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חניון לילה + חניון קמפינג רב תכליתי 
 למערכת החינוך

 חניון לילה



 חניון לילה

חניון קמפינג רב תכליתי בתוספת חניון לילה למערכת   אפיון
 החינוך

מתווה פרוגרמתי 
 ראשוני

חניון קמפינג משולב בהתאם לתקנים הפיזיים למתקני  
במתכונת של   בתוספת חניון, אכסון של משרד התיירות

למערכת החינוך הכולל מגורי צוות ומרחב  " לינת מאהל"
 .ניתן לבחון אפשרות לחניון קרוואנים, להסעדה 

 מצב סטטוטורי
 

לעידוד תרבות הפנאי והנופש בחיק   3367החלטת ממשלה 
 .הטבע

תותר  " – הגדרה כאתר תיירות  אינטנסיבי - 43/14/4מ "תמ
איזור  "הקמה של חניון קמפינג משולב בתחום אזורי רגישות 

ככל הניתן בצמוד  ," שולי הפארק"ו " כפרי חקלאי משולב
 ."לשטח המיועד לבינוי בישובים

 .ע בלבד"צמוד דופן או צמוד תב –" מנהלת שקמה"הנחיות 



, במסגרת פיתוח חצר הראשונים ברוחמה בשני מתווים
או בנייה בשטח המזרחי של החצר , שימוש בלול הישן 

 .במקום הלול הקיים

 חניון לילה



 .שימוש בלול הישן

 חניון לילה



 אזור לינת התלמידים
 חניון לילה



 אזור לינת התלמידים
 חניון לילה



 הסעדהומגורי צוות 

מגורי צוות 
 (מבנה יביל)

אזור 
 ההסעדה

 חניון לילה



 קהלי היעד

מערכת החינוך 

 ישראלשביל מטיילי 

משפחות מטיילות 

"תגלית" 

ל"נוער חו 

 פנאי הרציני"המטיילי." 

 

 

 חניון לילה



 .דונם 15 -כ שטח נדרש

,  חשמל ותקשורת, אספקת וחלוקת מים, ביוב תשתיות
,  חניה, ציפוי שבילים, ניקוז, פילוס ותיחום

 .תאורה

מבנה  , מבנה מגורי צוות יביל –ר "מ 350 -כ בינוי
 .מטבחון, שירותים ומקלחות

 חניון לילה



 פירוט אומדן ההשקעה סעיף

השקעות קדם 
 פיתוח

,  עיצוב פנים, תכנון מפורט ₪ 500,000 -כ
 היטלים ,יועצים

חיבור , הכשרת הקרקע   ₪ 1,000,000 -כ  תשתיות
 לתשתיות ושיפוץ הלול

ר מבנה מגורי "מ 350 -כ  ₪ 1,000,000 -כ בינוי
מבנה שירותים , צוות יביל
 .מטבחון, ומקלחות

 

 ריהוט וציוד, איבזור  ₪ 1,000,000 -כ ואיבזורמתקנים 
 

כ אומדן "סה
 השקעות ראשוני

 .₪מיליון  3.5 -כ

 חניון לילה



 הערות אומדן סעיף

 אומדן ביקושים
 

לינות   8,000 -כ
 בשנה

מערכת החינוך  
 ופרטיים

 ₪ 700,000-כ אומדן הכנסות
 בשנה

 (2.5מכפיל )  ₪מיליון  1.75 -כ שנתית למשק האזורי תרומה
 

מישרות  )תרומה לתעסוקה 
 (מלאות

אדם נוסף יגדל  כוח משרות 3 -כ
בפעילויות התמך כגון 

הדרכה  , הסעדה
 .ואתרי הביקור

 

 חניון לילה



 .שותפות עם גופים סמי ציבוריים, יזם פרטי, קיבוץ רוחמה יזמים

 ל"י קק"אישור האיתור ע1. פעולות דרושות
 (.קיים)אישור עקרוני של קיבוץ רוחמה 2.
 .הסדרה סטטוטורית3.
 .אישור מנהלת שיקמה4.
, מפלסי פיתוח, כולל1:100תכנון מפורט בקנה מידה 5.

הנחיות לשילוב המבנים בסביבה ולשימור הצמחייה  
 .מ"בתמכמחויב 

 מ"בתמסביבתי כמחויב -הכנת נספח נופי 6.

 חניון לילה
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עבודת  , ניהול, מרכז לפיתוח כישורי מנהיגות
 .צוות והעצמה אישית

 פארק אתגרים



 פארק אתגרים

  ,פארק אתגרים לפיתוח כישורי מנהיגות לקבוצות אפיון
 .פארק אתגרים כאטרקציה לבודדים

מתווה  
פרוגרמתי 

 ראשוני

פארק אתגרים המורכב ממספר מתקני אתגר ייחודיים  
הפארק אינו נבנה על בסיס העצים  . בגבהים שונים
הפארק משמש  . ב"כקיט להרכבה מארה במקום ומגיע

העצמה אישית , כמתקן אימון ופיתוח כישורי מנהיגות
 .וגיבוש צוות לצוותים בקהלי היעד השונים

מצב 
 סטטוטורי

 

 הגדרה כאתר תיירות  אקסטנסיבי - 43/14/4מ "תמ

מוסד תכנון רשאי להוסיף אתרי ביקור " –
,  אקסאנסיבים מבלי שיהא בכך שינוי לתוכנית זו

 ".ג"לאחר היוועצות עם מנהלת פארק שקמה ועם רט
והיה ויוגדר כאתר פעילות אינטנסיבי לא ניתן יהיה  

להקימו בתחומי הפארק רק בתחומי הקו הכחול של  
 .אחד הישובים

 



'  מ 17מגדל טיפוס בגובה של  –המגדל האלפיני 
איש כולל מסלולי טיפוס בעלי  36 – 8לקבוצות בנות 

 .דרגות קושי ויוזמות טיפוס משתנות
 

 פארק אתגרים



  4-8עבודה בצוות בגובה רב כאשר קבוצות בנות  –האודיסאה 
משתתפים ידרשו לעבור בשיטות שונות מסלול בגובה בין 

 .שלושה מגדלים

 פארק אתגרים



המעוצב עבור ' מ 12קיר טיפוס בגובה 
 .משתתפים בכל הרמות

 .מתקנים לתרגול בגובה נמוך

 פארק אתגרים



 :ובטיחותתקינה 
מצוידים בתו תקן המקובל על מכון   Alpine Towerמתקני חברת 

 .התקנים הישראלי
הפעילות היא בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ה  

Association for Challenge Course Technology   ומוכרת
 .ל משרד החינוך"כפעילות בחוזר מנכ

המכללה האקדמית בווינגיט מכשירה סגלי הדרכה בשיתוף עם  
 . Alpine Towerחברת 

המרכז לפיתוח מנהיגות באריאל פרץ את הדרך והפעילות בו  
מוכרת על ידי כל דרגי המקצוע והבטיחות במשרדי הממשלה  

 (.ביטחון פנים וחינוך, ביטחון)השונים 

 פארק אתגרים



 לאזור   29/234/02/6 ע"ולתבצמוד דופן ליישוב
 תעשיה

 :אפשרי מיקום

 פארק אתגרים



 :היעדקהלי 

ס"שב, משטרה, מערכת הביטחון, ל"צה. 

 הנוערתנועות , החינוךמערכת. 

 ניהול בחברות השונותצוותי . 

 השבוע ובימי שיאומשפחות בסופי בודדים. 

 

 פארק אתגרים



 .דונם 7 -כ שטח נדרש

,  חשמל ותקשורת, אספקת וחלוקת מים, ביוב תשתיות
,  חניה, ציפוי שבילים, ניקוז, פילוס ותיחום

 .תאורה

,  מבנה יביל לכיתת לימוד –ר "מ 200 -כ בינוי
 .משרד, שירותים מבנה

 פארק אתגרים



 פירוט אומדן ההשקעה סעיף

השקעות קדם 
 פיתוח

  ,יועצים, תכנון מפורט ₪ 200,000 -כ
 היטלים

הכשרת הקרקע וחיבור   ₪ 500,000 -כ  תשתיות
 לתשתיות

 ר מבנה יביל"מ 200 -כ   ₪ 700,000 -כ בינוי

הובלה ימית  , מתקנים  קניית  ₪מיליון  1.5 -כ ואיבזורמתקנים 
 .ויבשתית והרכבת מתקנים

 

כ אומדן "סה
 השקעות ראשוני

 .₪מיליון  3 -כ

 פארק אתגרים



 הערות אומדן סעיף

 אומדן ביקושים
 

 25,000 -כ
 מבקרים  

קהל + קהל מוסדי)
 ( פרטי

   ₪מיליון  2 -כ אומדן הכנסות

 (2.5מכפיל )   ₪מיליון 5 -כ שנתית למשק האזורי תרומה
 

מישרות  )תרומה לתעסוקה 
 (מלאות

לא כולל צוות הדרכה   משרות 6 -כ
 .קבוע וזמני

 

 פארק אתגרים



 .שותפות עם גופים סמי ציבוריים, יזם פרטי יזמים

 י מנהלת שקמה"אישור המיקום ע1. פעולות דרושות
 .קול קורא ליזמות2.
 .הסדרה סטטוטורית3.
 .אישור מנהלת שיקמה4.
,  מפלסי פיתוח, כולל 1:100תכנון מפורט בקנה מידה 5.

המבנים בסביבה ולשימור הצמחייה   הנחיות לשילוב
 .מ"כמחויב בתמ

 .מ"סביבתי כמחויב בתמ -הכנת נספח נופי 6.

 פארק אתגרים
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תוכנית חרוזי השקמה אתה הכין אדריכל ארז לוטן מציעה מוקדים לפיתוח לאורך 
 .שביל שקמה
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 י באר מנדטורית"ע

 תצפית
 רוחמה בתרונות

חירבת  
 מרשן

 אור הנר

 יער ארז

 סניידדיר 

 נתיב העשרה

חולות  
 כרמייה

 נחל עובד

אנו מציעים להעשיר מוקדים אלו  
בפעילויות נופש פעיל בעלות  

היקשר לאקולוגיה ולסביבה  
 .הטבעית של מרחב שקמה

 נופש פעיל בחרוזי השקמה



חרוזי השקמה בהם מוצע שילוב פעילות נופש פעיל 
 :כתחנה אקולוגית

תצפית בתרונות רוחמה 

תל מרשן 

יער ארז 

נתיב העשרה 

נחל עובד 

 כרמיהחולות 

 

התשתית המוצעת לרווחת  , פירוט המיקומים
מפורטים בתוכנית  , המבקרים והפיתוח המוצע בהם

 י אדריכל ארז לוטן"שהוכנה ע

 דוגמא לפיתוח המוצע בחרוז נתיב העשרה

 נופש פעיל בחרוזי השקמה



מוקדי פנאי לשילוב בחרוזי השקמה להעשרת חוויית   אפיון
 הביקור

מתווה פרוגרמתי 
 ראשוני

שילוב פיתוח אקסטנסיבי כגון מתקני נופש פעיל ומסלולי  
, לדוגמא מסלולי רגלים יחפות. נושאיים, הליכה קצרים

מסלול צמחיה חסכונית במים  , מסלול צמחי תבלין ומרפא
פיתוח מתקני פנאי מחומרים מקומיים המתאימים  . ועוד

 .לסביבה הטבעית

 נופש פעיל בחרוזי השקמה



 נופש פעיל בחרוזי השקמה



 :היבטים סטטוטוריים

 אתרי הנופש הפעיל המוצעים להשתלב בתוכנית חרוזי השקמה– 
הינם אתרים אקסטנסיביים ויאושרו בוועדה הסטטוטורית של  

 .המנהלת

 

 נופש פעיל בחרוזי השקמה



שטח   היקף
 נדרש

 מהאיתוריםמטרים בודדים בכל אחד 

 לא נידרש תשתיות

 ללא בינוי בינוי

אך גם קבוצות , קהל היעד הוא בעיקר משפחות מטיילות
ייהנו מתוספת הפיתוח  ' מטיילי הפנאי הרציני וכד, קטנות

 והעשרת חוויית הנופש בחיק הטבע

 נופש פעיל בחרוזי השקמה



 בכל אחד מהמוקדים ₪אלף  100-200 -כ השקעות

ת  "חמ, הרשות לפיתוח הנגב ,2000שותפות , JNF, ל"קק שותפים פוטנציאלים
 .ועוד

 .אישור מנהלת שיקמה1. פעולות דרושות
 .תכנון מפורט בהתאמה לתוכנית חרוזי השקמה2.
 .תחזוקה בחינת מנגנון3.
 .גיוס מימון4.
 .ביצוע5.

 נופש פעיל בחרוזי השקמה



 תוכנית אב לתיירות מרחב שקמה  
 לפיתוח ציר מורשת פרוייקטתיק 
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 ronit-nir@012.net.il –רונית ניר 
 



o  פיתוח ציר מורשת המתייחס לקרבות
מלחמת העצמאות ועובר דרך  

גבעה ,  52ו  54האנדרטאות לגדודים 
חיבור טבעי . חוליקאתומשלטי  138.5

ממצודת יואב למוזאון הגבורה  
וממוזאון הגבורה למוזאון המים  

מרעי ואתר חץ  נביהמצפור , והביטחון
 .  שחור

o  הוספת  נקודת עניין המתארת את
הקרבות בהובלת השיירות לנגב 

  קולחי)בכניסה למאגר אור הנר 
 (.ל"שדרות וקק

oחלץ, כוכב: ל"חיבור בין חניוני קק  ,
 .וצוקרמן איבים

o החרגול  "חיבור עם נקודת עניין
 ".בחלץ

oשביל האור מחוף לחוף"קישור ל" 
 

 ל"חניון קק

 אתר מורשת קים

 אתר מורשת מוצע

 האורכניסה לשביל 

 ציר מורשת



 ציר מורשת

פיתוח ציר מורשת המתייחס לקרבות מלחמת   אפיון
  העצמאות ומשלב ביקור בנקודות הציון תוך העשרה

והעמקה באמצעות טכנולוגיות המחשה שיהיו זמינות  
 בטלפונים ניידים

מתווה  
פרוגרמתי 

 ראשוני

ממוקם במרחב פתוח הסובל  " פארק שקמה"פרויקט 
ומאידך רווי באתרי מורשת  , מתשתיות פיזיות מוגבלות מחד

הכוונה היא לעשות  . לאומיים ייחודיים ועשירים בתוכן
שימוש בטכנולוגיות המחשה מתקדמות לצורך יצירת מרכז  
.  מבקרים פתוח המשתרע על פני המרחב כולו וללא תשלום

 כל זאת בטכנולוגיות חדשות של מציאות רבודה



מוצע לייצר  , בימים אלה מתבצע תכנון של מוזיאון גבורה בעיר שדרות
לחבר את מרחב שקמה גם לעיר  ובכך חיבור בין ציר המורשת למוזיאון 

 .שדרות

 

 ציר מורשת



 ציר מורשת

 :הפיתוח יכלול

  שילוט בכל אחד מהאתרים המשלב עיצוב המקשר בין כל אתרי ציר
 .המורשת

הפקת מפה ייחודית לציר 

תגרים  א/משימות/פיתוח מערך חינוכי ייחודי הכולל כתבי חידה
 לשיווק כפעילות לקבוצות המטיילות במרחבחשיבתיים 

 פיתוח מינורי בשטח ודגש על טכנולוגיות מתקדמות(Augmented 

Reality) 

  הוספת  נקודת עניין המתארת את הקרבות בהובלת השיירות לנגב
 (.ל"שדרות וקק קולחי)בכניסה למאגר אור הנר 

 

 

 



שטח   היקף
 נדרש

 פיתוח בשטח ללא

תשתיות פיזיות למעט   נידרשותלא  תשתיות
 שילוט ותשתית וירטואלית

 ללא בינוי בינוי

,  משפחות מטיילות, קהל היעד הוא קבוצות תיירות פנים
תיירות חינוכית על גווניה  , (חבורות משפחות)קבוצות קטנות 
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