
פרויקט ואדי עתיר

חווה חקלאית אקולוגית
מודל לקהילה מדברית בת-קיימא



פרויקט ואדי עתיר הינו יוזמה של הקהילה הבדואית בנגב 

להקמת חווה מדברית המבוססת על תכנון בר-קיימא תוך 

שילוב היבטים קהילתיים, סביבתיים, טכנולוגיים וכלכליים. 

הפרויקט מתוכנן למנף את הידע, הערכים, והשאיפות הבדואיות 

המסורתיות על ידי יישום עקרונות הקיימות ושילוב נהלים וידע 

מדעי בן זמננו. הפרויקט מהווה מודל ייחודי לפיתוח בר-קיימא 

באזור מדברי, ועקרונותיו יהיו ברי יישום בנגב ובאזורים צחיחים 

אחרים. בכל שלבי התכנון והביצוע מודגשים במיוחד הערכים 

הקהילתיים, לצד המחויבות ההדדית בין אדם לאדם ובין אדם 

לסביבה. תהליך גיבוש הפרויקט ותכנונו פועלים בצורה נאמנה 

לעקרונות אלו.

הפרויקט יפעל לפיתוח הכלכלה, היכולת העצמית, הרווחה, 

ואיכות החיים של הקהילה היוזמת. בעתיד תהווה החווה גורם 

מחולל פיתוח כלכלי מקומי, זאת על ידי העמקת הקשרים 

הכלכליים והחברתיים עם הקהילה הרחבה באזור הנגב, 

באמצעות קשרי מסחר הדדיים, העברת מידע, הדרכה ולווי 

מקצועי.

פרויקט ואדי עתיר הינו יוזמה משותפת של המועצה המקומית 

חורה והמעבדה הבין-לאומית לקיימות. גורמים מקומיים, 

אזוריים, ובין-לאומיים נוספים המשתתפים בפרויקט כוללים את 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום 

ופיתוח, Jewish National Fund, הקרן הקיימת לישראל 

ושותפים אחרים.

יעדי הפרויקט הם:

ניצול יכולת מקומית אותנטית למינוף 
הפיתוח הכלכלי והחברתי תוך שינוי 

הדינאמיקה ממודל של מצוקה למודל
של הצלחה.

העצמת הידע והיכולת המקצועית של 
המשתתפים בתוכנית, ובאופן עקיף,

של הקהילה הבדואית כולה.

שמירה קפדנית על איכות הסביבה
והפנמת עקרונות הקיימות במהלך

תכנון הפרויקט וביצועו.

ייצור מקומות עבודה חדשים ודחיפה 
לעצמאות כלכלית כולל המרצת נשים 

להשתלבות במעגלי העבודה ותמיכה
בשיפור יכולת זו.

פיתוח מודל לפרויקטים מחוללי שינוי.
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האוכלוסייה הבדואית בנגב מונה כיום כ-180,000 

תושבים שהם כ-28% מהאוכלוסייה באזור. מחצית 

מהבדואים חיים בשבע רשויות מקומיות מוכרות 

המעניקות לתושבים שירותים בסיסיים: מים, מגורי 

קבע, חינוך ובריאות. מרבית האוכלוסיה בכפרים 

שאינם מוכרים על ידי הרשויות חיה במבנים 

ארעיים ואינה זוכה לשירותים בסיסים. האוכלוסייה 

בכללותה מאופיינת בשיעור ילודה גבוה במיוחד 

וברמה חברתית-כלכלית מהנמוכות בארץ: כ-60% 

מהמשפחות חיות מתחת לקו העוני. משפחות 

רבות במגזר מתפרנסות מגידול צאן ורעייתו.

המצוקה המאפיינת את המגזר הבדואי מחד, 

ומאידך מקורות פיתוח וידע באזור הנגב וכן 

צמיחתה של מנהיגות חדשה ובעלת חזון במגזר, 

מציבים אתגר בפני יוזמי הפרויקט והזדמנות 

ליישום גישה יצירתית וחדשנית לפיתוח כלכלי 

וחברתי. בזמן בו גוברת ההכרה בקיומה של מדיניות 

פיתוח כושלת מצד הממסד ובכישלונות בסיסיים 

בקרב הקהילה הבדואית עצמה, פרויקט ואדי עתיר 

מכריז כי “יש דרך אחרת!”

רקע כללי



ייחודיות הפרויקט
פרויקט ואדי עתיר מהווה יוזמה חלוצית שהצלחתה תתרום לא רק 

לקהילה המעורבת בו אלא גם לאוכלוסייה הבדואית באזור כולו.

המטרה - ליצור מודל פיתוח שיהווה פריצת דרך בגישתו לתכנון

בר-קיימא באזור מדברי.

הפרויקט, פרי חזונו של ד”ר מיכאל בן-אלי, משלב כמה ממדים  

חדשניים המייחדים אותו. בראש ובראשונה מודגשת החשיבה  

המערכתית המתייחסת בו בזמן למכלול המרכיבים המשמעותיים, 

ליחסים ביניהם ולשילוב המרבי ביניהם.

בפרויקט מודגשים העקרונות המנחים הבאים:

יישום גישה כוללנית לתכנון פרויקטים ולעיצוב
תהליכי פיתוח.

השתתפות הקהילה בכל שלבי התהליך ומחויבותה אליו.
הפנמת עקרונות הקיימות בכל ממדי הפרויקט.
עירוב מגוון רחב ככל האפשר של משתתפים

עם מירב הכישרונות והמשאבים הדרושים.

כבר בשלביו הראשונים של הפרויקט נוצרו קשרים ייחודיים בין יחידים, 

קבוצות, וגופים רב-גוניים הכוללים חברי קהילה וחקלאים בדואים, 

קיבוצים, מוסדות חינוכיים וגופי מחקר, עמותות מקומיות, גופים 

ממשלתיים, גורמים מקצועיים, ואנשי תעשייה פרטית.

 

פרויקט ואדי עתיר ינוהל על ידי אגודה שיתופית חקלאית, 

שהוקמה לאחרונה על ידי קבוצת המייסדים המונה שנים-עשר 

חברים וחברות. קבוצה זו קמה מתוך פורום החשיבה המלווה 

את הפרויקט כבר משלבי הרעיון והתכנון הראשוני. 

האגודה השיתופית מבססת את פעילותה על ערכים של 

אחריות אישית, יצירה, ניהול דמוקרטי, שוויון, הוגנות ועזרה 

הדדית כפי שאלו באים לידי ביטוי באמנת הפרויקט. החברות 

באגודה מחייבת לפעול ביושר ובשקיפות, תוך רגישות לצרכי 

הזולת ומתוך אחריות לכלל החברה. האגודה השיתופית 

מתאימה למטרות הפרויקט כמבנה ארגוני בכך שהיא מביאה 

היבט ייחודי וצורת ניהול חדשה למגזר הבדואי המאפשרת 

שילוב של ניהול כלכלי לצד אחריות קהילתית. כך תושגנה גם 

המטרות של העצמת ההון האנושי וההזדמנות לניהול עצמי 

מתוך אוטונומיה מלאה, קבלת אחריות, שמירת ערכי המסורת 

ושוויוניות.

בשלב ההתחלתי יספק הפרויקט כ-30 מקומות עבודה. בעתיד, 

תעודד האגודה הצטרפות אנשים כמו גם קהילות נוספות אשר 

תוכלנה להתקשר לפרויקט ביחסי עבודה כספקי שירותים 

ותוצרת וכצרכנים, או כחברים מלאים. ההצטרפות לאגודה 

תהיה פתוחה לאותם יחידים וקבוצות המאמינים ברעיון, 

מחויבים לערכים המעוגנים בתקנון האגודה ויכולים לתרום 

לעשייה הקהילתית, הכלכלית, והחינוכית.

המבנה הארגוני והקהילה



 פרויקט ואדי עתיר - הצהרת עקרונות
פרויקט ואדי עתיר מחויב לחזון כלל אנושי, בו כל בני האדם חיים בשלום; משתמשים במשאבי העולם בתבונה; נמנעים מפגיעה בצורות 

חיים אחרות בד בבד עם העשרה מתמדת של מארג החיים; מפתחים קהילות המעודדות יצירתיות והגשמה עצמית של היחיד והחברה 

ומתפעמים מהמסתורין, מהאחדות ומקדושת הקיום כולו.

פרויקט ואדי עתיר מתבסס על חמשת עקרונות הליבה של הקיימות כפי שפותחו על ידי מעבדת הקיימות הבין-לאומית*, ומהם הוא שואב 

את עיקריו. הפרויקט מגלם עקרונות אלו ומכיל אותם בדרך בה הוא מתוכנן, ממומש ומנוהל, והוא עתיד להוות מודל פורץ דרך להגשמת 

עשייה מקיימת. במודל זה בולטת רווחת הקהילה ומודגשים ערכיה האותנטיים אשר נובעים מהכבוד לטבע ולַאחר, כמו גם מתוך ההתחייבות 

להעשרה וללמידה של הפרט ושל הכלל, לצורת חיים יצרנית, יצירתית וחדשנית, להרמוניה, ליופי, לשמחה, ליושר ולאחווה.

השאיפות הנובעות מהפרויקט, שהוא יוזמה המבוססת על קהילה אשר באופן מסורתי מתמזגת עם המרחב המדברי הצחיח ומנהלת קיום 

חקלאי אורגני המותאם לו, הן:

להוות דוגמה לניהול כלכלה יצרנית, צודקת, עצמאית ויציבה מבחינה כספית, המנוהלת באופן מערכתי להעצמת צורת היסוד של 

ההון לסוגיו השונים: טבעיים, אנושיים, חברתיים, מיוצרים כמו גם פיננסיים, כולם דרך תכנון מכוון ומודע.

להגביר את ניצול המשאבים המתחדשים; לצמצם פליטת חומרים מזיקים לסביבה ולצמצם את השימוש בהם; לשאוף להפחתת 

כמות הפסולת לרמה מזערית ולניצול מרבי של חומרי גלם; ליישם רצף קבוע של החזרת תוצרי לוואי למעגלי הייצור ולאחד 

פונקציות מרכזיות תוך התבססות על אנרגיה מתחדשת ונקייה.

להדגיש את הדאגה, האכפתיות, הרווחה והכבוד לחי ולצומח בכל שלב במעגל חייהם; לשאוף להגדלת מגוון המינים החיים באזור 

הפרויקט.

לעבוד יחד באופן שוויוני וצודק כגוף קהילתי, בדגש על שיתוף פעולה, על עזרה הדדית, על שקיפות ועל הכלה בתהליכי קבלת 

החלטות; ליצור העצמה של יחידים כמו גם של הקהילה בכללותה; לקדם את החינוך; לחלוק בכל האחריות ובכל ההטבות.

פרויקט ואדי עתיר ימומש על ידי קבוצת גרעין ראשונית ומחויבת שתהווה את קהילת המייסדים. השאיפה היא כי במהלך הזמן ירחיב 

הפרויקט את מעגלי התמיכה בו וההשתייכות אליו וקהילות שכנות תצטרפנה למבנהו הקואופרטיבי. בין המטרות המרכזיות בתכנון הפרויקט 

נמנות גם גמישות מבנית ואפשרויות לשדרוגו, וכן פיתוחו כמודל הניתן להתאמה לקהילות באזור ובמקומות נוספים בעולם.

* www.sustainabilitylabs.org



יישום עקרונות פיתוח בר-קיימא טמון בהבנה עקרונית כי התערבות 

ממוקדת ומבודדת אינה מספיקה. לפי כך ישררו יחסי גומלין בין כל 

אחת מהפעולות המתוכננות לאתר - חקלאות, בנייה, תיירות ועוד -

לבין עצמן, ובינן לבין האתר והסביבה.

פרויקט ואדי עתיר מתוכנן למימוש עקרונות הקיימות בגישתו 

למשאבי טבע, למשאבי אנוש, למשאבים חברתיים, למשאבים פיזיים 

ולמשאבים פיננסיים. המשמעות היא שהפרויקט מחויב לתוצאות 

כלכליות חיוביות, להעשרת חיי הקהילה, להבטחת יעילות גבוהה 

בשימוש במשאבים ולמניעת השפעות הרסניות על הסביבה.

הפרויקט ישאף לנטרול פליטות פחמניות; למזעור פליטות מזיקות 

אחרות; למזעור הפסולת ולמִחזורה כמו גם לניצול מרבי של תוצרי 

לוואי; להגדלת כמות החנקן בקרקע על ידי צמחייה מתאימה; 

להעשרת המגוון הביולוגי המקומי ולהחזרת פוריות האדמה במתחם; 

לשימוש בלעדי במקורות אנרגיה מתחדשים; להקפדה על מִחזור מים 

וניהול משק מים חסכוני.

בניסיון לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית ולייעל באופן מיטבי 

את השימוש במשאבים, הקו המנחה של פרויקט ואדי עתיר הוא כי 

פסולת מפעילות אחת תיחשב כמשאב לטובת פעילות אחרת תוך 

יצירת מערכת אינטגרטיבית של שימוש, שימוש חוזר ומחזור.

מערכות משולבות ויישום 
עקרונות פיתוח בר-קיימא



פרויקט ואדי עתיר

אתר הפרויקט
השטח המיועד לפרויקט נמצא בשטח גלילי כ-15 ק”מ מזרחית 

לבאר-שבע בסמוך לכביש מס’ 31 העובר מדרום לחורה ומחבר 

את צומת שוקת לערד ולים המלח. כביש גישה לחלקה יסתעף 

מכביש 31 באמצעות מחלף המתוכנן במקום על ידי חברת 

הדרכים הלאומית. אספקת המים למתחם תהיה מקו המים של 

מקורות העובר במקביל לכביש 31. גודל החלקה הוא כ-400 

דונם והיא נושקת מצידה הדרום-מזרחי לנחל עתיר. באזור שורר 

אקלים מדברי.

החלקה תהיה מחולקת לשני גושים עיקריים: האחד שטחו 

כ-222 דונם מהם 72 דונם של שטח חקלאי מושקה ומעובד 

המיועד לגידולי צמחי מרפא וירקות מדבריים, ו-150 דונם של 

שטח מרעה מושקה המחולק לשלוש תתי-חלקות שוות. הגוש 

השני, ששטחו כ-128

דונם, מיועד לבנייה ויאכלס את מבני המנהלה, המחלבה, מרכז 

המבקרים, מרכז הדרכה, מרכז מחקר ופיתוח, מרכז מחקר 

לתלמידי תיכון, דירים, שטח לטיפול בקומפוסט, מתקנים לייצור 

חשמל מאנרגיה סולרית ומתקני המחזור השונים. חלקה נוספת 

בת 50 דונם תשמש שטח מרעה “פראי”.



מגוון הפעילויות במתחם
מתוך התחשבות באופי המדברי של האזור ולאור הניסיון הרב של 

האוכלוסייה הבדואית בפעילות חקלאית מדברית, נבחרו שלושה תחומי 

חקלאות כעמודי התווך של הפרויקט: גידול עדרי צאן ופיתוח מוצרי בשר 

וחלב; גידול צמחי מרפא מדבריים ופיתוח מוצרים נלווים; גידול ירקות 

מסורתיים האופייניים למדבר המבוססים על זרעים אנדמיים.

תחומים אלה קרובים לצורת המחייה המסורתית של הקהילה הבדואית 

ומנצלים את הידע הניכר שנרכש בה במשך מאות בשנים. החקלאות 

במתחם תתבסס על גידולים אורגנים.

בנוסף, ישמש המתחם כמוקד לחינוך ולמידע, למחקר ולתיירות אקולוגית.

עדרים
התוצר העיקרי של גידולי עדרים במגזר הבדואי כיום הוא בשר גולמי. 

בפרויקט זה מתוכנת חזרה לשימוש מירבי בתוצרת מגידול עדרים 

הכוללת בשר, מוצרי חלב, צמר ופסולת אורגנית.

כל מוצרי הבשר והחלב יפותחו כמוצרים אורגנים וזאת על מנת להפנים 

את עקרונות הפרויקט, ליהנות מערך מוסף ולהימנע מתחרות עם מגדלים 

מקומיים. בקביעת גודל העדר, נלקחו בחשבון מרכיבים רבים כגון גודל 

שטח המחייה, תנובת העדר, תנאי טיפול וקצב גידול וגודל הקהילה 

המייסדת.

בתכנון, עדר של 600 ראש ובו 200 כבשים מסוג אווסי ו-400 עזים 

נוביות המתאימים לאקלים המדברי בנגב. מחלקת העדרים במתחם 

תכלול שלושה דירים מרווחים שיתוכננו ליצירת תנאי גידול אופטימליים; 

מכון חליבה ובו גישה נוחה לבעלי החיים; מחלבה; מתבן; שלוש חלקות 

למרעה בנות כ-50 דונם כל אחת. שטח נוסף בגודל כ-50 דונם ישמר 

כאזור “פראי” ויאפשר תנועה ורעיה טבעית.



מרכז הדרכה ומרכז מבקרים
המתחם יהווה מוקד לפיתוח תכניות לימוד, מחקר והדרכה 

שישרת את תלמידי בתי ספר באזור וישמש מקור העצמה 

וידע לקהילות השכנות.

תכנית משולבת לתיירות אקולוגית ואתנוגראפית, שני ענפי 

תיירות הנמצאים בצמיחה בעולם כמו גם בארץ, מתוכננת 

כמקור הכנסה חשוב לפרויקט.

התיירות האקולוגית תפגיש את המבקר עם נושאים 

אקולוגיים ושיטות עבודה המבוססות על התפיסה האקולוגית 

כגון שימוש נבון וחסכוני במשאבים, מחזור והפרדת תוצרי 

לוואי, שימוש באנרגיה חלופית ועידוד שימוש במוצרים 

מקומיים.

התיירות האתנוגראפית תתמקד בנרטיב האנושי, החברתי 

והתרבותי. מסגרת זו תפגיש את המבקרים עם דמותו של 

הבדואי, אורחות חייו ותרבותו באמצעות הרצאות, שיחות 

וסיפורים ביוגראפים.

מרכז המבקרים ייבנה בשלבים ויכלול כיתות לימוד, מעבדות 

מחקר, אזור לתערוכות, מסעדה, חנות לתוצרי המתחם 

ומשרדים.

ירקות מסורתיים
 החקלאות התעשייתית המודרנית הכחידה במידה רבה את הידע הבדואי 

העתיק של גידול ירקות. הזנים המודרניים עברו סינון ממוקד במטרה 

להעניק ליבולים חיי מדף ארוכים, עמידה מול מחלות ונוחיות בקטיף מכני 

המוני. כל אלה יצרו תופעות לוואי הרסניות ופגעו במגוון הגנטי כמו גם 

בחוסן הטבעי של הצמחים.

תכנית גידול הירקות במתחם תעסוק בגורמים הבאים:

איתור זרעים של גידולים מסורתיים שנשמרו על ידי משפחות 

בדואיות אחדות.

חידוש זרעים במטרה לגדל מחדש יבולי ירקות מסורתיים.

הקמת בנק זרעים לשימור חומר גנטי נדיר וחשוב זה.

פיתוח תכנית להכשרת נשים שמטרתה חזרה לגידול ירקות 

מסורתיים במתחם והמרצה לגידול ירקות אלה בגינות משפחתיות.

כ-6 דונם מושקים יוקדשו לגידול הירקות.

צמחי מרפא
צמחי מדבר רבים טומנים בחובם סגולות ריפוי ייחודיות לטיפול במגוון 

בעיות בריאות. חלק ניכר מהמתחם יוקדש לגידול צמחי מרפא מדבריים, 

המשמשים את החברה הבדואית במשך מאות שנים.

תכנית גידול צמחי המרפא במתחם תתמקד בשימור הידע הבדואי 

המסורתי בהקשר לרפואה טבעונית ובהעצמתו. כ-15 מיני צמחים מוכרים 

יגדלו במתחם ויספקו את חומר הגלם הדרוש לפיתוח קו מוצרים למרפא 

ולטיפול בגוף, ביניהם חליטות תה, מוצרים קוסמטיים לטיפול בעור וסוגי 

סבון. בשלב מאוחר יותר מתוכננת פעילות נוספת הקשורה לבידוד 

חומרים פעילים בצמחי המרפא ומכירתם.

72 דונם יוקדשו לגידול צמחי המרפא והחלקה תכלול מתקני הפרדה, 

ייבוש, בידוד וייצור. 



תשתיות ותכנון מבנים
מערכת תשתיות מתקדמת הנמצאת בתהליך פיתוח על פי העקרונות של 

תכנון בר-קיימא תהווה בסיס לשילוב מגוון הפעילויות במתחם. מערכת זו 

תכלול את הגורמים העיקריים הבאים:

הפקת אנרגיה: יתרון ברור של האזור קשור בעוצמת קרינת שמש גבוהה. 

לשם ניצול יתרון סביבתי זה ישולבו באתר מערכות סולריות. החשמל 

אשר יופק מהן יוזן לרשת החשמל ויאפשר הזרמת כספים חוזרת 

שתממן חלק ניכר מצריכת החשמל בפרויקט ותיצור הכנסה יחסית 

קבועה. המים המחוממים, תוצר לוואי של קירור התאים הפוטו-וולטאים, 

יהוו בסיס לטיפול בצמר כבשים שבמהלכו נוצר גם לאנולין. זה האחרון, 

ישמש כחומר גלם ביצור מוצרים קוסמטיים שיופקו מצמחי מרפא. המים 

המחוממים ישמשו גם לצרכי קירור שונים במתחם.

מים ושפכים: המים מהווים משאב נדיר ויקר באזור, לכן החיסכון בהם יבוא 

לידי ביטוי בניהול משק המים באתר. השקיית המרעה והחלקות החקלאיות 

תבוסס על שימוש במים ממוחזרים שיטופלו עד לרמה שלישונית בתחנה 

חדשה לטיפול בשפכים שנבנתה לאחרונה ליד חורה.

המים שמקורם במכון החליבה ובמחלבה יחולקו בין שימושים שונים: בשל 

איכותם התזונתית, מי הגבינה יוחזרו לדירים כמי שתייה לבעלי החיים, 

והשאר יופנו לתהליך הקומפוסטציה ולהפקת גז מתאן שישמש כחומר 

דלק. מי שפכים שמקורם במרכז המבקרים יטופלו במערכת ביולוגית 

פתוחה וישמשו לגינון סביב המבנים.

פסולת מוצקה: פסולת מוצקה שתכלול בעיקר פסולת אורגנית מהדירים 

ומהגידולים החקלאיים תופנה לקומפוסטציה. הקומפוסט ישמש דשן 

לחלקות המרעה ולגידולים החקלאיים ויתכן שגם יוצע למכירה. פסולת 

מוצקה שאינה ניתנת לקומפוסטציה תופנה למערכות אזוריות ולתהליכים 

מקומיים מתאימים.

השבחת קרקע: הקרקע המקומית דלה בתכולת חומר אורגני, 

לכן יש צורך ביישום תכנית להשבחתה אשר תתבסס על הוספת 

פסולת אורגנית, נטיעת עצים וזריעת עשב. תפותח תכנית 

המתאימה להעשרת כמות החנקן, מעגלי החומרים המזינים וכמות 

המיקרואורגניזמים, כמו גם להעשרת רזרבות הזרעים באדמה. תחולת 

החומר האורגני תיבדק באופן שוטף על מנת להבטיח איכות קרקע 

יציבה לאורך זמן.

תכלית התכנית הינה לשפר את איכות האדמה ולהגדיל את יבול 

עשבי המרעה באתר. התכנית תתבסס על גידור והוספת פסולת 

אורגנית, נטיעת עצים לאספקת חומר אורגני כגון פסולת עלים, זריעה 

של אספסת ועשב והוספת כמויות קטנות של זבל בעלי חיים לאחר 

הגשם הראשון. ניסיונות בחלקות קטנות יאפשרו למידה והגדלת 

היבול.

בניינים ירוקים: המבנים בפרויקט מתוכננים לפי עקרונות הבנייה 

הירוקה ובהתאם לטכנולוגיות הנהוגות בה, תוך שילוב של שימור 

אנרגיה, קירור וחימום פסיביים, תאורה טבעית, מערכות חשמל 

ומכשירי חשמל יעילים. יתכנו גם שימושים במערכות חלופיות כגון 

קירור באידוי, יחסי מסה-בידוד בבניינים השונים, בנייה משולבת 

באדמה, מחליפי חום אוויר-קרקע וחימום סולרי פסיבי והיברידי. 

מערכות אלו, אשר פותחו במחלקה לאדריכלות מדברית באוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב וכבר שולבו בטיפוסי בניינים שונים, יבדקו בהקשר של 

המבנים והפונקציות באתר.



שלבי הפרויקט
העבודה על הפרויקט החלה בתחילת שנת 2008.

התהליך כולל ארבעה שלבים עיקריים:

גיבוש הרעיון, ארגון, ותכנון ראשוני - שלב א’:  
הסתיים באוגוסט 2008.  

תכנון כל היבטי הפרויקט ותכנון סטטוטורי - שלב ב’:  
מתוכנן להסתיים בדצמבר 2009.  

תקופת מעבר והכנה להקמה: תכנון קדם   שלב ג’:  
הקמתי; הערכות לגיוס הכספים להקמה; גידור   

החלקה; עבודות עפר; הכנת קרקע ונטיעת  
עצים -  

מתוכנן להסתיים במרץ 2010.  

הקמה בשלבים - שלב ד’:  
החל מאפריל 2010 והלאה במהלך 4-3    

השנים הבאות.               

כיום, קיץ 2009, נמצא הפרויקט בשלב תכנון מתקדם 
שמטרתו הכנת מסמך פרויקט ותכנון של כל המערכות 
הנדרשות. התכנון הסטטוטורי נמצא בתהליך אינטנסיבי 
ותוכנית הפרויקט כבר נידונה והתקבלה להפקדה על ידי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. ההנחה היא שתהליכי 

התכנון יושלמו לקראת סוף שנת 2009, ושתהליכי ההקמה 
במתחם יוכלו להתחיל לקראת אמצע שנת 2010.

ההקמה תצא אל הפועל בשלבים שיתפרסו על כשלוש 
עד ארבע שנים. בשלב הראשון יוקמו הדירים, מרכז 

החליבה והמחלבה ויגובש העדר. במקביל תיושמנה תכניות 
גידול צמחי מרפא וירקות מדבריים. מרכז המבקרים ייבנה 

בשלושה שלבים. המרכז מתוכנן כך שיתאפשר גידולו 
המודולארי עם התרחבות צרכי הפרויקט.
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אומדן ראשוני
לעלויות הקמה

העלות המשוערת להקמת פרויקט ואדי עתיר

עומדת עתה על כ-17.5 מליון ש”ח, לפי הפירוט הבא:

מחלקת עדרים
3 דירים; מכון חליבה; מחלבה; מתבן;

בעלי חיים; מבנה קרנטינה
סה”כ מחלקת עדרים - 5 מליון ש”ח

צמחי מרפא וירקות מדבריים
מפעל עיבוד; סככת ייבוש; מבנה שימור;

מחסן; ציוד מכני וכלי עזר
סה”כ צמחי מרפא וירקות מדבריים - 1.5 מליון ש”ח

מרכז מבקרים
מבנה המורכב משלשה אגפים ובהם

אולם כניסה ותערוכות, אולם הרצאות, מעבדות,
כיתות לימוד, ספריה, מטבח, מסעדה, חנות מתחם,

חדר ישיבות, ומשרדי הנהלה
סה”כ מרכז מבקרים - 3.3 מליון ש”ח

עלויות נוספות
גידור המתחם; מדידות הנדסיות ועבודות תשתית; 
השבחת קרקע; מתקנים לאנרגיה סולרית; מערכת 
השקיה; מתקנים לטיפול בשפכים ובמים אפורים,

ביו-גז, ייצור קומפוסט, מתקני מחזור שונים; צמחים, 
עצים ושתילה; תכנון, אגרות והוצאות בלתי צפויות.

סה”כ עלויות נוספות: 7.7 מליון ש”ח

סה”כ עלות משוערת - 17.5 מליון ש”ח



האנשים מאחורי הפרויקט
ועדת היגוי

פרופ’ ג’ימי ויינבלט, רקטור
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יו”ר הועדה

ד”ר מיכאל בן-אלי, המעבדה
הבין-לאומית לקיימות ניו-יורק

ד”ר מוחמד אלנבארי, ראש המועצה
המקומית חורה

אייל חיון, מנהל מקרקעי ישראל
אמל אלסאנע אלחג’אג’, מנכ”לית

שותפה, מכון הנגב
אברהים אלאטרש, חקלאי עצמאי

יוזמה וניהול כללי
ד”ר מיכאל בן-אלי, המעבדה

הבין-לאומית לקיימות ניו-יורק
ד”ר מוחמד אלנבארי, ראש המועצה

המקומית חורה

רכזי תחומים ומינהלה
יונס נבארי, רכז הפרויקט ורכז תחום העדרים

עאטף אבו עג’אג’, רכז המבנה הארגוני
עלי אלהואשלה, רכז תחום צמחי מרפא

מוחמד )שחדה( אבו סבית, רכז הקהילה, 
מרכז המבקרים ותוכניות לימוד

גדיר האני, מזכירה
עלי אלמחד’י, ארגון מסמך הפרויקט

איאד אחמד, ניהול חשבונות, מכון הנגב

המכונים לחקר המדבר
ע”ש יעקב בלאושטיין

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ’ יצחק מאיר, תכנון פיזי,

ריכוז צוות שדה בוקר בפרויקט
פרופ’ דוד פיימן, אנרגיה סולרית

פרופ’ דוד פרלמוטר, אדריכל
ד”ר סטפן לואיס, השבחת קרקע

ד”ר עמית גרוס, השבת שפכים וביו-גז
מייקל טראויס, השבת שפכים וביו-גז
ד”ר יעקב גארב, הטמעת טכנולוגיות

ומחקר מעקב
עדי עינבר, מחקר מעקב

ד”ר סראב אבו רביעה-קוידר, 
מחקר מעקב

ד”ר חנוך פרידמן, אנרגיה סולרית

יעוץ מקצועי
ד”ר מיקי מלול, תכנית עסקית

ד”ר מוסי רוזנבויים, תכנית עסקית
רו”ח אלחנן יאיר, תכנית עסקית

מג’די אל-עסיבי, כלכלה
יואל סיגל, כלכלה

ד”ר חזי כסיף, חקר שוק
בני יחזקאל, חקר שוק

תומר כהנא, תיירות
ד”ר שלמה קמחי, השבת שפכים,

ביו-גז, וייצור קומפוסט
אנג’ דני קולומבוס, מערכות השקיה
אנג’ אברהם בכר, מערכות סולריות

פורום חשיבה
ד”ר מיכאל בן-אלי, המעבדה

הבין-לאומית לקיימות ניו-יורק
ד”ר מוחמד אלנבארי, ראש המועצה

המקומית חורה
ח’יר אלדין אלבאז, מנהל מחלקת

רווחה שגב שלום
שחדה ג’בור, מנהל מחלקת רווחה חורה

אמל אלסאנע אלחג’אג’, מנכ”לית
שותפה, מכון הנגב

אריאל דלומי, רכז פרויקטים, אג’יק
נאיפה אלנבארי, יו”ר מועצת נשים, חורה

עלי אבו אלקיעאן, מנהל מתנ”ס חורה
פהד אלעסיבי, מנהל מרכז מעברים

חורה ושגב שלום
יובל קרפלוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

צביקה גרינברג, מהנדס מועצה
מקומית חורה

יונס נבארי, רכז הפרויקט
עאטף אבו עג’אג’, רכז המבנה הארגוני
עלי אלהואשלה, רכז תחום צמחי מרפא

גדיר האני, מזכירה
סולטאן אבו עבייד, שתי”ל באר-שבע

תומר כהנא, אתרי מדבר
מרים אבו רקייק, בת המדבר

נועם אורן, חוות יתיר
ד”ר שאהר אלמכאוי, מרכז מחקר ופיתוח

אזורי בנגב לחברה הבדואית
פארס אבו עבייד, במקום באר-שבע

פורום קהילה
ח’יר אלדין אלבאז, מנהל מחלקת

רווחה שגב שלום
שחדה ג’בור, מנהל מחלקת

רווחה חורה
אמל אלסאנע אלחג’אג’, מנכ”לית 

שותפה, מכון הנגב
אריאל דלומי, רכז פרויקטים, אג’יק

עלי אבו אלקיעאן, מנהל מתנ”ס חורה
פהד אלעסיבי, מנהל מרכז מעברים 

חורה ושגב שלום
יובל קרפלוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תכנון סטאטוטורי
אנג’ צביקה גרינברג, מהנדס מועצה

מקומית חורה
יואב אבריאל, מראש אדריכלים

אמיר אבישי, שפכים, אפיק הנדסה
נמרוד חלמיש, שפכים, אפיק הנדסה

עיצוב ועריכה גרפית: שי צאודרר | צילום: וולפגאנג מוצפי-הלר | עריכה לשונית: נילי גרדין | דפוס: דפוס דימונה

תורמים לשלב התכנון
ג’ואן ורוברט ארנו
קאטי ופיטר ארנו

אליסה ויהושע ארנו
רות ארנו

דיאן ארצ’ר וסטפן פרסר
מרטין בלאקמאן

מיכאל בן-אלי
לאורנס בננסון

רון גוטמן
ביל ווינר

מיכאל ווינשטין
מיכאל זוננפלדט

טוני לייכטר
קרן משפחת רוברט סילינס

רוי צוקרברג
ג’ואנה קוריגאן

מורי נתן וריטה קלדרון
ג’וזף רוזנבלאט

סוזן ורנדי ריצ’רדסון

תודה
JNF לראסל רובינסון, מנכ”ל

לד”ר יהודה פז, יו”ר מכון הנגב
לוויויאן סילבר, מנכ”לית שותפה, 

מכון הנגב
לנתי ברק, מנהל אחראיות
תאגידית גלובלית, נטפים

לד”ר רונית אשכנזי, סמנ”לית 
ומנהלת המינהל הפדגוגי,

רשת עמ”ל

תודה מיוחדת לבוב ארנו ובני 
משפחתו על תפקידם בהבטחת 

המימון לשלב התכנון, ליהושע ארנו 
על תמיכתו מתחילת הפרויקט.



פרויקט ואדי עתיר הינו יוזמה משותפת של המועצה המקומית חורה והמעבדה הבין-לאומית לקיימות ניו-יורק
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קיבוץ כרמים

הארגונים השותפים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח, Jewish National Fund, הקרן הקיימת לישראל, מרכז מחקר ופיתוח אזורי בנגב לחברה הבדואית,
עמל - רשת מכללות ובתי ספר למדעים טכנולוגיה ואמניות, נטפים, זנית-סולר, קיבוץ כרמים


