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תכנון ופיתוח בישובים  מפת סטטוס 



סטטוס תכנון ופיתוח ביישובים

ד תכנון"יחישוב
תוספות  

בנייה

ד  "כ יח"סה

בתכנון
ד פיתוח"יח

22,3968,50030,89616,117רהט

2,6774533,1305,040לקייה

5,7182,9358,653771כסיפה

7,3484,31611,6642,706ערוער

8,1154,00012,1153,264חורה

9,7033,88713,5909,519שלום-שגב

13,5204,57018,0908,916שבע-תל

69,47728,66198,13846,333כ"סה

אל קסום

ד פיתוח"יחד תכנון"יחיישוב

7,7447,056אום בטין

2,9517,610אל סייד

7,12362סעווה

84598את'דריג

1,3401,054תראבין

6,405798מכחול

25,64717,178כ"סה

נווה מדבר

ד פיתוח"יחד תכנון"יחיישוב

4,1052,490אבו קרינאת

2,8321,684קאסר אסר

7,832156אבו תלול

1,562'ביר הדאג

14,7695,892כ"סה

יחידות דיורישוב

10,055ואדי נעם

2,350זאנהחשם

1,500רכמה

500עבדה

152,959בתכנוןד "כ יח"סה

69,403בפיתוחד "כ יח"סה



תקציבי תכנון ופיתוח למועצות  
2016-2021

פרויקטים בפיתוחמועצה
הרשאות שניתנו 

למועצות
כ"סהתכנוןתשתיות על

 1,717,884,585 68,922,756 54,411,926 7,568,594 1,586,981,308אל קסום

 732,874,930 82,656,866 64,028,642 7,935,425 578,253,997נווה מדבר

 333,667,138 22,932,834 17,168,944 293,565,361חורה 

 136,530,926 20,733,454 15,461,239 100,336,233כסיפה

 333,769,297 9,363,016 25,765,185 9,444,220 289,196,876לקיה

 380,836,934 12,075,354 10,349,997 11,697,486 346,714,097ערוער

 2,045,360,449 22,113,819 33,370,187 1,989,876,442רהט

 773,421,010 19,699,731 11,149,999 14,593,020 727,978,260שגב שלום

 842,730,458 21,667,152 12,585,571 27,666,066 780,811,669תל שבע

 7,297,075,727 280,164,982 178,291,320 144,905,182 6,693,714,243כ"סה



אזורי תעשייה מפת סטטוס 



תכנית מתאר רהט



ופיתוח העיר רהטסטטוס תכנון 



ברהטופיתוחסטאטוס תכנון 

8

יחידות דיורסטאטוסשם השכונה

348בתכנון(חלק צפוני)7מתחם 
8500בתכנוןהגדלת זכויות בנייה  

216בתכנוןמרכז אזרחי
730בתכנוןכניסה מערבית לעיר 

4000בתכנוןשלדרהט צפון 
450בתכנוןרהט צפון מתחם מזרחי

751בתכנוןאדמות מדינה-35שכונה 
835בתכנוןהסדרה במקום-35שכונה 

650בתכנוןחדשר"מע
1083הכנת תיק שיווקרהט צפון מתחם צפוני 

676הכנת תיק שיווק36שכונה 
1893הכנת תיק שיווקאזיידנהשכונת 

470לקראת פיתוח11
1355בפיתוח6מתחם 

4515בפיתוח9,10,12מתחמים 
1829בפיתוח11מתחם 

2407בפיתוח(  1084/ל"תמ)14, 13מתחם 
4510מפותח1-5מתחמים 

126מפותחא2/3
332מפותחא9/10
83מפותחא12
76מפותחא14

66מפותח21

30,896ד בתכנון"יח

16,117ד בפיתוח"יח



רהט–פיתוח ותכנון תקציבי 
2016-2021

שכונות בפיתוח  

סכום כולל  ד"יח' מסמגרשים' מספרויקט

83839,004,579א12

1115747045,000,000שכונה 

387610,728,133א14

6312615,072,424א3,א2

8333226,912,273א10, א9

1-529924510571,702,349מתחמים 

114631829276,301,262מתחם 

63651325147,568,753מתחם 

13-143102407274,272,908מתחמים 

1215144515613,313,761, 10, 9מתחמים 

22,113,819הזמנות תכנון

33,370,187הרשאות למועצות

6068156732,045,360,448כ"סה



פיתוח מגרשים ברהט דרום  

יחידות דיור15,000כ בפיתוח כ"סה
, ד"יח3500בימים אלו משווקות ברהט כ

.קרקע ובניה רוויהצמודי



שטחי מסחר ובניה רוויה בתכנון

הנגבעידן 
באכלוס-שלב א

פיתוח לקראת -בשלב 
בהקמה  -מחלף להבים



ומרכז אזרחיר"מע



חיבור רהט לכבישים ארציים 



חיבור אזור התעסוקה החדש וצפון רהט
6לכביש 



ופארק רהט 6ביצוע כביש 

. ח"מלש50בעלות , וגשר המחבר בין רהט הוותיקה למתחמים הדרומיים6כביש 



קווי תחבורה ציבורית פנימית ברהט

. ח"מלש15בעלות  , צ"לתחוהתאמת הדרכים , הקמת מסופי תחבורה , פריסת תחנות אוטובוס 



3708הקמת מבני ציבור במסגרת החלטת ממשלה 

2397הקמת מבני ציבור במסגרת החלטת ממשלה 



תקציב בינוי כיתות מוסדות חינוך

סה"כ כיתותכיתות בי"סכיתות גןתקציב

400                   330             70             286,586,290רהט



11מתחם 10מתחם 

20כביש מס +11מתחם 



עידן הנגב





שוק תיירותי ומוסדות חינוך  , היכל התרבות



קאנטרי קלאב



פים"ושצפארקים 




