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 ועד היום 31א "מתמ

  לגיאוגרפיה המחלקה בסמינר ישבתי התשעים שנות במחצית•
 להציג בא לרמן רפי המתכנן .שלישי לתואר כתלמיד בירושלים

  .לשעבר מ"מבריה הגדולה העלייה לקליטת 31 א"תמ את בפנינו
  בנגב תוביל שבע שבאר שציפתה התפיסה את אז קיבלתי לא

 האזוריות המועצות מול 'שבדרך שבמטרופולין הקטר' בבחינת
  ישב ריפמן ששמוליק' ,שאלתי ',מצפה אתה' .ממנה החזקות

  של שבע בבאר העירייה ראש) טרנר שיעקב מעש בחוסר ויחכה
   !התגשמה לא שכמובן ציפייה ?'הנגב את יוביל (ההם הימים

 חתן של 35 א"תמ האזוריות המועצות דעת על התקבלה לא כך•
 קבלתה .אסיף שמאי והאדריכל שחר אריה 'פרופ ישראל פרס

   !שנים לאורך המדינה בידי כן על נדחתה

  מה האחרון בעשור לנו הראתה דנילוביץ רוביק של שבע באר•
 !הנגב בבירת לעשות ניתן



 משבר ההתיישבות

 גדול כלכלי ממשבר וכחלק הפוליטי המהפך שלאחר בעשור•
  :המסורתיות ההתיישבות מסגרות נעלמו (אינפלציה 450%)

  ל"הנח ,המיישבות התנועות,האזוריים הכלכליים הארגונים
 האדם כוח מאגר שהיו הנוער תנועות גרעיני של

 היא ההתיישבות כי הנוער בתנועות ההכרה ,להתיישבות
 פנו הנוער תנועות .הצבאי השירות לגיל שמעבר ההגשמה

  תנועת של הרביעית הגיל שכבת את והקימו חינוך לקיבוצי
  עם תיעלם והיא ימיה תמו ההתיישבות כי הצפייה .הנוער
  יותר בהתיישבות היום יש בפועל .התקיימה לא השנים

 גדלה הנוער תנועות גרעיני במקום !בעבר פעם מאי תושבים
  המבקשות צעירות ובמשפחות משקים בבני ההתיישבות

 במידה היום ממלאת התנועות של מקומן את .בכפר מגורים
  משמעותי לגורם והייתה שהתעצמה האזורית המועצה רבה

  לקחת המדינה תחליט אם .הלאומית במערכת והן באזור הן
 .יצנח הכלכלי כוחן 'עלייה קולטת עיר' מעמד את מהן

 



 התנועות שצמחו מלמטה

במחצית שנות התשעים צמחו בארץ שתי תנועות צעירים חדשות  •
 :להתיישבות כמילוי מקום לחלל שנוצר

היו . כפרים 14שעוסקת בכפרי סטודנטים והקימה ברחבי הארץ  ' איילים'•
לגל חודר בהתיישבות  . כפרים נוספים שלא התמידו כמו בערד ובאר שבע

 .יש גם גל נסוג

שרואה את יעודה ביישובים צעירים וחדשים כמו  ' אור משימות לאומיות'•
רתמים הם , מרחבעם, שיזף, סנסנה. בהשלמת הוותיקים בצפון ובדרום

אלו היישובים שזכו לכותרת המאמר הראשי  . בנגב' תנועת אור'מיישובי 
 !".יישובים מיותרים 32:" בנוסח' הארץ'ב

 אבל בואו•

 נתחיל   •

 ...מהתחלה•

•  

 



 חזון ופנטזיה: 1934רשרש -אום

 'הים השני'חזון נמל  •

 'מרחב ריק'החיפוש אחר •

 בלחץ האירועים באירופה•

חזון  : לא רעיון מקורי•

 יבנאלי

 

•... 

 

 

היישוב היהודי הדרומי •
ביותר באותה שנה היה  

(  מושבה לשעבר)המושב 

שם גם היה  . באר טוביה
גבולנו המיועד בועדת פיל  

 .1937ב



 משתמשים גם היום כדגל גוריוןבחזון בן 

  זר מכונן כצעד הניחו כשמייסדיה 'הנגב מפלגת'ל שכשל מהרעיון•
 .הצין נופי מול קברו על

  על הנגב בצומת ההדרכה קריית את לקרוא רצתה השמות ועדת•
 ההדרכה בסיסי בעיר שרצה הוא הלא .גוריון בן דוד של שמו

 לקראה שלו בסוברניות בחר ל"צה .השישים בשנות רמון במצפה
  בצבא האחרון בתפקידו ם"פד אלוף-שרון אריאל האלוף ש"ע

  באתר הבחירה את שאישר הוא היה ממשלה כראש .הקבע
 .ההדרכה קריית לבניית הצומת

 המועצה ברחבי נתלתה הנגב רמת לראשי הירוקים בין בויכוח•
 :הסיסמא

  להגנת החברה  (זוהר באדום) למרות -בישראל העם יבחן בנגב"•
 ."הטבע

 עברו מאוחר יותר שנים 16 , נגב ברמת גם המעניינת הבשורה•
  ל"מנכ של בזכותו אולי 'קיימא בר נגב' של במונחים לדבר

 .בוקר-שדה ס"בי מנהל בעברו שהיה המועצה



 המפגש עם מוכתרי יישובי הנגב -מלחמת העצמאות

מה יעלה  : שאלת הנציגים•
יוני )בגורל הנגב המנותק 

1948)? 

לא : הבנגוריוניתהתשובה •
לא סיוע , תגבורת בכוח אדם

 בנשק נוסף

:  ההבטחות שלא הוגשמו•
תיקון הנזקים ובנין יישובים 

 נוספים

, נמל, עיר: החזון באילת•
, שדה תעופה, בסיס ימי

התיישבות , מחנה צבאי
כל אחד  . חקלאית סביב

 !מסעיפי החזון היה למציאות



מבצר לעיר  , עוגן וגלים לנמל: סמלה של אילת

 .ספר וגלגל שיניים לתעשייה



 הקריאה להליכה לנגב בעיני מושיק לין



  -ח"האסטרטגיה היישובית בנגב עד תשמפת 

 היתדות שיצרו את הנגב הישראלי

 שלמספרו •
   ברסלבייוסף 

 ' את הארץ בהידעת 
 .ארץ הנגב -

 



אתם עוד : אורחים ביום העלייה בנירים שאמרו

 !תביאו לכאן את התפוזים של יפו

  



 1943בגבולות '  ללא צל אדמה'בזריעה 



 העבר כמקור השראה

-מיכאל אבי ' פרופפ "אם ע• 
יונה התגוררו בערי רמת  

איש בתקופה  85,000הנגב 
הביזנטית כמה נוכל אנחנו  

בכוח המודרנה ליישב  
ר יוסף "פ ד"ע? בנגב

 22היו בהן רק  שרשבסקי
 .אלף תושבים

הכלי שנבחר להתיישבות  •
בתקופה החלוצית שלפני  

ח היה הכלי המוכר  "תש
היישוב החקלאי : מהצפון
 .הקיבוצי



 גידול האוכלוסייה

ביישובים הבדווים ובפזורה  •
אלף תושבים   200מעל 

( 1949אלף ב  12.5לעומת )
: בזכות הפריון הגדול בעולם

 .לשנה 5.5%

גלות מהמרכז למהגרים  •
הזרים מדרום לגדרה  
 .ובעיקר בערד ובאילת

אלף תושבים שהם   650•
מאוכלוסיית  8%פחות מ 
 .המדינה

אלף תושבים   200מעל •
 .בבאר שבע

 24: ערי הספר המערבי•
אלף כל אחת בזכות העלייה  

 .מ לשעבר"הגדולה מבריה

 6מועצה אזורית רמת נגב •
מעולם לא . אלפים תושבים

 .                                                      היו רבים  כל כך



-ההתיישבות האזורית: ניסויים בהתיישבות

 בשנות החמישים
 כדוגמא לתענך ולעדולם, חבל לכיש•

 לובה אליאב מנהל צוות ההקמה•

 ואשכול. ג.ב -המייסדים האבות  •

 לכפר ויתקין  תהיה גילת ': אשכול•

 'הנגבשל •

 ,  תכנון מוקדם•

 ,  שמות מוקדמים•

 ובירתמרכז אזורי , מדרג של כפר•

 החבל  •

 סוכר וכותנה יגדלו  •

 ובסוגתבמושבים ויעובדו במנפטה  

 .גת -בקרית   

 :המושביםמושבי בני •

 בנים-לכיש וניר 

 קו ההגנה המזרחי•

 ,  אמציה, לכיש:ל "היאחזויות הנח 

 .נחושה 

 מודל ללימוד בעולם•

 .וייץרענן  -המתפתח כולו 



מפעלי הטכסטיל שהיו באופקים ובערי  -אר-אופ

 הפיתוח האחרות

 



 טבעות ההתפשטות

 ממרכז הארץ
 

 לקבלת הגל הבא של מיועדים •

 ההתפשטות מהמרכז החוצה 

 היציאה מתל אביב במלחמת •

 1991המפרץ  

 קסאמים: מרחב עזה ואיומיו•

 ?באשקלון ומה הלאה–

 המוקדים האסטרטגיים של•

 ,תחנת רוטנברג: חוף אשקלון 

 מפעל ההתפלה, א"קצא 

 לא להיות החצר האחורית של•

 NIMBYהמדינה   



המרחב המעובד מושך אליו אוכלוסייה גם של 

מי שלא יעסקו בחקלאות ויהיו ליוממים אך 

 בוחרים לגור בכפר



הטרנד הנוכחי בחקלאות השורה   -ארץ החוחובה

 בנגב

 



 ברביבים עוקרים זיתים כדי להחליפם בחוחובה

 



 ממיטב התעשייה הקיבוצית

 חצרים' נטפים'•

 דפוס בארי•

 עזה-כפר' כפרית'•

 בסעד' סיפן'•

 ברעים' ישראלייזר'•

 בדביר ולהב' דולב'•

 ברביבים' רביב'•

 במשאבי שדה' שגיב'•

 במשמר הנגב פוליביד•



'  לב הנגב'מיליון הדונם של רמת הנגב ותכנית  4

 שהייתה חזון ראש המועצה בראשית האלף

 מהמתיישבים•

 ביקש להפוך  •

 .לעובדי שרות•

 !לא הכול הולך•



הפריפריה במונח   -ולא שולה)מרחב הספר 

 הספר השלישוני -שגדל( שהומצא כאן



 מ מהרצועה"ק 40 -בבאר שבע גראדטיל 



מסילות הרכבת ששינו אורחות חיים והקרב על 

 תוואי המסילה לאילת

 



 אינטל במבט אווירי אלכסוני

 



 מפעל טרה באזור נעם

 



 מפת אזור התעשייה עידן הנגב

 



מקטורה ועד בקעת אשלים -אנרגיה סולרית

 ומשמר הנגב

 



 ?ל דרומה"מהי המשמעות של עליית צה

 



 ל בבקעת"הדמיית קריית המודיעין של צה

 ?האם היא תביא לשינוי המיוחל-באר שבע 

 



 23/14/4נוסח תוכנית מתאר 
א  "תכנית קובעת עקרונות לפיתוחו של אזור באר שבע כמטרופולין בהמשך לתמ"•

ולתכנית האב למטרופולין באר שבע שאומצה במועצה , 14/4 מ"תמלהוראת , 31
  (.1998)הארצית 

תוך מענה תכנוני לעניין האוכלוסייה , התכנית מכוונת ליצירת מטרופולין של איכות
מענה תחבורתי הולם לצרכי הגידול  , הבדואית וצרכי האוכלוסיות השונות במרחב

המורשת  , מימדיו: ותוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של המרחב, והפיתוח
ההסכמה לאומית למתן עדיפות  , המגוון החברתי, האקלים המיוחד, התרבותית

  .והאפשרות להעברת תשתיות, לאומית לנגב
, שירותים ותעסוקה, מוסדות, התכנית קובעת היררכיה מרחבית למיקום מגורים

המטרופולין הוא מרחב בחירה משותף  . כאשר באר שבע היא גלעין המטרופולין
; רשת תחבורה רדיאלית: תוך מענה לצרכי האוכלוסייה באמצעות, למרכיביו

חיזוק הישובים העירוניים והפרבריים ואיכות  ; שיתוף פעולה בין ישובים ואוכלוסיות
;  התחדשות עירונית; החיים תוך מגוון שירותים ותעסוקות ופינוי מבנים חקלאיים

, אזורי חקלאות; מרחבי נופש ופנאי; ואזורי תעשיה מטרופולינייםאזורי תעסוקה 
.  איחוד תשתיות; מניעת מוקדי מסחר לאורך דרכים; נוף מדבר ונוף שמור מיוחד

התכנית מאזנת בין צרכי הפיתוח והשימור ובין הזיקה לעיר באר שבע והישובים  
 ."...והפעילויות במרחב

 ?י גורמי הביצוע בשטח"מה בין המוחלט בועדות לנעשה ע•



 מבניין הרבע קילומטר: השינוי בבאר שבע

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2meTK97XNAhUDuBoKHcXdB9QQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/425097652302836841/&psig=AFQjCNFQh93qntaI9geGmRuRGBoLtAg5IQ&ust=1466488913625113


 עיר הסייבר-באר שבע

 



מגדלי המגורים בבאר שבע החליפו את התכנית 

 ועליהם נוספו המזרקות' לבניית שכונת רמות ג

 



 ?האם זה הפיתרון לשכונות הותיקות

 

https://michaelarch.files.wordpress.com/2014/12/d79ed791d798-d7a6d799d7a4d795d7a8-d79ed79ed796d7a8d797.jpg


 2030חזון -מטרופולין באר שבע

–מטרופולין המיועד לשני מליון תושבי הנגב ובעל עוצמה כלכלית •
 .  תרבותית המושך אוכלוסיות צעירות מכל הארץ-חברתית

 ביסוס באר שבע כמרכז הסייבר הלאומי•

 ההייטקיצירת מקומות עבודה בשכר גבוה בפארק •

 .פינוי מחנה נתן•

 .משפחות אנשי קבע עם מעבר בסיסי המודיעין והתקשוב דרומה•

 .דרומה 6הארכת כביש •

 וצירים ראשיים בעיר רגרפרויקט הסעת המונים בשדרות •

 אגם נחל באר שבע ובו מוקדי בילוי ופנאי•

 מתחם מלונאות ותיירות ליד פארק נחל באר שבע•

 .גוריוןפיתוח הקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן •

 (. פרויקטים ותכניות עבודה 2019-2014שבע -באר -עיריית באר שבע)•

 

 



 !'עלייה על הקרקע'אכלוס במקום 



 בית צמוד קרקע: החלום הישראלי
  ולהבים במיתר השמונים בשנות נולדה הקהילתי היישוב פריחת•

  את נאווי העיר ראש משדחה חברון הר דרום יישובי גם כמו
 עיר זו": בטענה קרקע צמודי לשכונת שבע באר צעירי בקשת

 ."בבלוקים רק גרים ובה פרולטרית

  אמרה שם גרים הירוקים מפעילי שרבים שמצאה זנדברג אסתר•
 !אכזר גם אלא מרושע רק לא שהוא הפרבר על

  לא הגדולה העיר פרברי/הלינה בערי צמח שלא שלי טענתי•
 או בוקר שדה של המוזיקה פסטיבל ולא ,ערד של הזמר פסטיבל

  ,עומר הקהילתי ביישוב לגור באתי ":צחור זאב 'פרופ שטען כמו
  הסוציו המעמד בעיירות באמצעים המחסור ."קהילה בעומר ואין

  בחיי כל קודם מכה המוניציפאליות העלויות לכיסוי הגבוה אקונומי
   .תרבות+הקהילה

  אבנון בהר המדענים כפר :נמנעה שהקמתו פרבר /היישוב•
 .לירוחם שממזרח



של דורון אלמוג  ' עלה נגב': מפעלי חינוך בנגב

כהמשך למסורת שהחלה בבית הספר שדה  

 1959הראשון בעין גדי 
 



 שלמה חסון' פרופספר ופריפריה על פי 

 חלקי ובכל בנגב אחריו ובבאים גדי עין שדה ספר בבית ראה•
 ראשי בתמיכת הציוני ההתיישבותי למעשה המשך דרך הארץ

 גדי עין ש"ביס בחנוכת נוכח היה גוריון בן)  ובאמצעיה המדינה
 .(התקציבי המקור היו השיכון משרד ואחריו דין החקלאות ושר
  שונה 'החינוכית התיישבות'ה אם גם) הדרך מאותה עוד

  אלון עזריה :משם באים שורשיה אבל (החקלאית מההתיישבות
  צפלין עוזי ,מיגור גל מיכאל ,מרביבים פלדמן יוסי ,השיטה מבית

 שוקה ,ברוך ממעיין לבנה מייק ,ממולדת שגיא יואב ,ממסדה
  (ממעברות טחנאי ושי שדה ממשאבי אור יוסף ,יוסף מתל רווק

 הגולן רמת ועד ואילת מסיני ההתיישבות בספר לאחיזה המשך
 .אכזיב וחוף

  נטישת בעיני זוהי בסכנה וקיומו מתנדנד חצבה ש"ביס אם•
 ערי) GHOST TOWNS לכך קראו באמריקה .בספר התיישבות

 ירון יודע מה ?לעידוד חדש מרקוס מנחם שם נחוץ אולי (רפאים
 ?בערבה למדו שטרם עציון כפר ש"בביס רוזנטל



החינוכית התיישבותית   הקהיליההקמתה של 

 1987בניצנה 

 כך עשינו•

 גם בניצנה  •

 בראשותו של•

 לובה אליאב•

 כשלשותפות•

 ט"החלה•

 !לא זכינו•



היישוב הקהילתי שבין להבים   –גבעות בר 

 2004לאשל הנשיא 

 



:  שלש בנותיה של מיתר 35א "בניגוד לתמ

 ויתיר חירן, כרמית

 



 ירוחם-נוף  נוהשכונת 

 



 לתכנון עתידי

ברוח התיישבותם של מפוני •
בני  , גני טל, קטיף בשומריה

 .דקלים ונטע

היש תוכנית מגרה עם  •
מיקומים חדשים ליישובים  

שיועתקו בהסכם עם 
אולי ?  הפלסטינים מחרתיים

אבל , לא יהיה הסכם
תוכניות יש להכין כי למדנו 

שהפתרון לעקורים היא 
תוכנית שיקום הקהילה  

 .יחדיו



יקומו או לא יקומו חמישה יישובים חדשים 

 ?בכביש דימונה

 



 'היין דרך'בהקרב על חוות הבודדים 



 הצימר והתיירות הכפרית כענף כלכלי

 



 החלוציות בין כרם שלום לקדש ברנע

 



על המים ' מתק המדבר'פ רמת נגב "פרי מו

 המליחים של פתחת ניצנה

 גדלים היום בפתחה•

 סיליקוריה, כרמים ליין•

 , לולי עופות, לייצוא •

 פ מבקש"תותי שדה והמו•

 לחדש ולהמציא גידולים •

 .חדשים•

 בדרכו של חתן פרס ישראל•

 .ל מרביבים"ז מלאך'דיואל •



 מפעל המים העתיק בתל  : פיתוח התיירות 

 באר שבע

-אוצר לפיתוח כלכלי•
 .תיירותי-תעסוקתי

מטיילי תל באר שבע הם •
בעיקרם צליינים  

המחפשים את עקבות  
האל עלי אדמות בגן  

הלאומי שזכה בהכרת 
 .אונסקו

כמה מילדי בתי הספר •
בבאר שבע היו בתל באר  

 ?שבע הקדומה



   -6המשמעות הכפולה של כביש 

 יוממות אל ומהנגב

 



מגורי ותיקי הצפון בקהילות : רעיונות לעתיד

 אריזונה -לגיל השלישי

  



.  ברזיל קוריטיבה – נימאיירמוזיאון אוסקר 

דוגמא לעוגן תיירותי החסר בבאר שבע כאתר 

 ם המתפנה"חובה לתייר באתר פד



 וגאסעיר במדבר שאיננה לאס  -אריזונה-פניקס

 



 בית חולים חדש ייבנה  : בשורה לדרום

 בבאר שבע

שרת הבריאות גרמן הודיעה כי במסגרת הרחבת • 
התשתיות בנגב יוקם בית חולים נוסף בבאר שבע  

. שמניינם הולך ועולה, שיעניק טיפול לתושבי האזור
בהחלטה מרחיקת "גרמן הודתה לשר האוצר לפיד ש

 ".לכת הורה לתקצב את המהלך

 06:01 23/09/14פורסם  | 2חדשות •

 

רמת שירותים נמוכה מהווה מכשול בקליטת  •
אוכלוסייה נוספת כמשפחות אנשי הקבע של בסיסי 

הבריאות  , ל החדשים המתעניינים ברמת החינוך"צה
 .והתעסוקה לאישה ולא רק בתעסוקת הבעל

 



 :תוכנית

 הגדלת האוכלוסייה בנגב במיליון איש 

 
בשיתוף עם משרדי ממשלה  , תוכנית אב חדשה שהגה משרד הבינוי•

 -מבקשת לעדכן את תוכנית המתאר הנוכחית לערי הנגב , נוספים
  490ייבנו , במסגרת התוכנית. 2035ולהגדיל את היצע הדיור עד שנת 

  700-יישובים והאוכלוסייה תגדל מכ 22יוקמו עוד , אלף דירות חדשות
 מיליון תושבים 1.85-אלף כיום ל

• 13:39,  27.11.14  :פורסם ציאוןהילה   

מיליון   1.2-תוכנית חדשה צפויה להגדיל את אוכלוסיית הנגב בעוד כ•
תוכנית אב  ( 'ה)לשכת שר הבינוי פרסמה היום .שנה 20תושבים תוך 

הקרוב  ' אשר צפויה להגיע ביום א, "קדמת נגב"חדשה המכונה 
היצע הדיור ביישובי דרום  , במסגרת התוכנית. להצבעה בממשלה

מיליון איש בשנת   1.85-הארץ יגדל עד לכדי אכלוס פוטנציאלי של כ
המציעה להגדיל את  , זאת בניגוד לתוכנית המתאר הקיימת. 2035

מיליון תושבים בלבד  1.2-אלף איש כיום ל 690-אוכלוסיית הנגב מ
 .2020בשנת 

 



 באר שבע של לילה -עיר האורות

 



 מתיישבים-שיח ירוקים-הדו
אהרון  , מרביבים מלאך'דיואל •

  בן'השי בן אליהו , אוזן מגילת
 ואייביהתיכונה ' של הערבה גוריון

ל הם כמה  "רון מחצרים  ז
מראשוני הראשונים שעשו את 

הנגב למרחב התיישבותי ויש עוד  
 .רבים נוספים

במלאות עשור לעליית  , 1977-ב•
יהב כישוב קבע למקומו -עין

: חרז שי בן אליהו, הנוכחי
המותר  ? עשינו, אם רב, המעט"

מי יוכל את זאת  / ? להתגאות
אך  / ? מי ישכיל לשפוט, לדעת

: / וללא ספקות, אחת נדע לבטח
וכל ירוק  , כל שתיל אשר הפך לעץ

בזה מרחב ענק שומם / המבצבץ 
 ".שלנו הם, שלנו הם -

 

חסרה לי כאן ההצדעה למעשה •
! הנחשוני ההתיישבותי בנגב

 !בעיני יותר מכל זוהי הציונות נטו



 :חוקר משאבי המים שעלה להתקפה 

האם מלחמת החורמה בחוות  •
הבודדים אינה סותרת היסטורית את 

מראה המרחב ברמת הנגב של ימי  
שנה   1,500לפני  הביזנטים

כשהחוות הקדומות עובדו כשטחי  
הלא מזונם הטרי של  ? חקלאות נגר
שבטה וחלוצה לא  , תושבי עבדת

מחממות  ' תנובה'הובא במשאיות של 
הערבה אלא גודל בחוות החקלאיות 

להרצאתי על חוות  . בעמקי הוואדיות
הבודדים ביובל לקבוצת כנרת  

 !כתב הגנה-חוות הבודדים: קראתי

הראיה הירוקה רואה את : ואחרון•
המרחב הישראלי כולו באותה  

האין הבדל בין השרון . הפרספקטיבה
בצורך  ,  לנגב כארץ הספר האחרון

 ?בשמירת השטחים הפתוחים

הידרולוג  )אריה איסר ' פרופהיה זה •
(  ומגלה המים המליחים בנגב

כלפי היושבים כאן את   שהיפנה
'  מדברא נטורי'הביטוי הלא משובב 

על משקלם של קנאי ירושלים מבית  
 . הרב בלוי במאה שערים

מדבר   הפרחת'מבזמנו שלחתי עותק •
של פרופסור איסר לעזריה  ' הנגב

, צריך לטעמי. אלון שלצערי לא הגיב
גם לנהל דו שיח מול הביקורת ולא  

 !להתעלם 



 פ אריה איסר"הפרחת מדבר הנגב ע

את היישובים החדשים  • 

'  גני עם'בנגב יקיפו 

(  פארקים לאומיים)

 ושקומות טבע

הקדומות  לחידוש החוות •

כנוף ירוק לשחזור נופו  

הירוק של הנגב הלח  

מתקופות הקרח והתקופה  

 .הביזנטית


