
א"תמיכה של יק



אודות החבל 

:שטחי המועצה

.מיליון דונם2.6-יותר מ

משטח מדינת ישראל13%-המהווים ב

:אששטחי

(המועצהמשטח70%)דונםמיליון1.8

:ומאושרותמוכרזותשמורות

(המועצהמשטח50%)דונםמיליון1.3

:חקלאותשטחי

(המועצהמשטח1.1%)דונם30,000-ב•

:בפרוגרמהחקלאותשטחיתוספת•

(המועצהמשטח2.1%)דונם55,000-ב•

:יישובים

(מתחדשים5-ושיתופיים5)קיבוצים10•

קהילתייםיישובים2•

בעובדהמשפחותשיכון•

:אוכלוסייה

תושבים5,200•

2025עד8,500לצמיחהיעד•

חיילים15,000ועוד•



משמש עבור שקופיות  ( ללא קו מתחת לכותרת)רקע זה 

(תמונות וסרטונים עם כיתוב נלווה: כמו)שאין להן כותרת 

פעולות לחיזוק דמוגרפי

מצוינות בחינוך ערכי  

פיתוח פעילות פנאי באזור

קידום עסקים קטנים ובינוניים באזור

פיתוח תיירות איזורית

פיתוח מחקר ומדע  



פרויקטים לקידום חזון המועצה

כפר אמנים-תיאטרון אלעד

קידום מחקר אזורי-פ מדבר וים המלח"מו

מרכז אנרגיה מתחדשת

פ ערבה דרומית "מו

האב חבל אילות 

בית ספר אזורי נוף אדום 

מרכז מוזיקה אזורי-קונסרבטוריון חבל אילות

מבוא פארק תמנע



בית ספר אזורי נוף אדום  



בערבההמוסלמיתהתקופה

החדשהיסודיהספרביתבתחומי

בשנותארכיאולוגיאתרנתגלה

זאבהארכאולוגידיעלהשבעים

במקוםשחפרמשל .

שילוב האתר בתכנית 

הלימודים

אתוישלבאתראת היאמץהספרבית

התקופהלימודואתבוהחפירה

בערבההמוסלמית - מתכניתכחלק

.הלימודים

ציוד , עזרה במימון כיתת חוץ-הבקשה

.ארכיאולוגי ועזרי לימוד

בית ספר מנותק רשת
האיחוד האירופאי יממן פרויקט הפיכת  

בית ספר לעצמאי בצריכת חשמל

השתתפות בשעות לימוד  -הבקשה

.מורים ועזרי לימוד, נוספות

הצעה לשחזור

מיצר סהרונים הנבטי-תמונה



מרכז מוזיקה אזורי  

אשר  , מתחם מוזיקה חינוכי קהילתי וביתו של קונסרבטוריון חבל אילות

.בו ילמדו באופן שוטף תלמידי מערכות החינוך המוזיקלי במועצה

וחדר חזרות  , חדר חזרות קבוצתי, חדרי לימוד אישיים5מרכז המוזיקה 

אנסמבל  , המקהלה האזורית, גדול בו יוכלו להשתמש תזמורת בית הספר

.כמו גם הרכבים עצמאיים הפועלים במועצה', רנות'

פרויקט בית המוזיקה ממוקם בין בית הספר היסודי החדש ובין המחלקה  

ונועד להיות בית פתוח לקהילה שוחרת המוזיקה  , לשרותים חברתיים

. ומשפחותיהם



כפר אמנים-תיאטרון אלעד

כפר האומנים של תיאטרון אלעד בקיבוץ אילות שואף  

מוסיקה ומחול עם  , להוות מרכז הכשרה לתיאטרון

.המאסטרים המובילים בעולם

סמינרים מקצועיים  , המרכז יאפשר אירוח קבוצות

אירוח זמני לאומנים  , כיתות אמן פתוחות לקהל הרחב

..מהעולם ועוד

10התכנון הראשוני מאפשר הקמת מרכז ההכשרה ו

בתים יבילים לאכלוס מידי של משפחות ואמנים בקיבוץ  

.בתים50תתאפשר הקמת , ובעתיד, אילות

כפר האומנים ישפיע ישירות על גידול דמוגרפי  

ייצר מקומות עבודה נוספים לתושבי  , משמעותי בחבל

ישמר כישרונות צעירים מקומיים ויחולל מהפכה  , האזור

.תרבותית בחבל

5,500,000₪-עלויות הקמת הכפר מוערכות בכ



מרכז מבקרים-מבואת פארק תמנע

מבנה קליטת קהל

תצוגה/מרחב תוכן



מיצג חוויתי–אודיטוריום 



סיורי זריחה ועששיות-פארק תמנע

פארק תמנע  , עם בוא הקיץ

עורך סיורי זריחה וסיורי  

על מנת לחזק את  , לילה
,  תיירות הפנים

תיירים  200נכון להיום כ 

נהנים מהסיורים הללו  

.  פעמים בשבוע3שנערכים 



תאטרון אלעד



פ מדבר וים המלח  "מו

פ  "מו
מדבר וים  

המלח

אקולוגיה  
וסביבה יישומים  

מבוססי  
חקלאות

הידרולוגיה

רפואת  
סביבה בים  

המלח

אנרגיה  
מתחדשת

גיאולוגיהביוטכנולוגיה

שינוי  
אקלימי

ארכיאולוגיה

אקולוגיה  
ימית

צפרות



פ ערבה דרומית "מו

, פ לבצע קיצוץ גדול בתקציבו"נאלץ המו, בעקבות משבר הקורונה וקיצוצי תקציב•

.שכולל גם פיטורי עובדים

במחשבה שאין טעם  , להצטיידות$, 143,000ס "א בקשה ע"הוגשה ליק-ציוד מעבדה •

.לדחות את הנושא ולהמתין למבנה החדש

.החוקרים והמחקרים חייבים להתקדם ולהתעדכן•

:א"פרויקטים במימון יק2•

מלכי, סיקה'ג, מוטי-דחיית חרקים –

סיקה'ג-בעזרת עטלפים , הדברה ביולוגית–

.א"תכנית שתוגש ליק, יערה-ניצול חומרים ירוקים בתמר •

.20פברואר , זאב-סיעור מוחות חוקרים •

.פסולת חקלאית•



מרכז לאנרגיה מתחדשת

של אנרגיה יומי מאנרגיה מתחדשת  100%: יצור•

פיתוח טכנולוגיות אוף גריד: עולם מתפתח•

פיתוח האב אזורי לטכנולוגיה אגיר: אגירה•

קורסים לפקולטות  להנדסה בנושים  : חינוך•

שונים בתחום האנרגיה מתחדשת  



עסקים56

54

דיגיטציה

2
ניצול הצלחה

0

התכנסות

:סטאטוס נוכחי
.אתרים ראשונים סיימו עבודה4

(.חלקם לקראת סיום)אתרים נוספים בתהליך 41
.  עסקים ממתינים לתחילת עבודה10

התחלה של גל נוסף של בקשות 

עסקים קדימה

מסלולים



2019-20המנבטה 

סיימו את המנבטה

בתהליך עבודה

גוסרובאלכס –ציפוי לפאנלים 1.
סיים בהצלחה זקוק לחברת יישום  

. להמשך ניסויים ומסחור
בית אריזה יהל–פתיתי תמרים 2.

מוכרים מוצר ראשוני  . סיימו בהצלחה
. ומשקיעים בהרחבת קו היצור

10ר "ד–בטריות מלח 1.
. ניסוי ראשון הראה תוצאות גרועות
.   הוחלפו מערכות לקראת ניסוי שני

יניב גולן–שבשבות סמר2.
הבנייה של אב  . סיימו תכנון בהצלחה

טיפוס יקרה יותר מהתכנון  והפרויקט  
12-היה זקוק להשקעה נוספת של כ

השקעת המשך הגיעה . אלף שח
.  ממתינים לחלקים שהוזמנו. מהקיבוץ

2020מחזור 

מאושרת –ל כשותף למנבטה "כניסה של קק1.

מהעלויות  50%עבור 

חודשים  3עד –קיצור זמן האקסלרציה 2.

במידה  התחייבות מעשית למסחור טכנולוגיה 3.

.ומדובר בגוף מחקרי

הכשרות חובה ליזמים4.

בו המנבטה יכולה לקבל אחוזים  יצירת מנגנון5.

מהמיזם

עדיין חסר תקציב  6.



!תודה על ההקשבה


