הסמיכות שלה לרנן( הינה מתחם ענק של תעסוקה ומסחר המערבית )צומת

מציבים אותה עם הפנים  241מיקומה על כביש כן ו 'נגב דיע'השיקומי ובית החולים 
. המלון המתוכנן למושבים וכחלק מציר 'דרום אדום' בואכה מועצה אזורית אשכול

להבנות במתחם הזה יכול לשמש את משפחות עלה נגב, להתמחות בשיקום לאחר 
פציעה ולהיות באופן עצמאי מוביל בתחום זה אם בסמוך אליו תהיה גם מכללה 

בית נגב(,  די. קומפלקס כזה של בית חולים )עםהפרא רפואי מי המקצועותתחוב
ן תומך יכולים להניע כלכלה ייחודית. מכללה ומלוחולים קדמי של העיר אופקים, 

אורחיו יוכלו להינות גם , סמוך לקאנרטי קלאב הוא ,בנוסף המלון פתוח לתיירנים
 לספק בכל עונות השנה.  יםהמרחב הגיאוגרפי יכולהתיירות שהעיר ומהשירותי 

נושא נוסף אותו נציע לקלסטר זה והוא מיועד לאזור מלון המרפא במבואה המערבית 
 המוצע באזור הקונגרסים שקד ב' כנס החקלאות המדברית של ישראל""הינו 

כנס זה יכלול תערוכה, הרצאות, תצוגת הטכנולוגיה המתקדמת , 8ומורחב בקלסטר 
וך תיירים מהעולם ובפרט מאיחוד האמירויות משבעולם. קלסטר זה יכול ל

 המתעניינים בחקלאות מדברים, השקייה, דבוראות, אנרגיה ועוד. 

באזור  וטכנולוגיות מזון תכנס בינלאומי לחקלאות מדברי ץ התיירותי:המאי
או תחרויות הספורט האתגרי במלון  'דרום אדום'התעשייה שקד ב' או פסטיבל 

  הפארק. 

 

 מנועי התיירותוחיבור לסיכום הקלסטרים 

מדד  שנה הקלסטר מס'
 כלכלי

 מנוע תיירות

 תקהילה ותרבויו 1 2021 אופקים נגלית לעין 1
 קהילה ותרבויות 2 2021 הסיור ההסטורי 2
 קהילה ותרבויות 1 2021 הסיור הקהילתי 3
 קהילה ותרבויות 1 2021 הסיור הקולינרי 4
 שטח ואקסטרים + קהילה  2 2022 הכרות עם העיר אופקים 5
 קהילה ותרבויות 3 2022 החוויה האמנותית 6
 שטח ואקסטרים 3 2023 הקרוואניסטים 7
 קהילה ותרבויות 6 2024 רות שבתתיי 8
 שטח ואקסטרים 6 2024 קיימפינג בלב הפארק 9

 אגרוטק 7 2025 האבולוציה של הקולינריה 10
 שטח ואקסטרים 8 2026 מרכז הספורט האתגרי 11
 רפואה ומרפא 8 2026 תיירות מרפא 12
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 מקום מראי
 

 כאן ירוני:סקר טבע ע – החברה להגנת הטבע, משרד להגנת הסביבה, קק"ל .1
 

  כאן סיור מודרך בצפון מערב הנגב ועוטף עזה: -נועם זיו  .2
  

  כאן סקר סובב באר שבע, ניתוח והערכת משאבי טבע: –מכון דש"א  .3
 

עבור פארק אופקים  539/02/51תוכנית תב"ע "מרחב יערות אופקים" מס'  .4
  כאןומצודת פטיש: 

 
 אזור מסחר, תעסוקה ותיירות.  –ערבית תוכנית תב"ע המבואה המ .5

 
 כאןמפת חניוני הקוואנים הארצית:  .6

 
  כאן  :סרטון המוצר התיירותי השלם .7

 
  כאן – Ynetתירות בירוחם: מתוך כתבה ב  .8

 

 

 נספחים
 

 רנון בירן.א –תיירות לעיר אופקים  המלצות .1
 

 איציק קריספל. – קלסטרי תיירות לעיר אופקים אלבום .2
 

 .'לאופק'  - לת עלויותמפת חניוני הקרוונים בישראל וטב .3
 

 –ריכוז פרויקטים, מיקומים, סטאטוסים תכנוניים ונושאים לפיתוח טבלת  .4
  .איציק קריספל

 
  DY –במתחם בתי המלאכה באזור התעשייה בעיר  'פלייס מקיינג'תוכנית  .5

 
  רמ"י.אגף ההנדסה ו –טבלת ריכוז תב"עות לאחר אישור  .6

 
 רה הכלכלית לפיתוח אופקים. בהח -תוכנית פיתוח מתחם הקאנטרי קלאב   .7

https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/urban_nature_surveys/he/biodiversity_Ofakim-Urban-Nature-Survey.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/urban_nature_surveys/he/biodiversity_Ofakim-Urban-Nature-Survey.pdf
https://www.noamziv.co.il/wp-content/uploads/2017/08/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8-73-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%98%d7%a3-%d7%a2%d7%96%d7%94.pdf
https://www.noamziv.co.il/wp-content/uploads/2017/08/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8-73-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%98%d7%a3-%d7%a2%d7%96%d7%94.pdf
https://deshe.org.il/wp-content/uploads/2019/01/BeerShevaSurvy.pdf
https://deshe.org.il/wp-content/uploads/2019/01/BeerShevaSurvy.pdf
https://apps.land.gov.il/IturTabotData/takanonim/darom/6009136.pdf
https://apps.land.gov.il/IturTabotData/takanonim/darom/6009136.pdf
1.%09https:/laofek.co.il/parks/
1.%09https:/laofek.co.il/parks/
https://www.youtube.com/watch?v=6mMqJfbClCA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=6mMqJfbClCA&t=19s
https://www.ynet.co.il/vacation/israeltrips/article/HJKBWSQQ00?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=organic
https://www.ynet.co.il/vacation/israeltrips/article/HJKBWSQQ00?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=organic

