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 פיתוח כלכלי
 

 כללי
המועצה פועלת לקדם את הפיתוח הכלכלי באזור על מנת להגדיל את הכנסות 

 . הישובים והתושבים, המועצה
המועצה . תיירות ועוד, יזמות, חקלאות, תעשייה: הפעילות מתבצעת במגוון תחומים

ם קידו, מקדמת ותומכת בפרויקטים מניבי הכנסה באמצעות פיתוח שני פארקי תעשייה
תמיכה וליווי לענפי החקלאות ולמפעלים ועסקים גדולים , יזמויות ועסקים קטנים

 . בישובים ובאזור
עמותת : שותפה גם בפעילויות מרחביות מעבר לתחומי המועצה לדוגמאהמועצה 

 .לקידום התיירות באזור" השקמה בשור"
המועצה  אותה מפעילה ,חברה לפיתוחה היא פעילות זואחד הכלים העומדים לרשות 

  .ניהול ופיתוח תחומי המים והביובעיקר בב כיום
המתווה את מדיניות המועצה בתחום  שולחן כלכליהמליאה החליטה על הקמתו של 

 .נציגי המליאה ונציגי ציבור, זה וחברים בו ממלאי התפקידים במועצה
 :המתגבש בימים אלה מתוך חזון השולחן הכלכלי 

 
המכוונת לחוסן של הקהילה  ,דמנויות כלכליותשער הנגב תהווה סביבה של הז"

 "דריות חברתית אל מול אתגרי המרחבוהפרט ולסולי
 
 

 פארקי תעשיה
 .במועצה האזורית שער הנגב שני פארקי תעשייה פעילים

, הממוקם בשטח המועצה האזורית, "ספירים"פארק  :מ"פארק תעשיות ספירים בע
  .הנו משותף לשער הנגב ולעיר שדרות

השקעות שמשמעותו קבלת סיוע לפי חוק עידוד ', מוכר כאזור עדיפות לאומית א הפארק
  .בתחום התעשייה הנקייה ן בפעילויותומאופיי ,הון לקידום התעשייה באזור

שמרכזת ומלווה את היזמים בכל תהליכי ההקמה ומסייעת , י מינהלת"הפארק מנוהל ע
של אכלוסו ב .התעסוקתי באזורהמגדילה את ההיצע , בקליטת תעשייה מודרנית חדשה

 .אנו עובדים היום על תוכנית להכפלת שטחו של הפארק, המלא של הפארק
פארק תעשיה זה נמצא בבעלות פרטית   (:מערב)אזור התעשייה שער הנגב 

. המעניקה הנחות והטבות לתעשיינים' א  וציבורית וכלול במסגרת אזור עדיפות לאומית
בימים אלה מקדמת המועצה תכנית   .וותיקות וצעירותיות פעילו הפארק מאופיין במגוון

 .להרחבת הפארק ולפיתוחו

 
 ליווי עסקים ויזמויות

. לתושבי המועצה בתחוםבכדי לתת מענה יחידה לליווי עסקים קטנים ויזמויות הוקמה 
יוזמה חדשה או להרחיב את , היחידה תתמקד בסיוע לתושבים המעוניינים להקים עסק

 . העסק הקיים
דרך , ובדיקת ההזדמנות העסקית, היחידה מלווה את היזמים החל מליטוש הרעיון

של הקמת העסק יוונים ייחודיים וסיוע בתהליכים כ, הדרכה והכוונה בהקמת המיזם
 . והוצאת רישיון עסק

 .י וגורמים נוספים"מט מוסדות מסייעים כגוןהיחידה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם 
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 כפרופיתוח ה חקלאות
 :במסגרת פעילות הועדה החקלאית במועצה  עוסקים  בפיתוח כלכלי בתחומים הבאים

במידה רבה בהקמת פיתוח משק המים לחקלאות באזור מותנה  : מים לחקלאות
צוות מקצועי אשר תפקידו להביא בפני  הוקםלצורך בחינת הנושא . התארגנות אזורית

 .בנושאהמשקים תכנית פעולה מפורטת 
 . בגיוס משאבים כספיים לפרויקטים בישובים עיסוק : ביםגיוס משא

 להקמת מרכז מבקרים לגידולבשנים האחרונות עוסקים במיזם  : פרויקטים ייחודים
עוד עשיית ית, קט מיצוב החקלאות באזורמטרת הפרוי. בנחל עוז תפוחי אדמה וירקות

 .העבר וכערך מרכזי ויעד להמשכיות
העמדנו את הנושא כיעד חשוב להבטחת עתיד החקלאות הן : הדור הבא בחקלאות

הכוונה לשלב מומחים בתכנית לימודי החקלאות בבית . בפן הכלכלי והן בפן הערכי
 .צעירים בוגרי צבא לבחור במסלולי החקלאות השונים כמקצוע לחיים לעודדהספר וכן 

גם השלכות אנחנו רואים בטיפול בפסולת החקלאית נושא שיש לו  : סביבה ירוקה
משאבים  באיגום עוסקיםשובית ואנו ינערכה תכנית אב לטיפול בפסולת הי. כלכליות

 .להקמת מרכזי פסולת בכל ישוב

 
 תיירות

 התיירות את המוביל הגוף הנה התיירות עמותת:"בשור -שקמה" התיירות עמותת
 שדות ,אשכול ,הנגב שער :אזוריות מועצות לחמש משותפת והיא ,הצפוני הנגב במרחב

 צפון במרחב התיירות וטיפוח פיתוח ,לקידום פועלת היא .ומרחבים שמעון בני ,נגב
 .נוספים ויזמים מסעדנים ,אומנים ,צימרים ,אורחנים בעלי חברים בעמותה  .הנגב
 לאורך במרחב ותרבות תיירות אירועי ומקדמת מפיקה ,יוזמת העמותה  :אירועים לוח

 של השנתי האופניים מסע ,פסחקלאי אירועי ,אדום דרום פסטיבל ביניהם  ,השנה
 .קיץ ואירועי אמריקה דרום פסטיבל ,בדרום 'אתגרים' עמותת

 .חדשים מיזמים ובקידום העסקית והפעילות השיווק בתחום סיוע :תיירנים ליווי
 קידום ,ארציים בירידים השתתפות ,למרחב שיווקי חומר יצירת :מרחבי וקידום פיתוח

 חשיפת ,משאבים גיוס ,ממשלה ומשרדי ממלכתיים גופים מול יםתיירותי אינטרסים
 .ובעולם בארץ המקומית התיירות ענף

 ובמרחב באזור ,ביישובים תיירותיים מיזמים מקדמת המועצה: תיירות תשתיות פיתוח
 .הצפוני הנגב

 .עם וניר דורות ,ברוחמה באזור האורחנים 3 של ושדרוג בפיתוח סיוע :אורחנים
 תיירותיים למיזמים משאבים ומגייסת מסייעת ,תומכת המועצה :רותייםתיי מיזמים

 .ועוד מבקרים מרכזי ,גלריות ,מסעדות ביניהם ,שונים
 ארציים גופים עם בשיתוף השקמה מרחב פיתוח של וקידום ייזום :השקמה פרויקט
 הפיתוח את שמובילה ,מרחבית מנהלת מרכזת המועצה  .שכנות אזוריות ומועצות

 .השקמה פארק של והתיירותי יהתשתית
 בשטח מורשת אתרי של סדרה ומקדמת מפתחת ,תומכת המועצה: מורשת אתרי

 נביה מצפה ,השחור החץ אתר ,עם בניר והביטחון המים אתר :האתרים בין .הרשות
 .ועוד המרדפים גבעת ,יצחק בארות אתר ,ברוחמה הראשונים אתר ,מרעי


