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 .3היבטים מרחביים כוללים וסוגיות התכנון המרכזיות | עיקרי לימוד המצב הקיים

מטרת המסמך
מסמך זה מהווה סיכום כולל של שלב לימוד המצב הקיים בעבודה על תכנית המתאר הכוללנית
למועצה האזורית רמת הנגב .מטרתו היא הצגת סקירה כוללת של המרחב ,כפי שמשתקפת
מהלימוד שנערך בתחומי התוכן השונים ,והצגת הסוגיות התכנוניות שגובשו בעקבות תהליך
הלימוד וימשיכו ללוות את העבודה על התכנית .המסמך כולל שני חלקים מרכזיים:

היבטים מרחביים כוללים וסוגיות התכנון המרכזיות
•

היבטים מרחביים כוללים  -תובנות מתוך סקירה של המרחב הפיסי ,ציבור התושבים
והמשתמשים ,מרחב הפיתוח הקיים המשרת אותם ,והחזון למרחב הקושר בין כלל הרכיבים.

•

סוגיות התכנון המרכזיות שילוו את המשך העבודה על התכנית .סוגיות אלו מתייחסות לכל
אחד מרכיבי שלד המועצה העתידי :אגני ההתיישבות והיישובים ,מוקדי הפיתוח השונים
באגנים ומחוצה להם והדרכים  -כבישים קיימים וצירים היסטוריים.

עיקרי לימוד המצב הקיים  -תקצירי הסקירות הנושאיות בתחומים השונים
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היבטים מרחביים כוללים
המועצה האזורית רמת הנגב היא המועצה הגדולה בארץ  -בשטח של כ 4.1-מיליון דונם ,למעלה מ-
 20%משטח מדינת ישראל .מצפון ,גובלת המועצה במועצות האזוריות אשכול ,מרחבים ,המועצה
התעשייתית נאות חובב ואזור הסייג המכיל את יישובי המועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר.
מדרום גובלת המועצה במועצה האזורית אילות וממזרח במועצה האזורית ערבה תיכונה ובעיר
דימונה .גבולה המערבי של המועצה הינו הגבול הבינלאומי עם מצרים ,ולכך השפעות בהיבט
הביטחוני והתפקודי .בתחום המועצה קיימות מספר מובלעות מוניציפאליות – המועצות
המקומיות מצפה רמון וירוחם ,והישוב ביר האדג' שהינו חלק מהמועצה המרחבית נווה מדבר .ניתן
לראות כי למועצה ממשקים עם ישויות גובלות מגוונות מאוד.

איור  :1רשויות מוניציפליות גובלות

החזון הלאומי והאזורי לפיתוח וצמיחה דמוגרפית מהווה את הבסיס לפיתוח הפיסי של המרחב.
חזון זה עבר תמורות לאורך השנים כחלק משינויים רחבים שעברה מדינת ישראל והציבורים
השותפים לגיבוש .
מספר רכיבים פיסיים הגזרים מהחזון למרחב ,בונים יחדיו את שלד המועצה :אגני ההתיישבות
 הנובעים ממאפייניו הפיסיים של המרחב ומעוגנים בתפיסה התכנונית האזורית והארצית; מוקדי3
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ההתיישבות  -כיחידה עצמאית ,בתוך האגנים או מחוצה להם; מוקדי הפיתוח  -בתוך היישובים,
בסדר גודל אגני (צמוד יישוב או במוקד עצמאי) ,במוקד מועצתי  -מרכז המועצה ,באגן אורון -
פיתוח בסדר גודל לאומי ובמוקדים קטנים מחוץ לאגנים; דרכים קיימות והיסטוריות  -אלו
מאפשרות את התנועה הנדרשת לקיום הזיקות השונות ,אך גם מהוות בסיס נושאי לפיתוח תיירותי.
מספר מאפייני רקע מהווים חלק בעיצוב השלד המועצתי בהווה ובעתיד .ראשית ,המרחב המדברי
בו נמצאת המועצה מהווה רכיב משמעותי בפיתוח הן בהיבטיו הפיסיים והן כחלק מהאתוס
האזורי והלאומי .מרחב זה על ערכי הטבע ,הנוף והמורשת שבו ,מגדיר את הצורך בפיתוח באגנים
מוגדרים וקובע במידה רבה את מיקומים של אגנים אלו .המאפיינים המדבריים משפיעים גם על
סוג ,היקף ואופי הפיתוח בתחומים השונים  -התיישבות ,חקלאות ,תיירות ,פיתוח כלכלי ועוד.
גורם רקע נוסף הוא הביקוש למענה לצרכים לאומיים בשטחי המועצה .ביקוש זה נובע מהיקף
השטח הגדול ,דלילות האוכלוסייה ומאפייניו הפיסיים של השטח .רוב השטחים במועצה סגורים
כיום בפני פיתוח של המועצה (שטחי אש ומחנות צבא ,שמורות טבע בעלות חשיבות ארצית ,שטחי
כרייה וחציבה ומתקני אנרגיה סולארית עתירי שטח) .שטחים אלו מתוכננים ומנוהלים על ידי
גופים שונים  -דבר שמגביר את המורכבות בקביעת ההגיון המרחבי שיוביל את פריסת הפיתוח
העתידי ודורש סנכרון רחב עם מגוון שותפים.
התרשים מטה מציג את הגורמים המעצבים את החזון המתגבש למרחב רמת הנגב ואת שלד
המועצה העתידי הנגזר מחזון זה .חלקו הראשון של פרק זה  -היבטים מרחביים כוללים  -מביא
תובנות מרכזיות מסקירת הרכיבים הפיסיים והרעיוניים הבונים את החזון למרחב .חלקו השני -
סוגיות התכנון המרכזיוות  -מתייחס להיבטים תכנוניים בשלד העתידי.
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 .1המרחב הפיסי
 1.1גיאומורפולוגיה  -רכסים ובקעות ,נחלים ואגני הניקוז
הרכסים והעמקים של הנגב הצפוני הם חלק ממערכת טקטונית של קימוט שיצרה במרחב קמרים
וקערים לסירוגין ,שכיוונם מדרום מערב לצפון מזרח .הקמרים  -רכסי הנגב הצפוני  -בנויים מסלעי
גיר ,קירטון וצור בשיפועים תלולים ,ואילו העמקים שביניהם רציפים וקרקעיתם שטוחה ורחבה,
מכוסים בקרקע אלוביאלית ובאדמת לס מישורית .הרכסים הם אסימטריים בחתך הרוחב שלהם:
מדרונותיהם הפונים לצפון מערב הם בעלי שיפוע מתון ומדרונותיהם הדרום מזרחיים מגיעים
לשיפועים חריפים ,לעתים עד  70מעלות ויותר ,ויוצרים תצורת נוף אופיינית למרחב  -ה"מצלעות".
בשלושה מהקמרים של הנגב הצפוני  -רכס חתירה ,רכס חצרה ורכס מחמל התפתחו מכתשים -
המכתש הגדול ,המכתש הקטן ומכתש רמון בהתאמה ,המהווים תופעה גיאולוגית ונופית ייחודית
בקנה מידה בינלאומי .בבקעת צין ואורון מצויים מרבצי פוספט המנוצלים על ידי מפעלי אורון
לצרכים מסחריים.

איור  :2מפת הרכסים והבקעות ברמת נגב

את מרחב המועצה חוצה קו פרשת המים הארצי .ממזרחו  -אגן נחל צין הזורם לים המלח ואגני
הנחלים נקרות ופארן הוזרמים לנחל הערבה ומשם לים המלח ,ממערבו  -אגן נחל ניצנה ולבן
הנבלעים בחולות צפון סיני ,אזור חולות שונרה ועגור בהם נבלע הנגר העילי בחולות ואגן נחל הבשור
שמקורותיו באזור שדה בוקר וירוחם והוא זורם לעבר הים התיכון.
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איור  :3אגני הניקוז וקו פרשת המים הארצי ברמת הנגב

 1.2חטיבות ויחידות נוף
מרחב רמת הנגב מורכב ממגוון תצורות וערכים נופיים ייחודיים .בצפון מערב – אזור חולות חלוצה
ועגור ,במזרח – סדרת הקמרונות :חצרה ,חתירה ובו המכתש הגדול ,ירוחם והקערים שביניהם;
במרכז – אזור רמתי :רמת עבדת ורמת מטרד המתנקזות לנחל צין ורמת ברנע המתנקזת מערבה
אל נחל לבן; בדרום – קמר עריף ,קמר רמון ובו מכתש רמון וביניהם נחל נקרות; והמישר המתנקז
אל נחל נקרות וגבעות צייה המהוות חלק מאגן הניקוז של נחל פארן .חטיבות הנוף מהוות חלק
משיטה שהנהיג המשרד להגנת הסביבה 1להערכת רגישותם של השטחים הפתוחים לאור
תכונותיהם והפוטנציאל הגלום בהם .לשם כך ,נדרשת הגדרה של יחידות מיפוי ראשוניות בעלות
תכונות ומאפיינים משותפים מבחינת משאבי השטח כגון פני השטח ,האקלים ובתי גידול – אלו הן
"חטיבות הנוף".

 1על בסיס מתודולוגיה שגובשה להערכת רגישות וערכיות שטחים פתוחים ע"י מוטי קפלן ומנחם זלוצקי
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חולות חלוצה ועגור

רכסי חתירה ,ירוחם וחצרה

בקעת צין ורמת עבדת

קמר רמון והמכתש

בשטח המועצה  7חטיבות נוף הניתנות לתיחום ברור ,תוך התייחסות לגודל השטח ומאפיינים של
הידרולוגיה ,צומח ,היסטוריה וארכיאולוגיה ,.הנחלקות גם הן ל"יחידות נוף" קטנות יותר.
רוב יחידות הנוף בתחום המועצה בעלות ערכיות חזותית גבוהה עד גבוהה ביותר .מיעוטן בעל דירוג
בינוני (מישור רביבים ,קציעות) .רוב היחידות הרגישות ביותר חופפות חלקית או גובלות באגני
הפיתוח של המועצה או של העיירות ירוחם ומצפה רמון.
חטיבות הנוף השונות מגדירות במידה רבה את בתי הגידול המגוונים במרחב  -חולות ,מישורי לס,
בתות ושיחיות ברכסים ,מדבר צחיח ונחלים .בתוך כל אחד מבתי גידול אלה מגוון בתי גידול
ייחודיים ,המושפעים מגורמי אקלים ,הקרקע ,הטופוגרפיה ,יחסי הגומלין בין הצמחים ויחסי
הגומלין עם האדם .הגורם המגביל העיקרי לצומח באזור הינו כמות המים הזמינים לצומח
ומליחות הקרקע ,אשר נקבעים על-ידי סוג הקרקע וכמות המשקעים.

מפת יחידות נופיות על פי רגישות חזותית

איור  :4מפת חטיבות הנוף

 1.3קשר הדוק בין המבנה הגיאומורפולוגי ובין פריסת הפיתוח
הבנה של שלד הפיתוח האזורי הקיים ,מתבססת על קריאה של המבנה הגיאומורפולוגי של קמרי
צפון הנגב בכיוון צפון-מזרח דרום-מערב ,והקערים ביניהם .מבנה זה מכוון את מערכות התנועה
והתשתית המודרניות ,שבחלקן מבוססות מערכות תנועה היסטוריות (כגון תוואי הרכבת
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העות'מנית) ואת הפיתוח ההתיישבותי והחקלאי הנלווה – אל מרחבי הפיתוח שבינות לרכסים .אגני
הפיתוח התפתחו יד ביד עם מערכת הדרכים כאשר באופן טבעי התרכז הפיתוח באזורים נוחים
בהתרחבויות מישוריות לאורך הבקעות.
המבנה הגיאומורפולוגי של המועצה מייצר הבדלים בין הדרכים האורכיות והרוחביות במועצה.
הדרכים האורכיות ברמת הנגב (כביש  )225 ,224 ,40 ,10מתאפיינות בחציה מרובה של קמרים
ובקעות .זו מייצרת השתנות גבוהה עם דרמתיות רבה (לדוגמא במקטע טללים  -חלוקים של כביש
 .)40אלו עומדות בבסיס ערכיות הנופית הגבוהה של כביש  .40הדרכים הרוחביות עוקבות ברובן
אחר מהלך יחידות הנוף הבקעתיות ורבות מהן גובלות ביחידות נוף בעלות מופע שונה בצפונן
ומדרומן .כך נוצר מימד רוחבי מגוון (דוגמאת כביש  204העובר בקער ירוחם ,כאשר מצפון רכס
ירוחם ומדרום רכס חתירה) .ערכיותן הנופית נובעת דווקא מאותה מונוטוניות ומהמבטים השונים
הנצפים משני עברי הדרך.
לכל אחד מאגני הפיתוח מאפיינים ייחודיים הנובעים מתצורות הנוף הטבעי ומאופי הפיתוח בעבר
ובהווה .אגן בוקר ואגן ניצנה נמצאים שניהם על תפר משמעותי בין תצורות נופיות שונות .באגן
בוקר  -מעבר מערוץ נחל צין הרחב ,למישורי שדה צין ואל קמר רכס חלוקים .באגן ניצנה  -מעבר
משלוחותיו הצפוניות של המרחב הרמתי של הר הנגב ,אל מישורי הפיתחה ומשם לדיונות החול .כך
השפיעו אגני הפיתוח באופן בלתי הפיך על קו המגע בין תצורות נוף אלו.

 .2הנגב כמושא חזון
מאז ומעולם היה המדבר מקום בראשיתי ,האורג בתוכו חיים ושממה ,ריתק אליו בעלי חזונות
שונים ,היווה "אבן בוחן" לחוסנם של רעיונות לאומיים ואידאות נשגבים ,כמו גם למימוש חזונות
אישיים ,השזורים זה בזה .לרבות מהפעולות ברחבי הנגב לאורך השנים משמעות לאומית החורגת
בהרבה מקנה המידה המקומי.
אחת הדוגמאות ההיסטוריות הידועות הנה קיבוץ רביבים ,המסמל את ההתיישבות היהודית בנגב
בעת הנוכחית ,שעלה לקרקע בשנת  ,1943תחת החזון כי"...האדם יביא את הצינור לנגב ולא הצינור
את האדם לנגב" ,ובמימושו סימן את שינוי התפיסה ביחס לגבולותיה העתידיים של מדינת ישראל.
חשיבותו של הנגב כמשאב לאומי התעצמה בתפיסת עולמו של דוד בן גוריון להקמת ערים
תעשייתיות בנגב ,שיתבססו על שימוש במחצבי הנגב ,כחלק מחזון כיבוש השממה והפרחתה ,כמו
גם כמשאב יצרני התורם לבניין הארץ .על פי חזונו של בן גוריון "בנגב ייבחן עם בישראל [ .]...בנגב
יבחן כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראל ומבחן זה יהיה גורלי .בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר
היהודי .ועל אנשי המדע והמחקר שלנו שומה להתרכז בשדות מחקר חדשים שלעמי הצפון ללא היה
בהם צורך".
משמעותו הלאומית של הנגב היתה שזורה גם בחזונו האישי של בן-גוריון .בתשובה לשאלה מדוע
בחר להעתיק את מגוריו לנגב ,השיב כי "...ידעתי היטב את המצב בנגב ,שיש בו אמנם אדמה אך
היא מליחה ושיש להתחיל פה את הכלל מהתחלה .החלטתי מיד בלבי שאצטרף [ ]...כי זה היה
האידיאל שמשך אותי לארץ – להתחיל הכל מהתחלה ]...[ .לא הלכתי לשדה בוקר למען היות סמל
ומופת לנוער הישראלי [ ]...רציתי כל עוד יש לי כח פיסי להשתתף בעצמי בהפרחת השממה ,שאני
רואה בה יעוד אנושי עליון"...
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עם השנים חלו תמורות בהלך הרוח הלאומי ,המשתקפות בין היתר בהחלטת הממשלה "ארץ
המכתשים" משנת  ,1994המבוססת על ההבנה כי במרחב מכתשי הנגב גלומים ערכי טבע ייחודיים
בקנה מידה לאומי ובינלאומי ,המחייבים נקיטת אמצעים מיוחדים לשימור מצבם הטבעי ,מניעת
פגיעה בהם ,תכנונם ופיתוחם כאתרי טבע ותיירות .החלטה נוספת משנת  1996עוסקת בתיקון
מפגעי העבר  -שיקום שטחי הכרייה הבלתי מוסדרים במכתשים ופעולות נוספות ,ותקצובן בהתאם.
כתוצאה מהחלטות אלו השתנתה לבלי הכר דמותו של האזור ,מחצבות פונו ,מפגעי עבר שוקמו
והכלכלה המקומית עברה להתבסס על שימוש במשאביו הלא מתכלים של האזור.
במקביל התפתחה ההבנה כי נדרש להרחיב את הגישה אל מעבר לגבולות המכתשים והתגבשה
התפיסה לפיה נדרש לשמור על דמותו של הנגב כמרחב נופי בראשיתי .הבנה זו נבטה בקרב גורמים
שונים – אוהבי טבע ונוף ,אנשי אקדמיה ורוח ,והתכנסה לכדי אמנת "ארץ בראשית" שנחתמה
בשנת  2010בכנס רב משתתפים ,בהובלת המועצה האזורית רמת נגב ,המכריזה כי יש להכיר
במרחבי "ארץ בראשית" בנגב כארץ טבע ומורשת ,ולפעול בצורה מיטבית לשמרם ,תוך חיזוק
הזיקה בין הקהילות נופי בראשית לבין השטחים הפתוחים סביבם .חזון "ארץ בראשית" מתייחס
למאפייניו הטבעיים של המרחב ,כמו גם לקונטקסט ההיסטורי ,באומרו כי "...מרחבי "ארץ
בראשית" בנגב הינם יחידת שטח אשר יד האדם בן זמננו לא פגעה בו ]...[ .זהו המרחב המדברי
האחרון שמאפשר למערכות הטבע להמשיך להתקיים על אף האילוצים הרבים שיש למדינתנו.
"ארץ בראשית" נשתמרה כפי שראו אותה מאז יציאת בני ישראל ממצרים ,שוכני מצודות הנגב
בבית ראשון ,שיירות המדבר של הנבטים ,סיירי הפלמ"ח ומגלי הנגב .אנו קוראים לכל הגופים
המשתתפים [ ]...להיות שותפים בהגשמת היעדים לעיצוב ושימור עתיד ארץ בראשית .במרחב "ארץ
בראשית" קהילות [ ]...המהוות דוגמה ומופת לרוח חלוצית ,תעוזה ונחישות [ ]...הן חלק בלתי נפרד
מהמרחב ועל כן יש לחזקן ולאפשר להן את זכות הקיום לצד השטחים השמורים .יש לחתור
בנחישות להפיכת אזור מרחבי "ארץ בראשית" למרחב תיירותי שיוכל לספק לתושבי הקהילות
בתחומו אפשרויות פרנסה וקיום בכבוד .כשני עשורים אחרי החלטת [ ]...ארץ המכתשים ,שסימנה
אבן דרך משמעותית בהתייחסות למשאב הטבעי של הנגב הישראלי ,היום אנו מניחים יסוד חשוב
בשמירת אזורים אלה לדורות הבאים".
גיבוש האמנה הוביל לכדי שותפות אזורית של כל ראשי הרשויות והגורמים הפועלים בנגב תחת
חזון משותף .האמנה ,שנעשה נסיון לקדמה גם כהחלטת ממשלה ,עובדה לכדי מתווה מרחבי
לשימור נופי בראשית הנגב ,שמטרתו שמירה על נופי הבראשית ,בד בבד עם פיתוח וחיזוק הקהילות
במרחב ,בסביבתן הערכית.
חזון המועצה האזורית רמת הנגב ,שנוסח לאחרונה ( ,)2017מתייחס לחזונות קודמים אלו למרחב,
בהיבטי הפיתוח והשימור ,ברובד המקומי והלאומי ,ושואף לשלב ביניהם באמצעות גישת הציונות
הסביבתית .החזון מגדיר כי "המועצה האזורית רמת הנגב פועלת ברוח חזונו של דוד בן גוריון
ומתוקף המשימות הלאומיות של מדינת ישראל ליישוב ,פיתוח ושימור הנגב ,מתוך ערכי הציונות
הסביבתית למען עם ישראל ותושבי המדינה" ,ואף מפרטת את פעולות אלו לכדי ערכים ושירותים
אותם היא שואפת להעניק לתושביה המגוונים ,טיפוח וחיבור הסביבה הפיזית והאנושית ולקידום
והקמה של יישובים רב-דוריים ,בני קיימא ,המקיימים חיי קהילה איכותיים.
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 .3מרחב הפיתוח הקיים
השטחים המפותחים במועצה מהווים את הבסיס לפעילות האנושית .מרחב הפיתוח הקיים נשען
על מערך דרכים קיימות והיסטוריות ,אגני פיתוח בהם מתרכז עיקר הפיתוח ההתיישבותי ,החקלאי
והכלכלי ועל מעט מוקדי פיתוח מחוץ לאגנים .למיקומם של רכיבים אלו קשר הדוק למבנה
הגיאומורפולוגי של המרחב.

 3.1רכיבי מרחב הפיתוח
אגני הפיתוח
המבנה הפיסי של המרחב הביא את הפיתוח בשטחי המועצה להתרכז בארבעה אגנים :שלושה אגני
התיישבות  -פתחת ניצנה ,משאבים ושדה בוקר ,המעוגנים במסגרת התפיסה המרחבית של תמ"א
 35כ"מרקם כפרי" ,ואגן אורון – המהווה אגן תעשייתי ובו מפעלי הפקת הפוספטים ,תחום שטחי
הכרייה והחציבה הקיימים ,העתידיים ואלו שנסתיימה בהם הכרייה וייועדו לשיקום או לפיתוח
חדש.
שטחי המועצה בפועל (ללא השמורות ושטחי האימונים) מהווים  10%מסך שטחה והם כוללים
שטחים מפותחים כדוגמת היישובים ושטחי החקלאות ,שטחים בעלי פוטנציאל פיתוח ושטחים
ערכיים ללא הגנה סטטוטורית .בפועל פחות מ 3%-משטח המועצה הכולל זמין כיום לפיתוח עתידי.
אגן משאבים כולל את הקיבוצים רביבים ,משאבי שדה וטללים ,את היישובים הקהילתיים אשלים,
שיזף ורתמים ואת מרכז המועצה והכפר השיקומי רוח מדבר .אגן ניצנה כולל את המושבים קדש
ברנע ,כמהין ובאר מילכה ,את היישוב עזוז ואת הכפר החינוכי ניצנה ,לצד מקבץ של מתקנים
ביטחוניים  -מחנות קציעות ומתקני חולות וסהרונים .אגן שדה בוקר כולל את קיבוץ שדה בוקר,
מדרשת בן גוריון ,היישוב הקהילתי מרחב עם ,היישוב הבדואי עבדה ,שיכון המשפחות של בסיס
רמון  -מחנה טלי והכפר הטיפולי שלווה במדבר .האגן הרביעי ,אגן אורון ,הוא אגן פיתוח תעשייתי
בו מתקיימת כיום כריית פוספטים ובו נבחנות יוזמות שונות לפיתוח עתידי.
שלד הדרכים
כביש  40הינו כביש אורך המהווה את שדרת שלד המועצה בהיבט תנועה ,בהיבט התיישבותי,
תיירותי ובהיבטים נוספים .הוא העורק המקשר הראשי אל מחוץ למועצה וברמה האזורית מחבר
בין באר שבע ,אגן משאבים ,אגן שדה בוקר ומצפה רמון .מכביש  40מסתעפים מספר כבישי רוחב
היוצרים יחד עמו את שלד מערכת התנועה של המועצה .כביש  211מחבר בין אגן משאבים ואגן
ניצנה ומהווה גם עורק פנים אגני חשוב .כביש  204יוצר חיבור בין יישובי אגן שדה בוקר ומקשר,
כמו כביש  ,224את מרחב המועצה לעיירה ירוחם .חיבורים אלו גם מאפשרים את הקשר למרחב
דרך המכתשים  -כביש  ,225ולאגן אורון .כביש  ,10הסגור רב ימות השנה מסיבות ביטחוניות ,וכביש
 222הם כבישי אורך היוצרים חיבורים משניים אל חבל אשכול .לכביש  10ולכביש הרוחב ,171
לאורך שפתו הצפונית של מכתש רמון ,תפקיד חשוב במערך התיירות והטיילות של המועצה.
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 3.2אגני הפיתוח
המבנה הפיסי של המרחב הביא את הפיתוח בשטחי המועצה להתרכז בארבעה אגנים :שלושה אגני
התיישבות  -פתחת ניצנה ,משאבים ושדה בוקר ,המעוגנים במסגרת התפיסה המרחבית של תמ"א
 35כ"מרקם כפרי" ,ואגן אורון – המהווה אגן תעשייתי ובו מפעלי הפקת הפוספטים ,תחום שטחי
הכרייה והחציבה הקיימים ,העתידיים ואלו שנסתיימה בהם הכרייה וייועדו לשיקום או לפיתוח
חדש.
שטחי המועצה בפועל (ללא השמורות ושטחי האימונים) מהווים  10%מסך שטחה והם כוללים
שטחים מפותחים כדוגמת היישובים ושטחי החקלאות ,שטחים בעלי פוטנציאל פיתוח ושטחים
ערכיים ללא הגנה סטטוטורית .בפועל פחות מ 3%-משטח המועצה הכולל זמין כיום לפיתוח עתידי.
אגני הפיתוח  -ההתיישבות והתעשייה  -עומדים בבסיס התפיסה המועצתית ומגובים בראיית
התכנון הארצית .אפיון כל אחד מהאגנים וחיזוקו בהתאם ליתרון היחסי שלו מהווים אחד מיעדי
המועצה לחומש הקרוב.

איור  :5אגני הפיתוח במועצה
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אגן משאבים | שרותים ,תעסוקה וחברה
במסגרת גל ההתישבות הראשון בשנות ה 40-עלו לקרקע הקיבוצים הותיקים רביבים ומשאבי שדה.
גל ההתישבות השני בשנות ה 80-כלל הקמת הקיבוצים טללים ,אשלים ורתמים .אם ההתישבות
הותיקה באגן שיקפה את היותו של המרחב רחוק ומבודד ,הרי שכיום אגן זה צפוי לקלוט את עיקר
הצמיחה הדומגרפית העתידית דרך הקמת נווה תמרים והרחבות יישובים קיימים ,דווקא בזכות
היותו חלק מהטבעת החיצונית של מטרופולין באר שבע ,כפי שבא לידי ביטוי בתמ"מ .23/14/4

איור  :6אגן משאבים  -שימושי קרקע  -היקפים ואחוז מתוך כלל השטח המפותח

אופי ההתיישבות מגוון  -היישובים בתחום האגן מרכיבים פסיפס של קיבוצים  -רביבים ,משאבי
שדה וטללים; יישובים קהילתיים בעלי זהות דתית מגוונת  -אשלים (חילוני) ,רתמים (דתי לאומי)
ושיזף (מעורב) ומספר חוות בודדים .כמו כן האגן מהווה את המרכז המנהלי ומוקד שירותי הציבור
במועצה  -השירותים המוניציפאלים ,קמפוס ומבני חינוך פורמלי ואפורמלי ,ספורט ותרבות .באגן
מרכיבים תעשייתים ותשתיתיים  -פוטנציאל לצמיחה כגון אזור התעשייה סביב המועצה ,פארק
גולדה ומוקד שירותים תיירותיים ,תשתיות אנרגיה כגון המתקן התרמו-סולארי בסמוך לאשלים.
כמו כן בלב האגן מובלעת -הישוב ביר הדאג' ,המייצר מורכבות מחד והזדמנות לשיתופי פעולה
אזוריים מאידך .שמורת חולות משאבים גם היא שטח שמור בלב האגן  -מחד חסם לפיתוח ומאידך
בעל תפקיד בפוטנציאל הפיתוח תיירותי של האגן.
מרכז המועצה
מרחב צומת משאבים מהווה את ה"לב" התפקודי של המועצה .זהו מרחב הפיתוח הנגיש ביותר
במועצה ותמ"מ  23/14/4רואה בו חלק מהטבעת החיצונית של מטרופולין באר שבע .מגוון רחב של
שימושים מתרכזים בתא שטח מצומצם זה  -המרכז הניהולי של המועצה ,מבני ציבור מועצתיים,
ישובים קיימים ומתוכננים ,תעשייה ,פנאי ונופש (פארק גולדה) ,מוקדי טבע (שמורת משאבי שדה,
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נחלים) ,תיירות ותחבורה .השימושים סמוכים ,אך הקשר הפיסי או התפקודי בינהם מועט .אגן
זה צפוי לקלוט את עיקר הצמיחה הדמוגרפית העתידית במועצה .תמהיל ומאפייני הישובים במרחב
כבר היום מדגישים את חשיבותו להתפתחות הכלכלית והחברתית-דמוגרפית של המועצה.
אגן שדה בוקר | התיישבות ,תיירות ,מורשת ומחקר
ראשיתו עם הקמת קיבוץ שדה בוקר בשדה צין ,כחווה חקלאית בראשית שנות ה ,50-והמשך
התפתחותו עם הקמת מדרשת בן-גוריון בשנות ה 60-כקמפוס אוניברסיטאי בהתאם לחזונו של דוד
בן-גוריון .האגן התפתח מאד בשני העשורים האחרונים ,עם הפיכתה של מדרשת בן-גוריון לישוב
קהילתי ,הקמת הישוב הדתי מרחב עם ופיתוחן של חוות דרך היין במרחב הסובב במסגרת "דרך
היין" .שיכון המשפחות של בסיס חיל האוויר רמון ,מחנה טלי ,מהווה גם הוא חלק מהאגן בראיית
המועצה.
המדרשה ,בנוסף לתפקודה החדש יחסית כישוב קהילתי ,מהווה קמפוס מוסדות חינוך ומחקר
משמעותיים – שלוחת אוניברסיטת בן גוריון ,המכון לחקר המדבר ,בית ספר שדה ,המרכז למורשת
בן גוריון ועוד .כמו כן במרחב מספר כפרי פזורה בדואית בדרום האגן ואף מחוצה לו ,במעלה הצין
 רמת ציפורים ,עבדה ,משולש חוה ,אריכא .האגן מתאפיין בערכי טבע ונוף יוצאי דופן בתחומוובסביבתיו וכן בשירותי תיירות וחינוך מקומיים ,אזוריים וארציים .באגן נכסי תרבות ומורשת
רבים ,והוא מהווה את מוקד הפעילות התיירותית במועצה  -הנשענת במהותה על השטחים
הפתוחים ,ערכי הטבע ,הנוף ,ארכיאולוגיה ,היסטוריה ומורשת .בנוסף קיים בו פוטנציאל תיירותי
וחקלאי בשיקום החקלאות הקדומה.

איור  :7אגן שדה בוקר  -שימושי קרקע  -היקפים ואחוז מתוך כלל השטח המפותח
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אגן ניצנה | חקלאות ותיירות

איור  :8אגן ניצנה  -שימושי קרקע  -היקפים ואחוז מתוך כלל השטח המפותח

בתחום האגן המושבים החקלאיים כמהין ,קדש ברנע ,באר מלכה ,עזוז וקהילה חינוכית-
התיישבותית ניצנה .ראשיתו בעת הנוכחית באמצע שנות ה ,80-עם הקמת המושב ניצני סיני (קדש
ברנע) וכמהין לאחר הנסיגה מסיני ,הקמת כפר הנוער ניצנה בהתאם לחזונו של לובה אליאב והקמת
הישוב עזוז (בארותיים) .האגן עובה בעשור האחרון ,עם הצטרפות משפחות נוספות לעזוז והקמת
המושב באר מילכה .הגידול הדמוגרפי באגן צפוי להיות מואץ בעתיד בשל שתי יוזמות תכנוניות -
הרחבת ההתיישבות החקלאית לכ 450-בתי אב והקמת היישוב הקהילתי ניצנית בסמוך לניצנה.
בהיבט שימושי הקרקע ניתן לחלק את האגן לשני חלקים מובחנים  -צפוני ודרומי .בצפון -
התיישבות כפרית חקלאית מושבית ,היוצרת פסיפס של שטחים פתוחים שמורים ושאינם שמורים
(בעיקר חולות ונחלים חוליים) ,שטחים חקלאיים ומוקדי התיישבות .חקלאות עצמה מורכבת
מחקלאות צמחית פתוחה ,חממות וחקלאות בע"ח  -ומהווה מקור פרנסה עיקרי .מוקדי החקלאות
ברב היישובים ובשונה למושבים באזורים אחרים ,אינם צמודים לחלקות המגורים ובחלק
מהמקרים אף מרוחקים מאוד .כיום מתקיים בכל תא שטח חקלאי עירוב בין בינוי חקלאי ,בתי
צמיחה וחקלאות פתוחה לעיתים ללא יצירת איזור .בדרום האגן  -התיישבות ייחודית בעזוז – ישוב
בלב מרחב פתוח ובו חקלאות קדומה ,המתבסס על תיירות מדברית; כפר ניצנה המספק שירותים
תיירותיים וחינוכיים ,פוטנציאל פיתוח תיירות-חינוכית ותיירות-חקלאית; והגן הלאומי ניצנה -
רכיב דומיננטי בהיבט נוף ומורשת והפוטנציאל התיירותי של האגן .מתקני צה"ל ושב"ס המהווים
"אי" ביטחוני בתוך האגן ויוצרים מפגעים רבים בשטח .ברקע איום בטחוני ההולך ומתחזק מכיוון
סיני.
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אגן אורון | פיתוח תעשייתי
אגן אורון כולל את תחום שטחי הכרייה והחציבה הקיימים ,העתידיים ואלו שסיימו תפקידם
לפעילות מפעלי אורון .המרחב מאופיין בריחוקו היחסי מישובי המועצה לצד נגישות גבוהה יחסית
ביחס לריחוקו ,כולל מסילת ברזל המשרתת כיום את אתרי הכרייה וצפויה להיות חלק מקו הרכבת
לאילת .עד לא מזמן האגן לא היה נוכח בתודעה המועצתית כפוטנציאל לפיתוח תעשייתי .לאור
זאת ,חלק ניכר מהשטח המופר יועד עד לא מזמן לשיקום לאחר תום הפעילות בו .עם זאת ,ההכרה
האזורית בצרכי הפיתוח של המועצה ועלייתם של צרכים לאומיים חדשים ,הביאה לכך שכיום
נבחנות אפשרויות לפיתוח מרחב זה כמענה לצרכים לאומיים .למשל ,נבחנת העברת התשתיות
הפטרוכימיות ממפרץ חיפה אל הנגב ,הקמת מתקן ארצי לטיפול בפסולת ,תשתיות אנרגיה
סולארית (תמ"א  )41ועוד .לדיון במתווה האגן שותפים רבים בהם רמ"י ,מנהל התכנון ,כי"ל ,רשות
ניקוז ים המלח ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד האנרגיה והתשתיות ,רט"ג ועוד.

 3.3מרכיבים ליניאריים כבסיס למוקדי פיתוח מחוץ לאגנים
בשטחים הפתוחים שבין אגני הפיתוח פרושה מערכת אזורית מבוססת מרכיבים לינארים – רשת
התחבורה הארצית (כביש  ,40כביש  ,)10מערכת הדרכים הקדומות (דרכי הבשמים ,המסילה
העות'מנית ודרכים מנדטוריות) וצירי הנחלים (דוגמת נחל צין) .עוד משחר ההיסטוריה היוו
הדרכים את הבסיס לתנועה במרחב  -דרך האתרים ,דרכי הבשמים ,דרב' א סולטן ועוד,
ולהתיישבות הקדומה לארכן  -מצודות ישראליות ,חאנים ותחנות דרכים נבטיות וערים ביזנטיות.
מערכות לינאריות אלו ,בפרשנות מודרנית ,מהוות את עמוד השדרה של המרחב  -בסיס לפרישת
הפעילות וחוויית המקום דרך יצירת נקודות מפגש וחשיפה לנוף הפתוח הקרוב והרחוק .הן גם
מהוות את הבסיס לפיתוח התיירותי  -חקלאי של רמת הנגב –דרך היין ,דרכי הבשמים ,דרך
האהלים ,דרך המכתשים ויכולות לשמש כמסגרת לפיתוח זהיר מחוץ לאגנים ,תוך שמירה על אופיו
הפתוח והפראי של המרחב.
דוגמא לכך הנה "דרך היין" ,המתבססת בחלקה הגדול על כביש  40כתשתית ,והחוות החקלאיות
לארכה שינו את מפת ההתיישבות והתיירות האזורית .זוהי דוגמא מובהקת לפיתוח במוקדים
קטנים יחסית מחוץ לאגני הפיתוח תחת המסגרת הרעיונית והתכנונית של דרך כמבנה לינארי
מארגן .אותה מסגרת מאפשרת לקבוע עקרונות משותפים לפיתוח  -חוות חקלאיות מבודדות בעלות
רכיב חקלאי אשר שומרות על איזון עם הסביבה המדברית .בימים אלו מקודמים תכנון ופיתוח
מוקדי התיירות ,הטיילות והתשתיות הציבוריות של "דרכי הבשמים" ,המתבססת על תפיסה של
פיתוח תיירותי מדברי בשטחים הפתוחים באגני הפיתוח ובשוליהם.
כביש  – 40השדרה של רמת הנגב
כביש  40הנו בעל חשיבות תפקודית כציר היוממות והשירותים הראשי במועצה ,נופית כפלטפורמה
לחשיפה וחוויה של המרחב ותיירותית כתשתית המחברת בין מוקדי הביקור והטיילות בתחום
המועצה ובדרך אל וממצפה רמון ואילת .הנוף הנצפה מהכביש מעצב את חזות המועצה ,חוויית
החיים בה וחוויית הביקור .לכביש  40קשר הדוק לפיתוח שירותים ,הזדמנויות תעסוקה ומגורים
במרחב ,תפקוד מערכת התנועה בראייה רחבה לאומית ובראייה מקומית ,פריסת תשתיות ועוד.
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לנופים הנשקפים במהלך הנסיעה בכביש חשיבות מכרעת עבור החולפים בו ,זהו האמצעי הרווח
ביותר דרכו ניתנת החוויה הנופית המדברית .לחצי הפיתוח מתרכזים באופן טבעי לצידי הדרכים
והנוף לאורך הכביש מושפע באופן ישיר מפעילות האדם .איכותה של החוויה המדברית נקבע על ידי
קו המגע של הדרך עם מרכיבים רבים :יישובים ,התיישבויות וסביבתם ,מרכזים מסחריים ותחנות
דלק ,גידור ,דרכים חקלאיות ,קוי מתח גבוה ,דרכי שירות של תשתיות טמונות ,חקלאות לסוגיה,
שילוט ועוד .היחס בין המרכיבים לנוף הפתוח ומיקומם במרחב משמעותי בחווית הצפיה.

איור  :9כביש  - 40חלוקה למקטעים וניתוח הארכיות הנופית
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 .4מענה לצרכים לאומיים ברמת הנגב
ברמה הלאומית מרחב המועצה משמש מוקד חינוך ומורשת ,תיירות ,פנאי ונופש ,ומוקד של שמירת
טבע .במקביל מרחב המועצה משמש מקור לחומרי גלם ,שטח לתשתיות ,שדות סולארים ,מתקני
צבא ושטחי אימון ועוד ,המייצרים אנומליה בין היקף האוכלוסיה המצומצם וחוסנה של המועצה
האזורית ,לבין הצורך לספק שירותים ותשתיות נלוות למערכות לאומיות.
התפקידים השונים של המרחב משפיעים על מגוון האוכלוסיות החוות את מרחב המועצה -
תושבים ,תושבים זמניים (חיילים ,תלמידים ,מועסקים ,תיירים) ואלו שעוברים דרך המועצה.
קיימת תחרות על הקצאת קרקע בין צרכים מקומיים לבין לאומיים ונוצרים קונפליקטים רבים
בעקבות תפקידיה השונים של המועצה .למשל ,מיקום הגדנ"ע בכניסה למדרשת בן גוריון ,הגבלת
פיתוח אגן משאבים בעקבות סימבול לתחנת כוח גרעינית ,פיתוח אלפי דונמים של שדות סולארים
בלב אגני פיתוח במועצה ועוד.
הפעילות הצבאית דומיננטית במיוחד ,מטילה מגבלות על הפעילות האזרחית ויוצרת סביבה
דינאמית של אי וודאות לאור שינוי מהיר יחסית של צרכים בטחוניים וחוסר תיאום מול המערכת
האזרחית .השלכות רבות על המרחב  -שטחים "סגורים" שאינם נגישים לצרכי המועצה ותושביה,
מופע חזותי ,היבטים סביבתיים ואקולוגיים ,תשתיות ,השפעה על מערך התחבורה והתח"צ בפרט
ועוד.
לאור היקף ומאפייני המועצה הדיון בתכנון המקומי נוגע בהיבטים אזוריים ולאומיים רחבים.
מכיוון שכך הדיון לעיתים גולש לסוגיות תכנון ברמה המחוזית והארצית .למשל ,דיון בהרחבת
ישובים או בפיתוח מנופים כלכליים קשור במיקום תשתיות לאומיות (רכבת ,קו קצא"א) ,תפקוד
שטחי אש ,מסדרונות אקולוגיים ארציים וכדומה.

 4.1שטחים פתוחים-סגורים
השטח הנרחב המשתרע בין אגני הפיתוח יוצר אשליה של מרחב בלתי מוגבל ,אך בפועל רק אחוזים
בודדים משטח המועצה זמינים לה לצרכי פיתוח .בפועל כ 90%-מהשטחים הלא מפותחים ברמת
נגב הם שמורות טבע ושטחי אש .כ 2-מיליון דונם משמשים כשמורות טבע 3 ,מליון דונם משמשים
כשטחי אש ,עם חפיפה חלקית בין שטחי האש ושמורות הטבע.
צה"ל ומערכת הביטחון מהווים צרכני שטח מרכזיים במרחב ואופן השימוש להם בשטח הוא בעל
השפעה נרחבת על יכולת ההתפתחות של המערכת האזרחית במרחב .כ 3 -מליון דונם 73% ,משטח
המועצה ,הנם "שטח צבאי סגור" ,בהם אין אפשרות לביטוי מספק לצרכי המועצה ויכולתה להשפיע
מוגבלת .בתחום המועצה מתגוררים יותר חיילים מאשר תושבים ,הפרושים בבסיסים ומתקנים
רבים .הפעילות הצבאית מטילה מגבלות על הפעילות האזרחית במרחב וכן יוצרת סביבה דינאמית
לאור שינוי מהיר יחסית של הצרכים הבטחוניים :העתקת/פינוי בסיסים ,מגבלות פיתוח ,סגירת
כבישים ,מעבר מטיילים ועוד .לנושא זה השלכות רבות על המרחב – בראש ובראשונה היותם
שטחים "סגורים" – שאינם נגישים לצרכי המועצה ותושביה ,וכן השלכות נוספות דוגמת מופע
חזותי ,מפגעים סביבתיים ואקולוגיים ,היבטי נגישות ופגיעה בתיירות.
לאור הערכים הגבוהים של המרחב הפתוח ,כ 2 -מיליון דונם 43% ,משטח המועצה (בחלקם בחפיפה
לשטחי האש) ,הנם שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים או מאושרים בניהול רשות הטבע והגנים.
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שמורות הטבע באות לעגן את מעמדם של ערכים שהם אינהרנטיים למרחב מסוים ,ועיגון השטחים
בתכניות מאושרות מגן על שטחים אלו מפיתוח וכן מעניק לרשות הטבע והגנים את הסמכות
הישירה לשמור על האזורים הללו ולנהל אותם .מחד ,שמורות הטבע הנן כלי הכרחי בהגנה על
המערכות טבעיות והנופיות העומדות בבסיס החזון האזורי למרחב ,והעומדים גם בבסיס תפיסת
הטיילות והתיירות האזורית .מנגד ,שמורות אלו ,קל וחומר כשהן שזורות או משיקות אל אגני
ההתישבות והפיתוח ,מהוות גם הן מגבלה נוספת על אפשרויות הפיתוח העתידי במרחב.

איור  :10שטחי אש ושטחים בעלי הגנה סטטוטורית במועצה
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 4.2שותפים במרחב
המועצה מנהלת מספר רב של ממשקים תכנונים וניהוליים עם בעלי עניין ושותפים מסדר גודל
מגוון .שטח המועצה הנרחב ,מורכבתו וחשיבותו הלאומית מביאים למעורבות של גופים רבים בכל
פיתוח בתחום המועצה ביניהם מערכת הבטחון ,רשות הטבע והגנים ,גופי תשתית כגון קצ"אא,
מקורות ,חברת חשמל ונוספים .ריבוי זה מצריך גיבוש תמונת עתיד הבוחנת את המענה לצרכים
המקומיים ,בד בבד עם הצרכים של בעלי עניין נוספים .תמונת עתיד תכנונית זו תהווה בסיס
להתנהלות עתידית של המועצה מול מגוון השותפים.
למועצה רמת הנגב ממשק עם מגוון רשויות  -מובלעות מוניציפאליות מצפה רמון ,ירוחם וביר
האדג'; מצפון מ.א אשכול; מדרום ומזרח אילות וערבה תיכונה בהתאמה .היחסים עם הרשויות
הסמוכות מורכבים וכוללים שיתופי פעולה לצד תחרות בתחומים מסויימים .דוגמא :עמותת
תיירות הר הנגב מהווה שיתוף פעולה עם מצפה רמון ,לצד תחרות שקיימת סביב ניצול הפוטנציאל
התיירותי של המכתשים .קיים שיתוף פעולה בתחום החינוך עם מ.א אשכול דרך הלימודים בבי"ס
נופי הבשור .תושבי ניצנה רואים עצמם קשורים למרחב החקלאי של ישובי אשכול .מקודם שיתוף
פעולה עם מועצה אזורית אילות וערבה תיכונה סביב פיתוח ה"תור הדרומי" ועוד.
גבולה המערבי של המועצה הינו הגבול הבינלאומי עם מצרים ,נושא בעל משמעות בטחונית
ותפקודית .תכניות ארציות ומחוזיות קבעו את התשתית הפיסית לביסוס יחסים שוטפים עם
מצרים  -מעבר הגבול בניצנה ומסילת הרכבת אליו ,הישוב המתוכנן ניצנית – על מרקמי המגורים
והפיתוח הכלכלי המוצעים בו ,כולם מבטאים חזון זה.
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סוגיות התכנון המרכזיות
זיהוי סוגיות התכנון המרכזיות ומשמעותן מהווה את נקודת המעבר משלב לימוד המצב הקיים אל
שלבי התכנית הבאים .במהלך גיבוש הסוגיות נבחנו התובנות מהלימוד בתחומים השונים
ובעקבותיהן נוסחו שאלות ,סוגיות ונושאים להתייחסות בהמשך תהליך התכנון .חלקן שאלות
רוחב ,וחלקן שאלות ביחס למרחבים ומצבים קונקרטיים ,אשר ההתייחסות אליהן תפותח
לחלופות מרחביות בשלבי העבודה הבאים.
בשלב זה הסוגיות הן מנוסחות מתוך נקודת מבט המניחה יכולת השפעה רחבה על עיצוב המרחב.
נקודת מבט זו מכירה בצורך בחזון מרחבי "אידאי" למרחב כבסיס לגיבוש המסגרת התכנונית .חלק
מהיוזמות המקומיות והלאומיות שקודמו בעבר במרחב לא נבעו מתוך חזון מסוג זה וכיום מהוות
חסם בפני ההתפתחות העתידית (דוגמת תת"ל  50המגבילה כיום פיתוח סביב מרכז המועצה) .מובן
שקיימות מגבלות פיזיות ,תכנוניות וכלכליות רבות במרחב ,המהוות חלק ממסגרת העבודה של
התכנון .בשלב פיתוח הסוגיות לחלופות יילקחו בחשבון מגבלות אלו כקריטריונים בבניית ובחינת
החלופות.

המרחב המדברי
ציבור

מרחב הפיתוח הקיים

אוכלוסייה מקומית על
גווניה

אגני התיישבות

יישובים
מוקדי פיתוח
דרכים

ציבור משתמשים
במעגלים השונים

מענה לצרכים
לאומיים
תשתיות לאומיות
כרייה וחציבה
מערכת הביטחון
שמורות טבע
צמיחה דמוגרפית לאומית

חזון לרמת הנגב
שלד המועצה העתידי
אגני התיישבות

יישובים

מוקדי פיתוח
כלכלה/תיירות

דרכים קיימות
והיסטוריות

משאבים
ניצנה
שדה בוקר

קיבוצים
מושבים
יישובים קהילתיים
חוות בודדים
התיישבות בדואית
קהילות חינוכיות
מגורים במחנה צבאי
צורות יישוב חדשות?

אגן אורון
מוקדים ביישובים
מוקדים אגניים
מרכז המועצה
מחוץ לאגנים

כביש 40
דרכי הבשמים
דרך היין
דרך האוהלים
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 .1אגני ההתיישבות
כללי
•

עצמאות מול זיקה אל אגנים אחרים או תלות במרחב האזורי שמחוץ למועצה  -בחינת מידת
העצמאות הרצויה לכל אגן בטווח הארוך ,בהיבטים השונים ,והטמעת המשמעויות התכנוניות
והפיסיות של עצמאות זו.

•

זהות והתמחות  -בחינת הצורך ואפשרויות הפיתוח של זהות ייחודית ו"התמחות" לכל אחד
מהאגנים ,תוך הבנת המשמעות של התמחות זו לזיקות הבין-אגניות ולתפקיד האגן במערך
המועצתי.

•

זיהוי מרכז הכובד של כל אגן מבחינת שירותי ציבור ,תעסוקה ומסחר וכו' – האם בתחומי
יישוב אופייני לאגן כיום ,יישוב עתידי גדול שאינו בהכרח תואם את האופי הנוכחי (ניצנית ,נווה
תמרים ,מרחב עם בעתיד) ,מוקד כלל אגני או מוקד חוץ יישובי (דוגמת מרכז המועצה).

אגן משאבים
מיקומו של האגן בשולי מטרופולין באר שבע והנגישות הגבוהה יחסית מהווים גורם משמעותי
בפיתוח העתידי .היות האגן מרכז מועצתי הן בהיבט השימושים הציבוריים והתעסוקתיים והן
בהיבט התנועה אל חלקי המועצה האחרים גם הוא נושא מהותי .גורם משפיע שלישי הוא התמורות
באופיים העתידי של מוקדי ההתיישבות והמעבר מאגן קיבוצי עם שימושים חקלאיים דומיננטיים
לאגן עם צורות התיישבות לא חקלאיות מגוונות.
•

המשמעות הפיסית והחברתית של האגן כ"שולי" מטרופולין באר שבע – חזון לטווח הארוך
כמרחב כפרי או כמרחב פרברי בשולי המטרופולין .משמעות היוממות אל/מבאר שבע עבור
פיתוח ההתיישבות ועבור אפשרויות הפיתוח הכלכלי .הזדמנויות ותמורות שיכולה ליצור תחנת
רכבת באגן.

•

בחינת המשמעות הפיסית והחברתית של האגן כ"מרכז השירותים" של המועצה  -ריכוז
שירותים באגן מול ביזור באגנים אחרים .ריכוז במרכז המועצה מול סיזור ביישובי האגן.
השפעת ריבוי השירותים הכלל מועצתיים על הלכידות הפנים אגנית של אגן משאבים.

•

הכוונת הצמיחה הדמוגרפית הצפויה באגן  -המשמעויות של הקמת ישובים חדשים ואופיים -
לצד הרחבת יישובים קיימים .אופי היישוב והאוכלוסייה העתידיים  -מעבר מאגן קיבוצי לאגן
של יישובים קהילתיים .ההזדמנות הטמונה בהקמת היישוב נווה תמרים כישוב חדש  ,תפקידו
ואופן השתלבותו בחזון האגני הכולל.

•

פיתוח תשתיות ציבוריות משותפות למכלול הישובים וצורות ההתיישבות באגן דרך תשתיות
פיסיות ופלטפורמות חברתיות .פיסית  -לדוגמא פארק גולדה כמרחב ציבורי כלל מועצתי ונחל
רביבים כעמוד השדרה של האגן ,לצד מסגרות חברתיות.

•

יחסים עם הרשויות הסמוכות לאגן  -ביר הדאג' וירוחם (מרחב עיר הבה"דים) .ביר הדאג' -
ממשק פיסי ,חלק מהמרקם האגני ,שותפות בפיתוח הכלכלי באגן .עיר הבה"דים – גיבוש
התפיסה למוקד הפיתוח המתוכנן ,תוך בידולו ממרכז המועצה ומהפיתוח היישובי בירוחם.
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מרכז המועצה
•

חיזוק המוקד כמרכז אזרחי מועצתי  -בחינת שירותי הציבור ועירוב שימושים – תמהיל ופרישה
מרחבית ,של מסחר ,תעסוקה ,תיירות ,שירותי ציבור ,מרכז שלטוני) ,באופן שיתמוך במרכז
ובהתפתחותו הרצויה.

•

בחינת תפקידו הפוטנציאלי של המוקד כ"שער כניסה" תיירותי ,כלכלי ,מוניציפלי ועוד,
והשימושים הנדרשים כתוצאה מתפקיד זה.

•

בחינת הזדמנויות לפיתוח כלכלי מניב למועצה בתחומי התעשייה ,התיירות והמסחר והשפעת
תחנת רכבת עתידית .ניצול נגישות המרחב והיותו חלק מהטבעת החיצונית של מטרופולין באר
שבע.

•

גיבוש אופיו של הרכיב התיירותי במרכז המועצה וניצול היתרונות היחסיים של המרחב בהיבט
זה ,כולל בחינת משמעותה של שמורת טבע בלב אגן הפיתוח.

•

ממשק עם מוקדי הפיתוח הסמוכים למרכז המועצה  -א.ת .באר חייל המתוכנן ,שטח תעסוקה
בשיזף ,תעסוקה ומוסדות ציבור ביישובי אגן משאבים ,נווה תמרים .יצירת מוקדי פיתוח
מאופיינים התומכים זה בזה ובשלד המרחבי.

•

המשמעויות של שימושי קרקע המגבילים פיתוח עתידי בלב האגן – כגון שמורת טבע ,תת"ל
 50ועוד  -בחינת היכולת למנף לטובת הפיתוח והאפשרות להשפיע על שימושי אלו.

•

מקומו של כביש  40בפיתוח סביב מרכז המועצה  -בחינת הכלים להשפעה על חזותו .בחינת
המשמעות של פיתוח "מרכז המועצה" גם מדרום לכביש  - 40השימושים המתאימים ואופן
פריסתם.

אגן שדה בוקר
היחס והממשקים בין מרכיבי הפיתוח לבין מרכיבי טבע ,נוף ומורשת הם הבסיס לרוב סוגיות
התכנון באגן .אגן שדה בוקר הוא בעל ההיקף הגדול ביותר של שטחים בעלי ערכי טבע ,נוף ומורשת.
עובדה זו מצמצמת מחד סוגי הפיתוח הרצוי ,אך מרחיבה את אפשרויות הפיתוח התיירותי .האגן
גם נהנה מתנועה חולפת רבה שתורמת לפיתוח התיירותי ומהווה מוקד ביקור בפני עצמו (צריף
וקבר בן גוריון ,עין עבדת) המאפשר חוויה של המרחב דרך מגוון נרטיבים.
•

חיזוק הפוטנציאל התיירותי באגן מתוך ראייה כוללת – מוקד טיילות ,האתוס הבן-גוריוני,
שרידי החקלאות המסורתית ,חיזוק חוות דרך היין ,מרחב חניון נחל הרועה ,שילוב "דרך
האוהלים" בהסדרת הפזורה הבדואית.

•

הכוונת הפיתוח של מערך שירותי הציבור והתעסוקה המקומי והאזורי והיחסים ביניהם.
בחינת היחס התפקודי והפיסי בין היישובים באגן ותפקידה של המדרשה בעניין זה כיישוב גדול
ובעל תפקודים רבים (מוסדות חינוך ,תיירות ,מסחר) ומקומו של היישוב מרחב עם המתרחב
בעתיד.

•

הסדרת ההתיישבות הבדואית ושילובה במועצה -בחינת היחסים בין הישוב החדש לישובים
הסמוכים של אגן שדה בוקר והמשמעות לפיזור השימושים הציבוריים באגן ואופיים .סוגיות
בתכנון ההתיישבות עצמה  -דפוסי בינוי מתאימים בטווחי הזמן השונים .שירותים שיינתנו
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ברמה המקומית ,האגנית והמועצתית .משמעות של פיתוח חקלאות ותיירות כבסיס כלכלי
לישוב ועתידם של מוקדי ההתיישבות שיהפכו למוקדי תיירות וחקלאות עם הסדרת עבדה.
אגן ניצנה
הריחוק של האגן לצד היקף התושבים המצומצם הוא הבסיס לרוב סוגיות התכנון באגן .מחד יתרון
 גורם משיכה מרכזי לתושבים ובסיס להתפתחות קהילתית ,כמו גם לתיירות יחודית באוירת"סוף העולם" .מאידך מגבלה לשירותים הנזקקים לסף כניסה גבוה יותר מזה שמאפשרת
האוכלוסייה הנוכחית .ההרחבה המתוכנת של ההתיישבות החקלאית המושבית באגן מעלה גם
היא סוגיות תכנוניות רבות .הממשק עם מערכת הביטחון  -קו הגבול ,מחנות צבאיים כחלק מהאגן
ושטחי אש הגובלים ביישובים משמעותי ביותר באגן זה.
•

עידוד הצמיחה דמוגרפית ופיתוח משמעותי של ההתיישבות  -גמישות מירבית אל מול שמירה
על האופי הייחודי לקהילות במרחב .בחינת המשמעות של הרחבת ישובים והקמת ישובים
חדשים .ניצנית  -גודל עתידי ושלביות ,עזוז  -שטח לפיתוח עתידי בתכנית המקודמת ועוד.

•

זיהוי הזדמנויות כלכליות אותן ניתן לפתח במרחב וקהלי היעד – המועצה ו/או הישובים ו/או
התושבים .יצירת תמהיל של מקורות כלכליים במרחב ,שיתמכו ויחזקו זה את זה.

•

משמעות עתידיות של הרחבת המרחב החקלאי  -שטח ,תשתיות חקלאיות ,תמהיל סוגי
התעסוקה באגן ,חיבור כביש  10לאשכול ,השתנות המרקם האגני (כיום פסיפס של שטחים
פתוחים ומוקדי פיתוח ,בעתיד אולי מרחב חקלאי  -התיישבותי רציף).

•

אוכלוסיית הפועלים החקלאיים באגן  -פתרון תכנוני למגורים בהינתן חלקות מגורים קטנות
בחלק מהמושבים וריחוק בין היישובים והשטחים החקלאיים ,משמעויות של אוכלוסייה זו
כחלק מהאגן והמועצה  -יחסי גומלין עם התושבים הקבועים ,צרכים ציבוריים ומסחריים של
אוכלוסיית העובדים.

•

בהנחה שהתיישבות חקלאית בפתחת ניצנה היא אינטרס לאומי – הצפת ההיבטים תכנוניים
אותם נדרשת המדינה לספק על מנת לאפשר את התנאים לקיומה (כגון תקני וגודל נחלות
חקלאיות ,גז טבעי לשימוש חקלאי ,קולחים להשקיה ועוד).

•

פיתוח תשתיות ושירותים ברמה המקומית (שירותי ציבור ,תחבורה ,מסחר ,תעסוקה)  -אילו
שירותים נכון שינתנו ברמה המועצתית (ביחס לשלביות הפיתוח באגן) ,אופן פריסת שירותים
אלו ברמה האגנית (יישובי ,מוקד מרכסי ביישוב/מחוץ ליישובים).

•

כיצד לאזן בין המערכות הטבעיות במרחב וחשיבות הנוף הפתוח לאופי האגן לבין צרכי
ההתיישבות (הרחבת הפעילות החקלאית ,תוספת מגורים ,אפשרויות תעסוקה ,ביסוס מערך
התיירות ועוד).

•

תפיסה התיירותית  -בחינת אופן ארגון הרכיבים התיירותיים המתוכננים והקיימים תחת
תפישה תיירותית התומכת במרחב – משמעות הפוטנציאל הטמון במרחב חלוצית  3כמוקד
תיירותי של יישובי הפיתחה ,תפקידה של עזוז ,תיירות חקלאית ,מוקדי דרכי הבשמים ,גן
לאומי ופארק ניצנה.

•

שיפור הממשק עם בסיסי ומתקני צה"ל ושב"ס .בחינת תפקידם בתכנון האגני ובחינת
האפשרויות לצמצום השפעותיהם השליליות על המרחב.
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•

משמעות הגבול עם מצרים לפיתוח האגן והישובים  -פיתוח עתידי ,מרכיבי הביטחון ביישובים
ובאגן בכלל.

 .2מוקדי פיתוח כלכליים
•

זיהוי וחידוד היתרונות היחסיים של כל אגן מול יצירת היצע וגמישות מירביים כבסיס ליצירת
מערך כלכלי מגוון שמרכיביו תומכים זה בזה.

•

בחינת מיקום והיקף מוקדי הפיתוח בהתאם לקהלי יעד היזמים ,המועסקים והצרכנים .גיבוש
עקרונות תכנון (סוג פיתוח ,גודל ,אופי) בהתאם לסוג המוקד  -יישובי  /אגני  /מרכז המועצה.

•

אגן אורון  -משמעות לאומית ומקומית של אגן לתעשייה כבדה בתחום המועצה.

•

פיתוח חקלאות ותיירות מחוץ לאגני הפיתוח – בחינת המשמעות של פיתוח תיירותי וחקלאי
מחוץ לאגני ההתיישבות.

דוגמאות:
•

אזור תעשייה באר חייל – אפיון סוג הפיתוח הכלכלי הרצוי ובהתאם מיקומו ביחס ליישוב ביר
הדאג' ,לישובים סמוכים ולמוקדי פיתוח כלכלי אחרים ,כגון מרכז המועצה.

•

מרכז המועצה  -עיר הבה"דים  -מהם יחסי הגומלין בין המוקדים? האם מתחרים  /מובחנים?

•

אזור תעסוקה ניצנה  -אילו סוגי פיתוח מעוניינים להפנות לפתחת ניצנה ומהם היתרונות ביחס
למרכז המועצה (תעשייה חקלאית ,מסוף הגבול)? אילו סדרי גודל של תעסוקה מקומית
מתאימים לאזור תעסוקה ואילו צריכים להתאפשר בתוך היישובים?

•

שטחי תעסוקה יישוביים – מהו סוג הפיתוח הרצוי ,האם המיקום בכניסה ליישוב מיטיב עם
התושבים ועם כיווני הפיתוח האחרים ביישוב (שטחים בכניסה למדרשה ולמרחב עם) ,מהן
האפשרויות של ישוב לשאת עלוית הקמה ותחזוקה של אזור תעסוקה יישובי ,מה הממשק עם
אזורי תעסוקה אגניים  -מועצתיים (מרכז המועצה  -שטח תעסוקה בשיזף)?

 .3דרכים קיימות והיסטוריות
כביש  40ושלוחותיו
מערך הדרכים מהווה מרכיב מרכזי בחוויית המרחב עבור תושבי המועצה ,מבקריה וכן עבור תנועה
חולפת .כביש  40בעל חשיבות תפקודית כציר היוממות והשירותים הראשי במועצה ,נופית
כפלטפורמה לחשיפה וחווייה של המרחב ותיירותית כתשתית המחברת בין מוקדי הביקור
והטיילות בתחום המועצה ובדרך אל/מ מצפה רמון ואילת .הנוף הנצפה מהכביש מעצב את חזות
המועצה ,חוויית החיים בה וחוויית הביקור .מערך הדרכים מהווה מרכיב מפתח בעל קשר הדוק
לפיתוח שירותים ,הזדמנויות תעסוקה ומגורים במרחב ,תפקוד מערכת התנועה בראייה רחבה
לאומית ובראייה מקומית ,פריסת תשתיות ועוד.
•

מהם תפקידי הדרך בשלד העתידי של המועצה ובשלד הלאומי (לאור פיתוח דרכים מקבילות)?
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•

כיצד לכוון את שפת הפיתוח לאורך הדרכים?  -התייחסות לפיתוח עתידי ,שיפור המצב הקיים
ושיקום מפגעי עבר.

•

האם וכיצד הדרך משתנה כאשר היא פוגשת מערכות אחרות המתקיימות כחלק משלד
המועצה (אגני הפיתוח ,מוקדי תיירות ,צירים נושאיים ,נחלים ,מסדרונות אקולוגיים,
תשתיות)? כיצד משתנות המערכות האחרות?

דרכים היסטוריות ונושאיות כבסיס לפיתוח מחוץ לאגנים (דרכי הבשמים ,דרך היין ,דרך
האוהלים)
•

מהו מקומן בשלד הפיתוח של המועצה ומה קורה כאשר הן פוגשות את אגני הפיתוח?

•

איזה סוג פיתוח ואילו היקפים יכולים להתקיים מחוץ לאגני הפיתוח?

•

מהו העיקרון המארגן של אותו פיתוח? מתבסס על צירים לינאריים  -דרכי הבשמים ,דרך היין,
דרך האוהלים?

 .4המרחב המדברי
"ארץ בראשית" ,המרחב המדברי מהווה משאב נופי וסביבתי ייחודי בקנה מידה מקומי
ובינלאומי .קיימת הבנה ומחויבות רחבה לשימור מרבית שטח המועצה כאזור "אל געת" .תפישה
מרחבית זו אחראית בחלקה להיווצרות התפישה התכנונית הקיימת במרחב ,המתעלת את הפיתוח
לאגני פיתוח בתוך המרחב המדברי" .הזהות מדברית" של המועצה משתקפת בהיבטים פיסיים -
חיבור בלתי אמצעי לטבע ולנוף ,הדגשת מורשת מקומית והישענות על מאפייני תרבויות מדבריות,
חומריות ,גוונים ,פרופורציות ,כמו גם בהיבטים כגון קצב ,קשרים ויחס בין אנשים וקהילות ועוד.
הפיתוח באגנים מצומצמים יחסית הוא במידה רבה תולדה של תפיסה המזהה את הצורך בשמירת
המרחב המדברי כשטח טבעי בעל יחידות נופיות גדולות .האגנים מנהלים ממשק עם הסביבה
המדברית בשלושה רבדים המשפיעים זה על זה :פנים האגן ,השפעות האגן על המרחב הסובב ,קו
המגע עם המרחב הסובב.
•

סוגי פיתוח רצויים בהיבט ההשפעות הסביבתיות של כל אחד מהאגנים? (משתנה בין אגן לאגן)

•

קביעת גבולם החזותי והתפקודי של האגנים באופן המטיב עם הסיבה המדברית ועם חווית
התנועה בין האגנים ,אופיו הרצוי של קו המגע של האגן עם הסביבה הטבעית.

•

עקרונות הפיתוח שיבטיחו ממשק מיטבי עם הסביבה (סביבתי ,נופי) וכיצד יוצרים שפת פיתוח
מדברית ,בפיתוח הפרטי והציבורי.

•

שמירה על המדבר ,הן כמושג (חלק בזהות ובחוויית המשתמשים) והן כמערכת מתפקדת (חלק
ממערך נופי ומערכת אקולוגית גדולה) ,בתוך אגני הפיתוח ,שמירה על הקשר (הרעיוני ,חזותי,
פיזי) של תושבי ומבקרי האגנים עם הסביבה המדברית.

•

מה המשמעות (פיזית וקהילתית) של "התיישבות במדבר" בעת הנוכחית? מה ניתן ללמוד
לעתיד מצורות ההתיישבות הייחודיות הקיימות במרחב (התיישבות בודדים ,ישובים
קהילתיים סביבתיים) והקשר שהן מקיימות עם המדבר? מה המשמעות למוקדי התיישבות
עתידיים? (נווה תמרים ,ניצנית ,חלוצית  - 3מוטי קיימות ,מותאמים אקולוגית?).
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סקירה תכנונית
 1.1תכניות מתאר ארציות
תכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור תמ"א  35/1מגדירה שלושה אגני
התיישבות המורכבים ממקבץ ישובים והשטחים הפתוחים בסביבתם ומאפשרת בהם פיתוח כפרי
זהיר .במקביל התמ"א משמרת את המרחב הפתוח שבין אגני ההתיישבות .לוח מס'  2הקובע את
תקרת יח"ד בקיבוצים ובמושבים מייצר מסגרת פיתוח ליישובים המוגדרים בו מגדיר מסגרת של
עד  500יח"ד ליישוב ליישובים הבאים :באר מילכה ,כמהין ,משאבי שדה ,ניצני סיני ,רביבים,
רתמים ושדה בוקר ,וכן את ניצנה ורמת ציפורים כישוב מיוחד .בגבולות המועצה קיימות שתי
מעטפות מכלול נופי -הר הנגב (חקלאות הנבטים ודרכי הבשמים) המוגדרת כנוף מסורתי ,ומעטפת
מכלול המכתש הגדול המוגדרת כמופע נוף ייחודי .בתחומי המעטפות ישנם ארבעה מכלולים נופיים
– מכלול המכתש הגדול ,מכלול עבדת ,מכלול ניצנים ומכלול מכתש רמון וכן מוגדרים מספר
מסדרונות אקולוגים לאורכה ולרוחבה.
את מערך השטחים הפתוחים המוגנים מתוות תמ"א  8לגנים לאומיים ושמורות טבע ותמ"א 22
ליער ויעור.
את מערך הדרכים והמסילות מתוות מתוות תמ"א  ,3תמ"א  ,23תמ"א /31א .4/21/בנוסף,
מקודמת בימים אלו תמ"א  42לתחבורה יבשתית משולבת ,המציעה הקמת מרכז שינוע למטענים
בסמוך למעבר גבול ניצנה ,המבוסס על מסילת הרכבת לניצנה .בנוסף ,ממערב וממזרח לירוחם
התמ"א מגדירה אזורים מיוחדים לרכיבה על אופניים ומבטלת את כבישים  17ו 19-המופיעים
בתמ"א  3ככאלה המחברים את אגן שדה בוקר ומצפה רמון לערבה.
תמ"א  /34ב 3/מתווה שלושה שלדי נחלים מרכזיים – נחל הבשור ,הצין וניצנה .תמ"א/34/ב5/
מציינת את צומת משאבים כנקודה אסטרטגית בניהול משק המים האזורי ואת מתקן ההתפלה
למים מליחים בפתחת ניצנה .תמ"א  14ב' מסמנת מספר אתרי כרייה וחציבה בתחומי רמת הנגב,
וגורעת מתמ"א  1/14מספר אתרים ,בהם מחצבות הנחלים ,וכן מסמנת אתרים לכריית פוספטים -
אתר אורון (חלקו בערבה תיכונה) ,צין (מרביתו בתחום מ.א .ערבה תיכונה) וצינים .תמ"א 4/16
למתקני פסולת מסמנת שני אתרים בתחומי רמת נגב  -אתר אורון ואתר טללים-אשלים.
בתחום המועצה חלות מספר תכניות למתקני אנרגיה מתחדשת :תמ"א /10ד - 10/תכנית מתאר
ארצית למתקנים פוטו-וולטאיים ,תמ"א /10ב - 1/תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנת כח
סולארית ליד אשלים .תת"ל  - 50תחנת כח תרמו-סולארית במשאבי שדה .תמ"א  41למתחמי
איתור לאנרגיה מתחדשת הנערכת בימים אלו כוללת איתורים מוצעים למתחמים סולריים באגן
ניצנה (הר סדן) ,ובאגן אורון ,ומתחם מוצע לחוות טורבינות רוח בסמוך למרחבעם.
תמ"א /37א 7/1/התוותה את חיבור תחנות הכח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי.
תמ"א  15לתפרושת שדות התעופה ,המעודכנת בימים אלו ,מסמנת שדה תעופה מדרגה  4בשדה
בוקר  -שדה תעופה למטוסים קלים וחקלאיים .במועצה יש שדה תעופה נוסף באגן ניצנה – מנחת
קציעות .תמ"א  46ותמ"א  1/46למתקני כליאה ומתקנים ביטחוניים הוקם מתקן חולות  -מרכז
שהייה וטיפול במסתננים ,שאינו פעיל כיום.
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 1.2תכניות מתאר מחוזיות
בתחום מ.א .רמת הנגב ייעודי תמ"מ  14/4העיקריים הם :שמורות טבע ,שטחים פתוחים ,קרקע
חקלאית וכרייה וחציבה .חלק ניכר משטחי המועצה מוגדרים בייעוד שמורות טבע ו'שטחים
פתוחים' ,מרביתם משמשים היום כשטחי אש .שטחים בעלי ייעוד קרקע חקלאית המהווים רוב
השטח בשלושת האגנים .מספר אזורים בתחומי המועצה מוגדרים בייעוד כרייה וחציבה .בנוסף,
קיים שטח המיועד בתכנית לאזור תעשיה קשורה בחומרי גלם שמתייחס לכריית הפוספטים,
בחלקה המזרחי של המועצה .תמ"מ  14/4מסמנת את היישובים הכפריים הקיימים וקובעת 5
סימבולים ליישוב כפרי מוצע ,ביניהם מומש עד היום מושב באר מילכה .הסימבולים הנוספים
מופיעים מערבית למדרשת בן גוריון (רמת ציפורים) ,מזרחית לכמהין (שלח) ,בסמיכות לכפר הנוער
ניצנה וצפונית לקדש ברנע .
לתכנית נערכו במשך השנים מספר שינויים עיקריים אשר מפורטים בהמשך ,ביניהם שינוי
משמעותי במטרופולין באר שבע  -תמ"מ  ,23/14/4החלה על אגן משאבים ושאר חלקה הצפון
מזרחי של המועצה (כ 500-אלף דונם) ,בתחומי מטרופולין באר שבע .התכנית מסמנת מס' ישובים
כפריים קיימים וסימבול ליישוב פרברי חדש בשם 'נווה תמרים' .היעוד המרכזי באגן משאבים הנו
אזור נוף כפרי חקלאי .בתחום המועצה מסומן גם 'ציר תיירות' המפורט בתמ"מ  - 42/14/4דרך
היין ברמת הנגב .אזור נוף מדבר מוגדר בשטחים ממערב לביר הדאג' ,ובאזור צפונית ומזרחית
לירוחם .תיקון  23כולל גם :שטחים בייעוד שמורות טבע ,מעבר לשטח שנקבע בתמ"א  ,8כמו
שמורת חולות ביר משש וחולות משאבים ,וסימון למרחב אקולוגי (אזור המכתש הגדול) .בתמ"מ
מסומנים ברחבי המועצה מספר אתרי תיירות :במשאבי שדה ,ברביבים וסמוך לחולות אטדים .עוד
מסמנת התכנית מספר אתרי 'כריה וחציבה של חומרי גלם לבניה וסלילה' .בתחומי המועצה
התכנית מסמנת תחנת כח סולארית בסמיכות לאשלים ,תחנת כח גרעינית מערבית לאשלים
בסמיכות לדרך מס'  ,211אתרי תחנות משנה קיימות/מוצעות ,אתר פסולת סמוך לאשלים ,ועוד.
דרומית למפגש הדרכים  40ו 224-מסומן 'עוגן מיוחד'  -שטח המיועד למתקן בטחוני שמטרתו
לאפשר מעבר מחנות צה"ל למטרופולין  -עיר הבה"דים.
תמ"מ  –42/14/4דרך היין ברמת הנגב מאפשרת הקמת עד  30חוות תיירותיות חקלאיות ,הכוללות
שימושים תיירותיים ומסחריים תומכי תיירות ,עד  6יח' ארוח מטרתה העיקרית של התכנית היא
פיתוח אתרי תיירות ייחודיים ומשיכה של תיירות פנים וחוץ לאיזור .מימוש פוטנציאל זה עולה
במידה רבה בקנה אחד עם מגמות התיירות החדשות ועם תפיסת "המדבר הידידותי" ,מרחיב את
המגוון התיירותי במועצה ועשוי להוות תשתית תיירותית המשלבת שימושים נוספים (כגון שירותי
הסעדה) בעתיד.
תמ"מ  55/14/4למרחב דרך הבשמים וארץ המכתשים מסמנת את תוואי הדרכים העתיקות
ומגדירה 'רצועות חיץ' ( 500מ' מכל צד)  ,מסמנת שערי כניסה ומוקדי תיירות ומאפשרת בהם אכסון
מלונאי ושירותי תיירות צמודי דופן כמו חניוני יום ,חניוני לילה ,חניונים ומצפורי נוף ,תוך שימור
העתיקות הקרובות והדגשת הקשר בין מוקד התיירות לדרכי הבשמים .עוד מסמנת התכנית את
אזורי המכתשים וקובעת כי תכנית בינוי או פיתוח תופקד בתחומם רק באם ננקטו כל האמצעים
לשמירתם כנכסים נופיים וגיאולוגיים ושמירת מרבית שטחי המכתשים כפתוחים .ברמת הנגב
מסומנים מוקדים יחידם ,וכן ריכוזי מוקדים באגן ניצנה ובאזור חניון הרועה בשדה בוקר.
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 1.3הקמת יישובים חדשים
החלטת המועצה הארצית מס'  620מיולי  20018דנה בבתזכירים להקמת יישובים ובכללם היישובים ניצנית
ונווה גוריון הנמצאים בשטחה של רמת הנגב .בנוגע לניצנית החליטה המועצה כי ישנה הצדקה להקמת
היישוב ,המהווה למעשה הרחבה של כפר הנוער ניצנה .המועצה מציינת בהחלטתה כי הקמת ניצנית תאפשר
ספי כניסה למגוון רחב של שירותים ליישובים הכפריים הקיימים ותתרום לביסוסו של אגן פתחת ניצנה
כאגן התיישבותי .בנוגע לנווה גוריון ,החלטת המועצה היא לא לאפשר הקמתו של יישוב חדש .עם זאת ,לאור
היותו של אגן משאבים מוגדר כמרקם כפרי ,ניתן לקדם תכנית להרחבה משותפת של רביבים ורתמים ,על
בסיס יח"ד המאושרות בתמ"א .35

בימים אלו מקודמת תכנית  620-0230102ליישוב ניצנית .בחלקה המזרחי המפורט מציעה התכנית
יישוב הכולל כ 1,600 -יח"ד בחמש שכונות מגורים בעירוב שימושים תעסוקה ,מסחר ,מבני ציבור
ותיירות .חלקה המערבי של התכנית נותר מתארי במסגרת התכנית בשל הקרבה לגבול והמגבלות
הבטחוניות הנובעות מכך .בימים אלו נבחנות חלופות לפיתוח המתחם הצפון-מזרחי כשלב א' ,אופן
השתלבותו בקהילה החינוכית התיישבותית ניצנה ובהתאם הסטת כביש  10והוצאתו מחוץ ליישוב.
תמ"מ  - 65/14/4ישוב כפרי מוצע לפזורה הבדואית בהר הנגב .התכנית מסמנת סימבול לישוב
כפרי מוצע ,ברמת ציפורים .כיום מקודם שינוי נוסף (מס'  )89שמטרתו להזיז הסימבול מרמת
ציפורים לעבדה (השינוי נדון בועדה המחוזית ועבר לדיון בולנת"ע).
תמ"מ  - 1/23/14/4ישוב כפרי בצומת טללים (שיזף) .בתמ"מ  14/4סומן ישוב כפרי מצפון לצומת
טללים ,בתכנית המעודכנת  23/14/4לא נכלל הישוב .מטרת התיקון הייתה הוספתו כפי שהופיע
בתמ"מ המקורית .ביולי  2018אושר תזכיר להקמת יישוב במועצה .ישנה תכנית מתארית מאושרת,
והתכנית המפורטת נמצאת בשלבי הכנה בימים אלו.
תמ"מ  28/14/4ותכנית מפורטת  - 620-0328369נווה תמרים .מטרת התכנית הנה קביעת אזור
בינוי פרברי להקמת ישוב פרברי ,בהתאם להחלטת הממשלה אשר אושררה מחדש באוגוסט 2018
(מס'  . )4137התכנית מגדירה אזור בינוי פרברי ,כפי שמוגדר בתמ"מ  .23/14/4וקובעת כי תכנית
לישוב תופקד בתנאי שהפיתוח ישתלב באופי האזור ובערכי הטבע והנוף בסביבתו ,תתייחס לכלל
שטח הישוב ויעד האוכלוסיה בשטחה לא יעלה על יישוב מדגם  4בתמ"א  .35בתחומי המועצה נווה
תמרים הוא הישוב היחידי המוגדר כפרברי וצפי האוכלוסיה בו גדול משמעותית מישוב כפרי .כיום
מופקדת תכנית מפורטת לישוב ( .)620-0328369התכנית מציעה כ 2,000-יח"ד שייבנו לצד מוסדות
ציבור וחינוך ,שטחי מסחר ,שטחי תעסוקה ושצ"פים .בכניסה ליישוב מציעה התכנית מרכז המשלב
מסחר ,תעסוקה ודיור.
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 1.4תכניות מקומיות ומפורטות
תכנית מתאר מקומית למועצה אזורית רמת נגב  , 101/02/20 -מסמנת קרקע חקלאית בחלק ניכר
מתחומי המועצה ,בשטח של כ 2.25-מיליון דונם ,כ 55%-משטחיה ומקיפה את הישובים במועצה
וכן שטחים נרחבים לשמורות טבע .התכנית מבחינה בין מושבים ,מושבים שיתופיים וקיבוצים,
ומגדירה הנחיות נפרדות לשימושים המותרים והתכניות המפורטות של כל ישוב .בנוסף ,בתשריט
מסומנות נקודות המיועדות להקמה של ישובים עתידיים ,בעיקר באזור רתמים ופתחת ניצנה,
מתוכם רק באר מילכה קמה בסימון מוצע .תכנית המתאר מסמנת 'אזורי תעשייה הקשורה לחומרי
גלם' המיועד לכריית פוספסטים/נחושת וכן תעשיות נלוות .מתחמים מיועדים ל'אזור תעשייה
מוצע' צפונית למצפה רמון וצפונית למשאבי שדה ,שאינם מסומנים בתמ"מ  14/4ובתיקון 23
לתמ"מ .כמו כן קובעת התכנית אזור לתכנון בעתיד בסמיכות למעבר ניצנה ,בחלק הדרום מזרחי
של המועצה ובאזור צפונית לשמורת הר הנגב בחלק המערבי של המועצה .תכנית המתאר המקומית
למועצה אושרה לפני כ 35-שנה ,מאז התרחשו שינויים רבים באזור ותפיסות תכנוניות השתנו.
במסגרת תכנית המתאר המחוזית נגרעו שטחי תעשייה אשר סומנו במסגרת התכנית ושטחים רבים
ביעוד חקלאות הוחלפו בייעוד שטחים פתוחים ושמורות טבע .למעשה ,כיום התכנית אינה מהווה
כלי תכנוני ואסטרטגי עדכני עבור המועצה .התכנית הכוללנית עתידה להחליף תכנית זו.
עוד חלה בשטח זה תכנית מתאר מקומית לבניה ושימוש בקרקע חקלאית 11/101/02/20 -
שמטרתה קביעת הוראות ותנאים המסמיכים את הועדה המקומית למתן היתרים לבניה ושימוש
בקרקע שיועדה כאזור חקלאי ,לשם ניצול הקרקע למטרות חקלאיות ואינה כוללת היתרים
לשימושי עיבוד תוצרת חקלאית
איור  :3תשריט תכנית מתאר
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תכניות מפורטות ליישובים  -בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב  14ישובים ,להן תכניות
מפורטות מאושרות ,חלקן ישנות מאד וחלקן עדכניות .ברבים מן היישובים מתוכננת הרחבה
ובהתאם מקודמות תכניות בימים אלו ,בשלבי תכנון שונים .במקביל ,מתוכננת הקמתם של
יישובים חדשים בגבולות המועצה ובכלל זה תכנית להקמת ישוב לפזורה הבדואית בעבדה ושני
יישובים חדשים נוספים – ניצנית ונווה תמרים .בנוסף לסוגיות פנימיות של היישובים ,חלק
מתכניות אלו כוללות מרכיבים בעלי השפעה אזורית ,המחייבים דיון רחב יותר במסגרת התכנית
הכוללנית ,כגון :אזורי תעסוקה יישובים ,ממשק עם מרחב "מרכז המועצה" ,ממשק עם שטחים
פתוחים מוגנים ,השתלבות במדיניות תיירותית אזורית ושילוב על מוקדי פיתוח של תכנית דרכי
הבשמים ,ממשק עם כביש  40ועוד.
תכניות מפורטות לשטחים פתוחים מוגנים בתחומי המועצה  -שטחים נרחבים במועצה נכללים
בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים (בניהול רט"ג) ,שטחים בהיקף מצומצם יותר מוגדרים כשטחי
יער (בניהול קק"ל) .על חלק ניכר משטחים אלו חלות גם תכניות מפורטות מתוקף תמ"א  ,8תמ"א
 22ותכניות המתאר המחוזיות .בנוסף ,בתחומי המועצה קיימים שטחים נוספים המקודמים כיום
לגנים לאומיים ושמרות טבע ,נכח התכניות השונות.
בנוסף מאושרות ומקדמות כיום ברחבי המועצה תכניות מפורטות לתשתיות  -דרכים ,תשתיות
אנרגיה ,מתקנים הנדסיים שונים כגון תשתיות חשמל קוויות ,אתרי פסולת ,מכוני טיהור שפכים
וכיו"ב.
כמו כן מקודמות כיום תכניות מפורטות לתיירות ,המסדירות חוות חקלאיות ומפתחות מוקדי
תיירות ותשתיות תיירות ציבוריות ,מרביתן מכח תכניות המתאר המחוזיות לדרך היין ולדרכי
הבשמים.
המועצה האזורית ,באמצעות החברה הכלכלית ,מקדמת תכניות לייזום כלכלי בתחומי התעסוקה,
התיירות והתעשייה ,ברמת בשלות וקידום משתנים ,כגון :הרחבת אזור התעסוקה רמת הנגב ,אזור
תעסוקה בבאר חיל (משותף) ,הוספת שימושים מסחריים לפארק גולדה ,פיתוח מוקד תיירות
בכניסה לאשלים ,מתקן בומות סמוך למט"ש משאבים ,מרכז שירותי דרך בצומת עיר הבה"דים,
מלונאות בשטח גדנ"ע שדה בוקר ,מרכז שירותי דרך בקיבוץ שדה בוקר ,פיתוח אזור תעשייה כבדה
באורון ועוד.

כמו כן ,במרחב מספר תכניות רעיוניות ומסמכי מדיניות רלוונטיים ,מרביתם בתחומי השטחים
הפתוחים :אמנת "ארץ בראשית" ,תכנית אב לנחל הבשור ותכנית אב לנחל צין ,תכנית ל"דרך
המכתסים" ותכנית אב ללימנים ברחבי הנגב .כמו כן ישנה מדיניות מחוזית בדבר פל"ח בחלקות א'
במושבים ,הרלוונטית לאזור ניצנה ,וכן מסמך מדיניות בנושא מוקדי מסחר מחוץ ובשולי הערים
(מינהל התכנון) ,אשר נדרש לבחון את משמעותו ביחס למאפייני רמת הנגב.
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דמוגרפיה ,חברה וקהילה
 2.1עיקרי המצב הקיים
המועצה האזורית רמת הנגב היא מועצה כפרית ,המורכבת ממגוון צורות התיישבות ,חלקן
ייחודיות לאזור זה .במרחב המועצה יש  14ישובים .המועצה מורכבת מארבעה קיבוצים ,שלושה
מהם שיתופיים ואחד מתחדש .שלושה מושבים ,כולם בפתחת ניצנה ,ושבעה יישובים קהילתיים,
שניים דתיים ,אחד מעורב וארבעה חילוניים .שני ישובים המוגדרים כקהילתיים מהווים גם צורת
התיישבות ייחודית :עזוז והקהילה החינוכית ניצנה.
אוכלוסיית המועצה מונה כיום כ  7,600 -תושבים ,המתגוררים ב  14ישובים ובמחנה טלי 1 .במהלך
 20השנים האחרונות האוכלוסייה גדלה ב  :217%מ  3,335תושבים בשנת  1998ל  7,631בשנת ,2018
זאת הודות להיקפי הקליטה הגדולים ועל רקע הקמתם של שלושה ישובים חדשים.
איור  :4סיווג ישובי המועצה

קצב גידול האוכלוסייה בארבע השנים האחרונות ,עמד על  - 25%מ  5,794תושבים בשנת 2013
ל–  7,257תושבים בשנת  2.2017מגמה זו אמורה להמשיך ואף להתגבר ,כאשר יעד המועצה לטווח
של חמש שנים קדימה הוא  10,000תושבים ,המהווים גידול של מעל ל  30%בחמש שנים.

ים של המ צה הא רית רמת ה ב
 1ל י ת ים מ
 2מק ר :משר ה ים ,מרשם הת שבים
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איור  :5מספר התושבים בכל יישוב

המבנה הדמוגרפי של רמת הנגב מעיד על אוכלוסייה מגוונת:

3

שיעור הקשישים באוכלוסייה נמוך יחסית :כ  7% -במועצה לעומת כ  10% -באוכלוסייה הכללית.
כפי שנראה בהמשך ,כמעט כל הקשישים מתרכזים בשלושת הקיבוצים ,בהם מדובר באחוז גבוה
יותר.
שיעורם של הילדים באוכלוסייה דומה לממוצע הארצי 37% :לעומת  36%באוכלוסייה הכללית.
שיעורם של בני  19-65גבוה מהממוצע הארצי ,56% :לעומת  53%באוכלוסייה הכללית.
יחס תלות  -יחס התלות במועצה עומד על  ,785שהוא נמוך מהממוצע הארצי העומד על כ .880 -
נתון זה נובע מהאחוז הגבוה של האוכלוסייה המפרנסת ביחס לאחוז הנמוך של בני .+65
מוסדות חינוך  -כמעט בכל יישובי המועצה יש פעוטונים וגנים לגיל הרך ,כשבפתחת ניצנה מוסדות
אלה מרוכזים בקדש ברנע ,וילדי שיזף נוסעים למשאבי שדה .בכל המועצה ישנם כ 900-ילדים
הלומדים במסגרות הגיל הרך.
ישנם שלושה בתי ספר יסודיים " -צין" ,ממלכתי ,במדרשת בן גוריון" ,נגב סיני" ממלכתי דתי
במועצה ו"משאבים" ,ממלכתי ,במשאבי שדה .סה"כ לומדים כ  1200ילדים במסגרות היסודי
במועצה.
בתי ספר תיכוניים  -רוב ילדי המועצה לומדים בביה"ס התיכון "נופי הבשור" במועצה אזורית
אשכול ובתיכון לחינוך סביבתי הפנימייתי במדרשת בן גוריון .בנוסף לאלה ,יש הלומדים במוסדות
דתיים ואחרים באזור.
 3מקור :מרשם התושבים
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בימים אלה מוקם תיכון אזורי במתחם המועצה שיתחיל לעבוד בספטמבר  .2019סה"כ כ450-
תלמידים .נראה שהקמת התיכון האזורי תביא לשינוי מהותי במועצה ,בהיבט החינוכי ,אך גם
בהיבט הקהילתי הכלל מועצתי.
שירותים בקהילה  -באופן כללי ניתן לומר כי למרות מגבלות הפריפריאליות ,המרחק וגודל
היישובים הקטן ,פריסת השירותים בקהילה היא טובה .יש מגוון שירותים ברמת המועצה ,האגן
והיישוב .עם זאת ,חסרים במועצה שירותי רפואת חירום ,ויש מחסור ברופאים מקצועיים .כמו כן,
ישנם יישובים שניכר כי חסרים בהם מבנים להתכנסות קהילתית ,ביישובים הוותיקים חסר מימוש
של התכנון וביישובים החדשים חסר תכנון של מבני ציבור .אחת המגמות העתידיות היא פיתוח של
שירותים ,בעיקר להתכנסות קהילתית ,ברמת האגנים.
 2.2סוגיות התכנון המרכזיות
להלן מס' תובנות ביניים ,העולות מניתוח תמונת המצב הדמוגרפית – קהילתית:
 .1גידול דמוגרפי  -למרות הקשיים הנובעים מרמת הפריפריאליות של יישובי המועצה ,קצב
הגידול של האוכלוסייה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי וצפוי לגדול עוד יותר .למוקדי
הגידול ולקצב הגדילה השלכות תכנוניות בעלות משקל .הראשונים לגדול באופן משמעותי
הם הישובים הקהילתיים ובמיוחד מדרשת בן גוריון ,מרחב עם ,שיזף ורתמים .בהמשך
צפויים לגדול גם שאר הישובים בהיקף מצטבר של למעלה מ  50%בעשור .בטווח הארוך
יותר ,עם הצטרפותן של נווה תמרים וניצנית מדובר בקפיצה משמעותית במס' התושבים.
הגידול באוכלוסייה אינו רק במספר התושבים אלא גם במאפייני האוכלוסייה .מגמת
הצערת האוכלוסייה שהחלה בעשור האחרון עם קליטת משפחות צעירות תמשיך .בנוסף -
הרוב המוחלט של הנקלטים יצטרף לישובים קהילתיים .יש לכך השלכות משמעותיות
בתחומים רבים ,בין היתר בתמהיל השירותים הציבוריים ובפריסתם .זאת בשל השונות
הקיימת בין ישובים קהילתיים לקיבוצים/למושבים במסגרת השלטון הדו רובדי.
 .2מענה לאוכלוסייה  -ניתן לומר כי באופן כללי ,שירותי המועצה המרכזיים נותנים מענה
לרוב הצרכים של תושבי המועצה ,תחת מגבלות המרחק .הפיזור של הישובים בשילוב
הגודל הקטן של רובם ,מציבים אתגר בפני המועצה האזורית במתן שירות מיטבי.
מענה יישובי  -במסגרת המיפוי של מוסדות הציבור ותהליך שיתוף הציבור ,עלה הצורך
בגיבוש מענים לצרכים הקיימים והמשתנים של האוכלוסייה ברמת הישוב .החל בישובים
ותיקים שחסר להם מקום גדול מספיק להתכנסות (כדוגמת רביבים ,אשלים ,טללים
ומדרשת בן גוריון שבתחומה ישנם מבנים רבים להתכנסות אך כולם בבעלות אחרת) .וכלה
בישובים שיש להם צורך בהקמת מוסדות ציבור ברמת הישוב (ברוב הישובים החדשים,
למעט במרחב -עם).
מענה אגני  -הפערים הקיימים כיום מתמקדים בעיקר במוסדות חינוך ובמבני ציבור
לשימושים קהילתיים שונים ,במיוחד ביישובי פתחת ניצנה ,באגן שדה בוקר בכלל
ובמדרשת בן גוריון בפרט .במקביל ,ישנם מבנים שיכולים לתת מענה מעבר לישוב שלהם
בכל תכנון עתידי ברמת האגן .דוגמאות לכך הם המרכז הקהילתי הגדול במרחב עם,
האולם ברביבים ומבני הציבור בניצנה .בנוסף ,קיימים פערים בפריסת שירותי הבריאות
ובתדירות השירות לכלל יישובי המועצה.
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.3

.4

.5

.6

במקביל ,צפויים להתפתח צרכים חדשים באוכלוסייה עם הגידול הצפוי .בין היתר ,גידול
באוכלוסיות הגיל השלישי והרביעי ואוכלוסיית הדתיים (כולל ישוב מעורב).
חינוך  -היבט נוסף של הגידול באוכלוסייה הוא התהליך ההדרגתי של גיבוש מענים פנים
מועצתיים בתחום החינוך .התהליך החל עם הקמת ביה"ס הממלכתי דתי שהוביל לכך
שכמעט כל ילדי המועצה מהישובים הדתיים רתמים ומרחב-עם הפסיקו לשלוח את
ילדיהם לירוחם ולמצפה רמון ועברו ללמוד במועצה בבי"ס סיני הצומח .בעוד כשנה עתיד
להיפתח התיכון הראשון של המועצה שבתוך מספר שנים ישלים את המהלך של מוסדות
חינוך פנים מועצתיים לכל השנתונים (למעט תיכון לאוכלוסייה הדתית שהעדפותיה
מגוונות יותר ,מעבר לעובדה שבשלב הזה אין בכך צורך דמוגרפי).
השונות הגדולה בין הישובים  -בעשור האחרון עברה המועצה האזורית רמת הנגב שינוי
משמעותי בכל הנוגע לאוכלוסייה ולישובים :ממועצה עם דומיננטיות של קיבוצים למועצה
עם הרכב הולך וגדל של אוכלוסייה המתגוררת בישובים קהילתיים ,וממועצה חילונית
למועצה עם אוכלוסייה מגוונת הכוללת גם דתיים .המועצה נערכת בהתאם – היא נמצאת
בתהליך של בחינת מערכת היחסים בין המועצה האזורית לישובים כולל נגזרת של הקמת
מבני ציבור בהתאם .התכניות העתידיות מצביעות על המשך המגמה .מעבר להסתכלות
האגנית ,על תכנית המתאר הכוללנית להתחשב בהרכב המגוון של האוכלוסייה ובצרכיו,
מבחינת סוגי ההתיישבות (ישובים קהילתיים ,קיבוצים ומושבים) ,ההרכב הגילאי ,המגוון
הדתי ועוד .בהקשר זה חשוב לציין שקיימת שונות בין הקיבוצים ושונות גדולה עוד יותר
בין הישובים הקהילתיים.
מדרשת בן גוריון  -למדרשת בן גוריון ,הישוב הגדול ביותר במועצה ,ישנם מאפיינים
ייחודיים שמשפיעים מאוד על התכנון העתידי .קיימת מורכבות של אינטרסים בין תאגיד
שדה בוקר ,אוניברסיט ת בן גוריון ,צה"ל ,המוסדות והמכונים הפועלים במקום לבין
האוכלוסייה .הביקוש הגדול למגורים ,הצפי הדמוגרפי והתכניות העתידיות ,כמו בניית
התיכון החדש ,רק מחזקים את הצורך להתייחס לכך בכל תכנון עתידי.
המושבים בפתחת ניצנה  -בהתייחסות האגנית לישובים ,בולטים שלושת מושבי פתחת
ניצנה ,שלמרות השונות הפנימית בין המושבים ,הם מהווים ריכוז של אוכלוסייה בעלת
אינטרסים וצרכים דומים .היותם המושבים היחידים במועצה ,המרחק ממרכז המועצה,
ההיקף הגבוה יחסית של חקלאים שעוסקים ישירות בחקלאות וכנגזרת מכך – הצרכים
החקלאים המשותפים ,שיתוף הפעולה החקלאי ,המיזמים התיירותיים והמענה המשותף
במוסדות החינוך – צריכים להילקח בחשבון בתכנון עתידי.
מתחם מרכז המועצה  -בשנים האחרונות מקבל מתחם מרכז המועצה משקל הולך וגדל
מבחינת שירותי המועצה .בנוסף למשרדי המועצה המפוזרים במתחם ,למתנ"ס ,לבית גיל
הזהב ולמרפאה האזורית ,הוקם במקום בי"ס ממ"ד ובשנה הקרובה יפתחו התיכון החדש
ומרכז צעירים .ריכוז המוסדות ,בשילוב אזור התעשייה המתפתח ,ומיקומו הצמוד של
הישוב החדש שיזף ,יוצרים מוקד אליו מתנקזת תנועה רבה של אוכלוסייה הצורכת חינוך
פורמלי ולא פורמלי ,ותרבות .תנועה שתגבר בהמשך ,בעקבות העיבוי הצפוי על ידי
שימושים מסחריים ותיירותיים.
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כלכלה
עיקרי המצב הקיים
תעסוקה  -שעור ההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיית רמת נגב עומד במצב הקיים על כ -
 . 67.0%שעור השתתפות זה דומה לשיעור המקביל של האוכלוסייה היהודית בישראל .גורם מכריע
המשפיע על שיעורי השתתפות בכוח העבודה של אוכלוסייה היא רמת ההשכלה של אותה
אוכלוסייה .רמת ההשכלה של תושבי רמת נגב עולה על הממוצע היהודי בישראל .ניתן היה לצפות
לשעורי השתתפות בכוח העבודה גבוהים מן הממוצע היהודי בישראל ,ולא כך בעיקר בשעורי
השתתפות של נשים המושפעים משעורי אבטלתן.
רמת האבטלה של אוכלוסיית רמת הנגב נמוכה מן הממוצע היהודי הארצי וגובלת ב"אבטלה
חיכוחית" .יחד עם זאת שעורי האבטלה של הנשים גבוהים בכ  44% -מאלה של הגברים .אבטלת
נשים מאפיינת בעיקר את אגן ניצנה .והיא נובעת להערכתנו מן השילוב של מגוון נמוך בתעסוקה
המקומית (חקלאות ומיזמים תיירותיים קטנים) ,ביחד עם ריחוק ממוקדי תעסוקה אפשרית הן
ברמת נגב עצמה ובוודאי מחוץ לרמת נגב ,ביחד עם מחסור במוסדות ציבור מתאימים כמו מעונות
יום וצהרונים; כל אלה מקשים על הנשים באגן ניצנה לשלב עבודה התואמת את כישוריהן במעגל
חייהן .נתוני מפקד  2008בולט המשקל הגבוה של תושבי רמת נגב שעבדו בחקלאות ביחס לממוצע
הארצי  .מאידך בולט המשקל הנמוך של המועסקים בשירותים עסקיים .אין נתונים על תעסוקת
האוכלוסייה ברמת נגב לתקופה שאחרי .2008
חתך אוכלוסיה  -בין השנים  2017 - 2008גדלה אוכלוסיית רמת נגב בכ  .70% -על בסיס ניתוח
מרכיבי גידול האוכלוסייה אפשר להעריך כי לפחות  70%מגידול זה נובע מתוספת/תחלופה של
אוכלוסייה דרך מאזן ההגירה .בהתאם לכך לא ברור באיזו מידה חתך התעסוקה של האוכלוסייה
הגרה ברמת נגב נשאר דומה במצב הקיים לזה שבנתוני מפקד .2008
אומדן ההכנסה מעבודה למשק בית ברמת נגב עומד על כ  16,080 -ש"ח לחודש במחירי  .2015אומדן
זה תואם בסדר גודל את ההכנסה הממוצעת מעבודה במשקי הבית היהודים בישראל ( 15,580ש"ח).
בסדר גודל אומדן ההכנסה מעבודה למשק בית ברמת תואם את ההכנסה של העשירון השביעי
בסה"כ האוכלוסייה בישראל.
פיתוח כלכלי  -את הפיתוח הכלכלי ברמת נגב במצב הקיים אפשר לקבץ בשתי קבוצות של
שימושים עסקיים 4עפ"י יחידת השטח התפעולית שלהם .שימושים כאלה שיחידת השטח התפעולי
שלהם נמדדת במונחים של מ"ר בנוי; וכאלה שיחידת השטח התפעולי שלהם נמדדת במונחים של
מ"ר קרקע.
סה"כ ברמת נגב במצב הקיים כ –  244,260מ"ר של שימושים עסקיים בנויים בשטחים עיקריים.
השימושים הדומיננטיים במצב הקיים הם של תעשייה בתי סוהר המהוויים כ  52.2% -מסה"כ
השטחים העסקיים הבנויים במצב הקיים .תעשייה ומלאכה מהווה את השימוש השני בהיקף

 4הכוונה לשימושים שאינם מגורים ,מוסדות ציבור ,מתקנים הנדסיים ,קרקע חקלאית וקרקע תפוסה לסוגיה וכדומה.
רוב שימושים אלה ממומשים על בסיס עסקי הן בהתייחס למיצוי מסגרות הביקוש ,והן בהתייחס לשיקולים של כדאיות
כלכלית בצד ההיצע .בסיס הנתונים הוא נתוני ארנונה לספטמבר .2018
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השטחים הבנויים (כ  .)24.2% -השימוש הבא בהיקפו הוא של מוסדות חינוך ( ;)11.2%ואחריו באים
אירוח תיירותי ( )8.0%ומסחר ומשרדים המהווים יחד כ  3% -מסה"כ השטחים העסקיים.
סה"כ ברמת נגב במצב הקיים כ –  1,963,970מ"ר קרקע של שימושים עסקיים .השימוש הדומיננטי
במצב הקיים הוא של פרויקטים של אנרגיה סולארית המהווים במקובץ כ  52.6% -מסה"כ שטחי
הקרקע העסקיים הבנויים במצב הקיים .כרייה מהווה את השימוש השני בהיקף שטחי הקרקע
העסקיים (כ  .)43.5% -אחסנה וקרקע לתחנות דלק מהווים יח"ד כ  4% -מהיקף שטחי הקרקע
העסקיים.
חקלאות היא ענף כלכלי נוסף שבסיסו התפעולי היא הקרקע .ברמת נגב כ  37,809 -ד' של חלקות
חקלאיות מתוכם מעובדים כ .95% -
תרומ תם של השימושים שבסיס תפעולם הוא מ"ר בנוי למשק המועצה גבוהה בסדר גודל מזו של
השימושים שבסיס תפעולם הוא מ"ר קרקע; הן מתוקף תעריפי הארנונה הגבוהים יותר בסדר גודל,
והן מתוקף צפיפות הבנוי שלהם לשטח קרקע נתון .כתוצאה מכך כ  80% -מן התקבולים השנתיים
של הארנונה של א למגורים נובעים מן השטחים העסקיים שבסיס תפעולם הוא מ"ר בנוי .כ 7% -
נוספים מקורם בקרקע ומבנים לחקלאות 8% ,נוספים נובעים מן הפרויקטים הסולריים ,וכ 5% -
נוספים משימושים אחרים שבסיס תפעולם במ"ר קרקע.
חלוקה לאגנים
•

אגן משאבי שדה מוטה במובהק פעילות של תעשייה .ובמשקל נמוך בהרבה פעילות של
אכסון תיירותי.

•

אגן שדה בוקר מוטה במובהק פעילות של תאגיד מדרשת בן גוריון .במשקל נמוך בהרבה
ובאופן פחות או יותר מאוזן  -פעילות של אכסון תיירות ותעשייה ומלאכה.

•

אגן ניצנה מוטה במובהק פעילות של מתקני כליאה .אחריה במשקל נמוך בהרבה  -פעילות
מסוף הגבול.

•

המרחב הפתוח מוטה במובהק פעילות של תעשייה ובתי סוהר .פעילות עדיין משמעותית
אם גם במשקל נמוך בהרבה היא של האכסון התיירותי.

מתןך השימושים העסקיים שיחידת השטח התפעולי שלהם היא מ"ר קרקע אנרגיה סולארית
פרוסה במצב הקיים באגן משאבים (כ  )80% -ובאגן שדה בוקר (כ  .)20% -פעילות הכרייה מפוזרת
בעיקרה בצפון המרחב הפתוח .האחסנה מרוכזת במסוף הגבול ניצנה.
ביקושים לשטחי מסחר ומשרדים  -ניתוח המצב הקיים הצביע על המימוש הנמוך של ביקושים
מקומיים לשטחי מסחר ,כמו גם של ביקושים של תנועה עוברת .גם בתחום המשרדים הפרטיים
בולט במצב הקיים ההיקף הנמוך מאד בהתייחס לביקושים המקומיים.
החוסן הכלכלי של המועצה האזורית  -העוצמה הכלכלית של רשות מקומית ויכולתה לשרת את
אוכלוסייתה צריכה להיבחן כנגד עודף/גרעון בתקציב השנתי הרגיל של הרשות .סה"כ ההכנסות
של רמת נגב בתקציב הרגיל בשנת  2017עמד על כ  121,101.3 -אלפי ש"ח ,מול הוצאות בהיקף של
כ  119,038.7 -אלפי ש"ח .בשנת  2017עמד עודף ההכנסות של רמת נגב בתקציב הרגיל על כ 2,062.6 -
אלפי ש"ח .אבל העודף בתקציב הרגיל מומן לא רק ע"י הכנסות עצמיות והעברות מיועדות של
הממשלה ,אלא גם ע"י מענקים שהיוו כ  29.7% -מתקבולי הרשות .אם נתייחס אפוא לגרעון
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האפקטיבי של רמת נגב בתקציב הרגיל הרי שבשנת  2017הוא עמד על כ  33,942.7 -אלף ש"ח ,שהם
כ  4,466.1 -ש"ח בממוצע לתושב ברמת נגב.
הגרעון האפקטיבי הגבוה של הרשות המקומית הוא מצב חדש שתחילתו בשנת  .2017עד שנת 2016
נהנתה רמת נגב ממעמד של "עיר עולים" שבגינו שילמה המדינה לרמת נגב ארנונה עבור המחנות
והמתקנים הצבאיים שבתחומה .בשנת  2016חוקק חוק המבטל את מנגנון "עיר עולים" החל משנת
 . 2017כתוצאה מהחלת החוק צומצמו הכנסותיה של רמת נגב ממחנות ומתקנים צבאיים בתחומה
לסכום שנתי של כ  14.7 -מיליון ש"ח בשנה משנת  2017ואילך .צמצום זה גרר אחריו קיטון מקביל
בהכנסות רמת נגב מארנונה.
כפיצוי על ביטול המנגנון ,וכדי לאפשר לרמת נגב להתרגל בהדרגה למצב החדש ,קבע החוק מענק
בגובה כ  35 -מיליון ש"ח שיינתנו לרמת נגב בשנת  ,2017וימשיכו בשיעורים הולכים ופוחתים כל
שנה עד לשנת  2025שאז יפסקו כליל.
ביטול מנגנון "עיר עולים" שינה באחת החל מ  2017 -את מצבה הכלכלי של רמת נגב ,והפך אותה
מרשות מאוזנת כלכלית על בסיס הכנסות עצמיות והעברות מיועדות של הממשלה כפי שהייתה
קודם ל  ;2017 -לרשות בעלת גרעון אפקטיבי המכוסה ע"י מענק מיועד שעתיד לקטון בהדרגה
ולהיפסק כליל .רמת נגב צריכה אפוא למצוא דרכים שיאפשרו לה להקטין את הגרעון האפקטיבי
המאיים להפוך בהדרגה לגרעון ריאלי ,בין עם ע"י הגדלת ההכנסות העצמיות ,בין אם ע"י הקטנת
ההוצאות ,בין עם ע"י גיוס מענקים מיועדים מתאימים אחרי שנת  ,2025ובין עם ע"י שילוב של
השלושה.
איור  :6רמת נגב – שימושים שבסיסם מ"ר בנוי באגנים
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 3.2סוגיות התכנון המרכזיות
להלן פרוט סוגיות עיקריות לתכנון הנובעות מניתוח המצב הקיים:
הגרעון בתקציב הרגיל  -ניתוח המצב הקיים מציב את בעיית הגרעון בתקציב הרגיל של רמת נגב
כתוצאה מביטול מנגנון עיר עולים ,כסוגיה כלכלית עיקרית אתו תצטרך רמת נגב להתמודד בשנים
הקרובות .תוכנית המתאר יכולה לתרום להקטנה/איפוס הגרעון הצפוי ע"י הרחבה סטטוטורית של
שטחי הפעילות הכלכלית ברמת נגב (תעסוקה ,משרדים ,מסחר ופעילות כלכלית אחרת); הרחבה
שתגדיל ותגוון את הבסיס הכלכלי משלם הארנונה של רמת נגב .אבל היקף שטחי הפעילות
הכלכלית המשלמת ארנונה אינו עומד לעצמו אלא הוא חלק גם מגורמים נוספים המשפיעים על
הגרעון שהוצגו במסגרת ניתוח המצב הקיים ,כולל :גובה יחסי של הארנונה למגורים; גובה יחסי
של הארנונה לשימושים כלכליים; היקף ,סוג ואיכות השירותים שמספקת הרשות המקומית
לאוכלוסייה ,כפי שהם משתקפים בעלות היחסית של שירותים אלה; והיכולת של הרשות למצוא
מקורות מימון נוספים ברי קיימא לתקציב הרגיל.
סוגיה תכנונית הנוגעת לתוכנית המתאר היא הגדרה של היקף השטחים העסקיים משלמי הארנונה
הנדרש לאיזון משק המועצה בהתייחס לכל הגורמים המשפיעים כפי שנמנו לעיל ,ובהתייחס להיצע
מתוכנן שעדיין לא מומש .יילקח גם בחשבון גידול האוכלוסייה הצפוי ברמת נגב בטווח התכנון.
מימוש הפיתוח  -מול הצורך בפיתוח כלכלי כמפורט לעיל ,עומדת היכולת לממש את הפיתוח
הנדרש .יכולת זו תלויה בשימושים המתאימים אותם ניתן לממש ברמת נגב ,ובמסגרות ביקוש
לשימושים אלה .סוגיות העולות במסגרת זו כוללות:
בחינה של יוזמות כלכליות אותן מובילה רמת נגב ,מקומיות ולאומיות ,והאפשרות לשלב יוזמות
אלה בתוכנית בהקשרים של סוג ,היקף ,מיקום וטווח מימוש.
איתור פוטנציאל פיתוח מקומי שלא מומש ,ובחינה של אפשרויות מימושו .דוגמה לפוטנציאל כזה:
כוח עבודה של האוכלוסייה הבדווית באזור.
חיפוש ובחינה של ענפי פיתוח כלכלי שתנאי הפיתוח ברמת נגב עשויים להיות אטרקטיביים להם;
הגדרת התנאים הנדרשים לגיוס ענפים אלה; והערכה כמותית של היקף הפיתוח הנגזר מהם.
בחינה של אפשרויות לשיפור הנגישות של המרחב של רמת נגב והפיתוח הכלכלי ששיפר כזה יכול
לעודד ,כולל :רכבת לאגן ניצנה ,רכבת לאגן משאבים.
אבטלת נשים  -ניתוח המצב הקיים העלה בעיה של אבטלת נשים ברמת נגב המאפיינת בעיקר את
אגן ניצנה והנובעת ממגוון נמוך של תעסוקה מקומית ,ריחוק ממוקדי תעסוקה אפשרית ,ומחסור
במוסדות ציבור מתאימים בעיקר לגיל הרך .יצירת תנאים שיעודדו תעסוקת נשים באגן נשים באגן
ניצנה מהווה אפוא סוגיה תכנונית ,כולל:
פיתוח אזור תעסוקה באגן ניצנה הן בקשר עם פעילות מסוף הגבול ,הן בקשר עם עיבוד תוצרת
חקלאית מקומית ,והן בקשר עם מאפיינים המעודדים עסקים קטנים.
בחינה של אפשרויות שיפור הנגישות של אגן ניצנה ,כולל מימוש קו מסילת ברזל ,והערכה של
שיפורים אפשריים בנגישות על היכולת לממש ביקושים לשטחי תעסוקה בענפים המתאימים.
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צריך להזכיר כי לפיתוח כלכלי בפתחת ניצנה ועידוד תעסוקת נשים יש גם היבטים משלימים
בתחום התיירות ומוסדות הציבור.
ביקושים לשטחי מסחר  -ניתוח המצב הקיים היצביע על המימוש הנמוך של ביקושים מקומיים
לשטחי מסחר ,כמו גם של ביקושים של תנועה עוברת .הרחבה של מיגוון והיקף שטחי המסחר
הפועלים ברמת נגב היא חלק מן ההרחבה והגיוון של הפיתוח הכלכלי הנדרש ברמת נגב לאיזון משק
המועצה; אבל הוא גם עומד לעצמו כיעד לשיפור רמת השירותים המקומיים לאוכלוסייה והרחבת
הבסיס התעסוקתי המקומי .ככל שהדבר נוגע לתנועה העוברת מימושה מרחיב למעשה את סיפי
הכניסה המקומיים ומאפשר רמת שירותי מסחר גבוהה יותר לאוכלוסייה .התוכנית תבקש אפוא
לאתר מיקומים מתאימים ולהרחיב את היקף הביקושים המקומיים והחיצוניים כפי שפורטו לעיל.
תלקחנה בחשבון גם אוכלוסיות נוספות כולל אוכלוסייה בדווית ואוכלוסיות אחרות השוהות ברמת
נגב (צבא).
ביקושים לשטחי משרדים  -גם בתחום המשרדים הפרטיים בולט במצב הקיים ההיקף הנמוך מאד
בהתייחס לביקושים המקומיים .אבל להרחבת היקף המשרדים הפרטיים ברמת נגב פן נוסף על זה
של שיפור איכות השירותים העסקיים ופיננסיים הניתנים לתושבי רמת נגב .פן נוסף זה נוגע
להרחבת אפשרויות התעסוקה המקומיות בתחום של שירותים עסקיים ופינאנסיים ,כבסיס
תעסוקה לאוכלוסיית רמת נגב .במסגרת זו ראוי לבחון את האפשרות לפתח פרויקט של חללי עבודה
משותפים באגן משאבים ו/או באגן שדה בוקר.
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חקלאות
עיקרי המצב הקיים
החקלאות מהווה תחום משמעותי ברמת הנגב ,הן כשימוש קרקע בעל השלכות בהיבטים רבים -
כלכליים ,חברתיים וקהילתיים ,והיבטים הקשורים במערך השטחים הפתוחים ,והן כרכיב חשוב
בעיצוב דמות המועצה ותושביה .מלבד החקלאות עצמה ,גם המים וזמינותם מהווים מרכיב חשוב
מבחינת השפעתם על אופי הפעילות החקלאית ,פרישת הפעילות במרחב המועצה וההשלכות
הכלכליות למועצה ולתושבים.
חשיבות החקלאות  -החקלאות ברמת הנגב מהווה ענף תעסוקה משמעותי ומניבה כ 700 -מליון
ש"ח בשנה .למועצה ישנם מאפיינים חקלאיים-כפריים ברורים והיא מהווה עורף חקלאי מדברי
למטרופולין באר שבע .בסקטור המושבי בין  70%ל 80%-מבתי האב במועצה עוסקים בחקלאות.
בקיבוצים ,החקלאות מהווה מקור פרנסה ,אך לא מקור תעסוקה מרכזי (בפועל רק אחוז נמוך
מחברי הקיבוץ עוסק בחקלאות) .גם במרבית חוות הבודדים מתקיימת פעילות חקלאית
ובהתיישבויות של הבדואים במרחב הר הנגב מתקיימת פעילות חקלאות מסורתית ומרעה .כך
שלמעשה ,מבין ישובי המועצה ,רק בישובים הקהילתיים לא מתקיימת פעילות חקלאית ,להוציא
כפר רתמים ,בו נכלל שטח חקלאי בהיקף קטן .בנוסף ,בתחום המועצה ישנה גם פעילות של עיבוד
חקלאי תעשייתי ,דוגמת מכון רדייה ,בתי בד ,יקבים וכיו"ב ,אך היא בהיקף יחסית מצומצם.
לצד הגידולים החקלאיים ,גם לענפים הנלווים לחקלאות ישנה תרומה לכלכלת החבל .בין ענפים
אלו התיירות החקלאית המתפתחת בשנים האחרונות בעולם ובמרחב המועצה בפרט ,והכוללת
אפשרויות וטעימות חקלאיות מגוונות :במו"פ החקלאי ,בחוות הבודדים (יקבים ,מחלבות ,בתי בד,
מפעל ליצור שמן ארגן) ,בחוות התבלינים שירת המידבר ,בבאר מילכה וכן במספר משקים בישובי
פיתחת ניצנה .סה"כ ההערכה היא כי מספר המבקרים בהר הנגב המשלבים במהלך ביקורם פעילות
בתחום התיירות החקלאית עומד על כ ,1% -כלומר כ 40,000 -נפש בשנה .תיירים אלו צורכים
שירותי תיירות נוספים ברמת הנגב ,ותורמים לכלכלת האזור (נושא זה מורחב בפרק התיירות).
מעבר לתרומה הכלכלית ,ניכר כי העשייה החקלאית מהווה חלק מהותי בתחושת המקום ובתחושת
השליחות של חלק גדול מתושביה ,ועבור רבים מהם מהווה סיבה מרכזית לחיים באזור.
תנאי היסוד  -אקלים ,מים וקרקע  -תנאי הבסיס לקיום התיישבות חקלאית ברמת הנגב הם
מהקשים בארץ .כיום נעשה שימוש במים מליחים להשקית חלק מן הגידולים ,אולם שימוש במים
שוליים עם ריכוז מלחים גבוה במשך תקופה ארוכה עלולה לגרום להרס הקרקע ולגידולים
החקלאיים .אל אלו מצטרפות עלויות שינוע גבוהות אל שווקי המטרה (סגירת כביש  10מהווה
סוגיה בעניין זה עבור חקלאי פתחת ניצנה) .תנאים אלו מאלצים את החקלאות ברמת הנגב
להשתכלל על מנת לשמור על רווחיות כלכלית.
יחד עם זאת ,לתנאי הסביבה מצויים גם מספר יתרונות :תנאי אקלים אופטימליים לייצור מזון
לשוק המקומי ולייצוא ,כמו גם מזג אוויר קר ויבש המהווה יתרון לגידולי בעלי חיים .הגידול
בקרקע חולית מהווה אף הוא יתרון לגידולים שונים ,על אף איבוד המים המשמעותי.
בהתאם לכך ,התנאים מאפשרים לגדל רק גידולים שעשויים לעמוד בתנאי בסיס אלו .אף על פי כן,
עדיין קיים במרחב מגוון יחסי של ענפי החקלאות הכולל :מטעים וגידולים רב שנתיים
כ 8,500-דונם של זיתים ,רימונים ,ענבים ליין וחוחובה ,גידולי שדה (גידולים עונתיים) כ11,000 -
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דונם וגידולי חממות בשטח של כ 2,500 -דונם .הגידול העיקרי בחממות הוא של עגבניות שרי צ'רי.
בנוסף קיים שטח של כ 18,000 -דונם של גידולים שונים ,ביניהם גידולים ייחודיים ,גידולים
אורגניים ועוד .מבחינת הפיתוח החקלאי ,יש העדפה ברורה לחקלאות בקרקע חולית ולמיצוי
הפעילות החקלאית בקרקעות אלו היכן שניתן .לצד זאת ,המו"פ החקלאי מבצע מחקר שמטרתו
פיתוח שיטות גידול וגידולים חקלאיים המתאימים לקרקעות הלס .באזור פתחת ניצנה נעשה ניסיון
לגידולי חממות באמצעות גידולים מנותקים ,למשל של תותים.
רפת החלב וחוות לולים מהוות גם הן ענף מרכזי בחקלאות במועצה .לאחרונה קיבלו מספר ישובים
במועצה ה גדלה של מכסות החלב .בריכות דגים הופעלו עד לא מזמן בקיבוץ משאבי שדה ,היום
מתקיים אתר אחד בלבד לגידול דגים במתקן סגור בתחום אזור התעשיה של המועצה.
מאפייני החקלאות באגנים
אגן משאבים  -הקיבוצים באגן משאבים משתמשים ברוב השטחים באזור לגידולי שדה .רוב שטחי
הגידול הם קרקעות לס ואת מרבית הגידולים המתאימים לקרקעות אלה אי אפשר לגדל במחיר
המים השפירים והשימוש במים מליחים הורס בהדרגה את הקרקעות עד למצב בו היבול המתקבל
נמוך עד כדי אי כדאיות כלכלית .גידול הזיתים לשמן ,בו נתלו הרבה תקוות בגלל השימוש במים
מליחים ,נמצא בדעיכה בגלל ירידת יבולים כתוצאה מהמלחה.
אגן שדה בוקר  -רוב הגידולים הצמחיים של קיבוץ שדה בוקר מגודלים בקרקעות מחוץ לתחומי
המועצה .השטחים ליד הקיבוץ הם בשימוש לא אינטנסיבי בגלל מחיר המים השפירים ,ובגלל
ההתאדות המוגברת שמחייבת צריכת יותר מים מאשר בשטחים צפוניים יותר .עוד קיים ומצליח
באזור הקיבוץ הם לולי פטם ורבייה למיניהם בשטחים גדולים.
אגן ניצנה  -במושבי פיתחת ניצנה מספר בעלי הנחלות העוסקים בחקלאות גבוה מהממוצע הארצי,
בדומה למושבי הערבה התיכונה .רובם המוחלט של תושבי הפתחה מתגוררים בשלושה מושבים
המובילים חקלאות חדשנית ופורצת דרך ,מבוססת עירוב בין מים מליחים ושפירים :באר מילכה,
כמהין וקדש ברנע .וכן בעזוז -יישוב ייחודי המתבסס על תיירות ומעט חקלאות .הפתחה מתאפיינת
בחלקות מושביות קטנות יחסית ודומיננטיות של גידולי ירקות בחממות .הסוגיה העיקרית איתה
מתמודדים המושבים היא העדר מבחר גידולים שעליהם יתבסס המשק המשפחתי על מנת להקטין
את הסיכון הכלכלי.
אמצעי היצור – קרקע  -שטחי כל הנחלות המועצה מסתכם בכ  48,000-דונם .שטח זה כולל את
שטחי המחנה של היישובים ושטחי מרעה (על פי סקר החלקות של משרד החקלאות (עדכון )2018
סך השטח המעובד לגידולי מטעים ,חממות וגד"ש בכלל הנחלות הינו כ 31,000 -דונם .פער זה נובע
מהיותם של חלק מהמשבצות החקלאיות שטחים שאינם מיועדים לעיבוד צמחי (שטחי מחנה,
שטחים למתקנים חקלאיים ,שטחי מרעה ועוד) ובשל הצורך ביצירת מחזור זרעים .מספר זה זעום
בהשוואה ל 4.1-מיליון הדונם של סך שטחי המועצה  -חלק ניכר מהשטחים בעלי הייעוד החקלאי
ממוקם בתחומי שמורות טבע ו/או שטחי אש ,על כן עיבודם בפועל מוגבל ולעתים אף כלל לא
אפשרי.
הרחבת מצאי הקרקע החקלאית במועצה  -באגן פיתחת ניצנה נדרשת תוספת משמעותית של נחלות
חקלאיות במושבים .חלק מהתוספת הינה השלמה של מחסור קיים  -בחלק ממושבי הפתחה כבר
קיים כיום חוסר בנחלות ויש להסדיר קרקע לפעילות חקלאית ,בנוסף להסדרת קרקע לפעילות
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חקלאית עתידית (בהתאם למספר הנחלות המאושר והמתוכנן בכל ישוב) .זאת בעוד שברוב
הקיבוצים מספר הנחלות הקיים תואם לצרכים העתידיים.
אמצעי היצור – מים  -המים היו ועודם משאב במחסור במרחב רמת הנגב ,והריחוק ממקורות
המים משמעותו עלות גבוהה של הקמת ותחזוקת תשתיות המים ומחיר המים גבוה .באזור רמת
הנגב יש מיעוט של מים עיליים .מקור מים זה אמנם אינו משמש לצרכים חקלאיים באופן ישיר,
אך יש לו תפקיד בהתחדשות מקורות מי התהום .המים הטבעיים באזור רמת הנגב המשמשים
לחקלאות מקורם בקידוחי מי תהום מליחים .בתחום המועצה מצויים מספר קידוחים .מליחות מי
התהום משתנה בין הקידוחים.
המים המסופקים לחקלאות מקורם ממים מליחים שמקורם בקידוחים מקומיים ,מי קולחין וכן
מים שפירים ממתקן ההתפלה באשקלון .מתקן התפלה למים מליחים נמצא באזור קציעות ומטרתו
להתפיל את מי התהום המליחים באופן שיוכל לשמש לצריכה ביתית ולהשקיה בחקלאות.
מלבד הגבלות על הקצבת המים ,לאיכות המים השפעה רבה על כמות היבול ואיכותו .מליחות המים
משתנה בין אזור הפתחה לאזורים שונים במועצה .מליחות המים מעלה את מליחות הקרקע
המושקית ,מגבילה את סוגי הגידולים האפשריים ומצמצמת את כמות היבול .בהתאם לסוג הגידול
נעשה מיהול של המים המליחים עם המים השפירים.
ענפי החקלאות כיום  -נכון לשנת  2018ערך הייצור החקלאי העיקרי במרחב המועצה הוא מגידולי
ירקות (ומורכב מעגבניות שרי ברובו) ,גד"ש ולולים .בנוסף ,לרפתות ומטעים (בעיקר זיתים) יש ערך
ייצור משני .הפעילות החקלאית במועצה מפוזרת במרחב בהתאם למיקום הישובים החקלאיים.
חלק מהקבוצים מחזיקים גם שטחים חקלאיים מחוץ לתחומי המועצה ולחלק מהישובים
הקהילתיים ישנן נחלות חקלאיות ושטחים מעובדים .אופי החקלאות וסוגי הגידולים מתבססים
במידה רבה על סוג הקרקע.
פעילות חקלאית נוספת המתקיימת היום בשטחי המועצה היא החקלאות המסורתית ,הכולל
חקלאות בעל בטרסות עתיקות ופעילות רעיה בשטחים הפתוחים (ברובה בתחום שטחי אש) .פעילות
זו נשמרת על ידי אוכולוסית הבדואים במרחב הר הנגב לאורך כביש  40ויש לה משמעות כערך
תר בותי .הפעילות החקלאית הזו איננה בעלת רווחיות כלכלית ,אולם יש לה חשיבות לפיתוח
התיירותי באזור.
חקלאות צמחית  -הגידול העיקרי בחממות ,המתרכז בפתחת ניצנה בה מרבית הגידול נעשה בבתי
צמיחה ,הוא של עגבניות שרי .למעשה ,רמת הנגב הינה היצואנית העיקרית של עגבניות שרי
בישראל .למעלה מ 75% -מהעגבניות במשק הן מתוצרת המועצה והן מהוות את מוצר הדגל שלה.
גידולים נוספים בחממות הם פלפלים ותבלינים .עם זאת כ 90%-מהחקלאות הצמחית (ובקיבוצים
כמעט  )100%היא חקלאות פתוחה.
חקלאות בעלי חיים  -חקלאות בעלי חיים רווחת במרחב המועצה ויש לה יתרון לאור תנאי האקלים
והמרחבים .כיום נמצא גידול בעלי חיים במבנים מיועדים בסמיכות לישובים החקלאיים ובחוות
הבודדים וכן שטחי מרעה במרחב הר הנגב .נעשה ניסיון לשמור על מרחקים גדולים יחסית של עד
כ 3 -ק"מ בין חוות לולים ורפתות על מנת להימנע מהידבקות במחלות ,אולם תכנית המתאר
המקומית לא כוללת הנחיות מפורשות בנושא .ניתן לומר כי היום אין אופטימיזציה מבחינת
הפריסה המרחבית ועל כן נוצרים חיכוכים.
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רפת החלב וחוות לולים מהוות ענף מרכזי בחקלאות במועצה .במועצה כ 2,070 -חולבות וביישובי
המועצה מיוצרים כ 26-מיליון ליטר חלב בשנה .לאחרונה ,זכו מספר ישובים במועצה בתקני מכסות
נוספים לחלב .גידולים בענף הלול הינם מגוונים וכוללים רביה כבדה ,פטמים הודים ופרגיות.
בריכות דגים הופעלו עד לא מזמן בקיבוץ משאבי שדה .היום קיימת חווה אחת ,באזור התעשיה
הסמוך למועצה ,המגדלת דגים במערכת סגורה בשיטת גידול אינטנסיבי ומשתמשות בשיטות
שפותחו ע"י המו"פ.
ענפי חקלאות עתידיים  -הרצון בפיתוח ענף החקלאות מוביל מאמץ מתמשך למציאת ענפי גידול
רווחיים חדשים .במסגרת המחקר במו"פ נבחנת התאמת גידולים שונים להשקיה במים מליחים
(כדוגמת :סליקורניה ,פרחים ,גידולי גד"ש שונים ועוד) .בנוסף ,הגידול המשמעותי ביותר היום
מבחינת המועצה הוא עגבניות הצ'רי .המו"פ מבצע ניסויים באופן רציף בגידולים אפשריים במרחב
המועצה ונערך לתרחיש בו ענף העגבניות עלול לקרוס ותידרש תחלופה מהירה לסוגי גידולים
אחרים .כמו כן ,כפי שצויין לעיל ,היום נעשה מחקר לשיטות גידול וסוגי גידולים המתאימים
לקרקעות הלס .במסגרת זו נעשה נסיון בפתחת ניצנה לגידולי חממות באמצעות מצעים מנותקים.
מגמה זו ככל שתתחזק תוכל להוות אחד הפתרונות לגידולים בשטחי לס רבים במרחב המועצה ו/או
באזורים מרוחקים בשטחים נרחבים יותר .בשנים האחרונות מתחזקת מגמת הגידולים האורגניים
בישראל ובמועצה בעיקר בבאר מילכה .מגמה זו עשויה להשפיע על בחירה עתידית של סוגי גידול
ויתכן ויהיו לה השפעות חיוביות על הממשקים של החקלאות עם המערכת האקולוגית .אם כי יש
לציין כי בעבר מגמה זו היתה משמעותית יותר במרחב המועצה ,כדוגמת הביו-תות ,והיא רווחת
היום פחות מפאת כדאיות כלכלית ומגבלות נוספות.
סוגיות התכנון המרכזיות
•

תכנון לטווח ארוך של החקלאות כך שתאפשר  /תמשוך את הדור הבא להמשיך לעסוק
בחקלאות וישמר מקומה של החקלאות כמאפיין עיקרי בדמות האזור.

•

הצמיחה הדמוגרפית במועצה תכלול הרחבת ישובים קיימים (בעיקר ישובים קהילתיים)
והקמת ישובים חדשים .יש לבחון שימור ושילוב החקלאות לאור ההרחבות אלו שעשויות
להוביל לשינוי דמוגרפי ותעסוקתי במועצה.

•

שימת דגש על מו"פ לגידולים וטכנולוגיות שיאפשרו הגדלת התמורה ליחידת קרקע .וזאת,
מתוך הבנה שעם גידול האוכלוסייה במדינה מחד ,והתחרות על הקרקע מאידך ,החקלאות
תהיה חייבת להתייעל ולהפיק יותר.

•

מגוון גידולים אינו מספק  -שימת דגש על מו"פ לניתוח החסמים (שטח ,תשתיות מים)
ולהרחבת מגוון הגידולים בהתאם

•

הרחבת הפעילות החקלאית המסורתית ,חקלאות בעל ורעיה ,המתקיימת לאורך כביש 40
שיש לה חשיבות וערך תרבותי ותיירותי.

•

פתרון סוגיות חקלאיות כגון דרכים חקלאיות ,שמירה ,אחסון כלים בשטח וכו' .הבעיה
חריפה במיוחד עקב המרחקם הגדולים בין הישובים לשטחי העיבוד.

•

פתיחתו של כביש  10לכיוון צפון וחיבור פתחת ניצנה לחבל אשכול בעקבותיו עשוי לקדם
באופן משמעותי את החקלאות בפתחה.
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•

אספקת גז טבעי לחימום בתי הצמיחה והפיכתם למבוקרות אקלים ,עשוי לסייע
להתייעלות ושיפור הרווחיות הגידולים בבתי הצמיחה.

•

על אף היתרונות שבמגורי העובדים הזרים בשטח (באגן ניצנה) ,יש לבחון הסדרה
סטטוטורית למיקום ותנאי המגורים שלהם.

•

לפתח מקורות תעסוקה לא חקלאיים לתושבים שאינם עוסקים בחקלאות.

•

הרחבת האגרו-תוריזם משמעותית לחיזוק החקלאיים והחקלאות במועצה ובפרט
בפתחת ניצנה ,שכן היא מאפשרת לחקלאי להרחיב את מקורות ההכנסה שלו ולא להיות
תלוי לחלוטין בהצלחת הגידולים.

•

ממשק עם אזורי מגורים ושטחים פתוחים – להסרת מתחים על רקע הקרבה למוקדי
מגורים (רעש ,ריסוסים ,ריח ,פסולת חקלאית) ,יש להגדיר סוגי פעילויות מותרות ומועדי
ביצוען.

•

יש לבחון בהמשך התכנית את ממשק החקלאות עם הפזורה הבדואית.
איור  :7חלקות חקלאיות על פי סוג גידול ובתי צמיחה
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תיירות וטיילות
עיקרי המצב הקיים
הנגב נהנה בשני העשורים האחרונים מפריחה תיירותית משמעותית ,שמקורה בשינויים בתרבות
הפנאי והצריכה מחד גיסא ובפיתוח ניכר וגידול בהיצעי התיירות ,הפנאי והתרבות ,מאידך גיסא.
למרות זאת ,מספר המבקרים בנגב נמוך יחסית באופן משמעותי ממספר המבקרים והתיירים
באזורים אחרים בארץ ישראל
על פי הערכות עדכניות ,כ –  2.45מיליון ישראלים יורדים לנפוש באילת בשנה .כ –  48%מהם,
כמיליון איש ,נוסעים דרך כביש  .40בבדיקה מול אתרים קולטי קהל בתשלום בתחום רמת הנגב
עלה כי בשנת  2017נכנסו לאתרי האזור כ 373,000-מבקרים .על פי הערכת רט"ג עוד כ – 800,000
מבקרים פוקדים את "האתרים הפתוחים" ללא תשלום.
ענף התיירות ברמת הנגב מנוהל במשותף עם התיירות במצפה רמון ,תוך שיתופי פעולה הדוקים עם
מחלקות התיירות של הערבה התיכונה ,חבל אילות וירוחם .כך גם מתקיימים שיתופי פעולה עם
רשות הטבע והגנים המהווה שחקן מרכזי וגורם דומיננטי בניהול אתרי התוכן קולטי הקהל וניהול
הטיילות בשטחים הפתוחים ובאתרי הטבע ,הנוף והמורשת .יש לציין במיוחד את שיתוף הפעולה
עם משרד התיירות אשר לקראת פתיחת שדה התעופה החדש ע"ש אילן רמון ,סמוך לפארק תמנע,
מעודד ומקדם את המותג "המדבר הידידותי" ופיתוח "המוצר הדרומי" המשותפים לרשויות
שצויינו לעיל ,מתוך כוונה ושאיפה לעודד בעיקר תיירות נכנסת .
המוצר התיירותי ברמת הנגב במהותו ובבסיסו הוא של תיירות וטיילות הנשען בעיקר על המרחבים
המדבריים ,תוואי נוף מגוונים ,תחושת מרחב פתוח דרכים קדומות ומודרניות .ציר התיירות
והטיילות המרכזי הוא כביש האורך מבאר שבע למצפה רמון ואילת  -כביש  40המשמש גם כשדרת
אורך של הטיילות באזור אליו מצטרפים וממנו מסתעפים דרכי רוחב לאגני התיירות והטיילות
במרחב הר הנגב .ערכי המוצר התיירותי הבולטים הם :מורשת קדומה וארכיאולוגיה .תופעות
וערכי טבע ונוף  -חי וצומח ,גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה .תרבות נוודים  -אחרוני הבדואים בהר
הנגב .התיישבות חלוצית וחקלאות מודרנית .במרחב הר הנגב קיימים מכלולי טיילות הכוללים
מסלולים רגליים ,מסלולי אופניים ,נקודות תצפית ,חניוני לילה ,דרכי גישה לאתרי טבע ,נוף
ומורשת .לנכסים אלה יש פוטנציאל משיכה תיירותי היכול להפוך למנוע צמיחה כלכלי ותעסוקתי.
מגוון הנופים והמרחק הקצר ביניהם הופכים את המדבר ברמת הנגב לייחודי ונגיש (Friendly
)Desert
המצאי התיירותי הקיים בחלוקה לאגנים
אגן משאבים קרוב למטרופולין באר שבע ויכול לשמש עורף הלינה לתיירות במטרופולין .באגן קיים
אתר הלינה הגדול ביותר במועצה ( אורחן משאבי שדה) וכן  8חוות בודדים ובהן  4עוסקות גם
בתיירות.
באגן שדה בוקר מתקיימת עיקר הפעילות התיירותית הנשענת בעיקרה על ערכי הטבע ,הנוף,
ארכיאולוגיה ,היסטוריה ומורשת .כאן נמצאים אתר קולטי קהל הגדולים בתחומי המועצה וכן
עיקר שירותי הדרך התיירותיים .באגן בארבעה מתחמים אתרי התיישבות בדואית בהם מתקיימת
תיירות בקנה מידה קטן 11,חוות דרך היין ורק  6מהן עוסקות גם בתיירות.
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באגן ניצנה ההיצע התיירותי במושבים הוא דל ביותר .לעומת זאת ביישוב הקהילתי עזוז מתקיימת
פעילות תיירותית  -מדברית ייחודית.
סיכום וניתוח ההיצע התיירותי
•

חדרי אירוח :סה"כ חדרי אירוח =  ,346סה"כ מיטות =  ,1390סה"כ לינות =  , 212,670ממוצע
אחוזי תפוסה =  ,42%מחיר ממוצע לחדר = , ₪ 550סה"כ משרות = 98

•

אוהלי אירוח סה"כ אוהלים =  , 82סה"כ מזרונים –  ,4713סה"כ לינות =  721,089ממוצע
אחוזי תפוסה =  ,35%מחיר ממוצע ללילה =  , ₪ 155סה"כ משרות = 126

•

מבקרים באתרים עם קופות רושמות =  ,351,117פדיון ממוצע למבקר =  ,₪ 20סה"כ משרות
= 30

•

מספר חדרי האירוח נמוך בהשוואה לאזורים שכנים בנגב – מצפה רמון והערבה ויותר מכך
בצפון הארץ.

•

אחוזי התפוסה בחדרי האירוח מגיעים לכדי  42%והם גבוהים יותר ממוצע התיירות הכפרית
בארץ העומד על .32.8%

•

מספר אוהלי האירוח ולינת מזרונים הוא ברמה גבוהה.

•

רמת מחירי הלינה בחדרי האירוח נמוכה יחסית לרמת המחירים בלינה הכפרית

•

מספר משרות ישירות בתיירות =  ,254מספר משרות תומכות תיירות (מורי דרך ,שירותי
לוגיסטיקה ואוכל =  .47סה"כ  301משרות
איור  :8מרחבי ,צירי ואתרי תיירות וטיילות ברמת הנגב
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תכניות לפיתוח תיירותי
שתי תכניות מחוזיות העוסקות בתיירות ,בעלות השפעה מהותית על הפיתוח התיירותי במרחב:
תמ"מ  – 4/14/43דרך היין ברמת הנגב  -מאפשרת הקמת עד  30חוות תיירותיות חקלאיות .בפועל
הוקמו עד כה  25חוות 22 .חוות נמצאות בתחומי מועצת רמת הנגב ומתוכן רק  11חוות מציעות
פעילות תיירותית .כל חווה רשאית להקים עד  6יחידות אירוח (בגודל  60מ"ר עיקרי ועוד  15שירות)
וכן שטח למסחר ( 100מ"ר עיקרי ועוד  40מ"ר שירות) .שימושים מותרים נוספים :מסעדה ,מזנון,
מרכז מבקרים ,מבנים לצרכי בע"ח למטרות תיירותיות כגון סככות ומכלאות בע"ח .יותרו
שימושים תיירותיים המשמעותיים לתועלת הציבור כגון :מתקני הדרכה ,מרכז יציאה לטיולים
להולכי רגל ולרכב ,מאהל אירוח וסדנאות אומן.
תמ"מ  – 4/14/55מרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים – מטרתה הגדרת כלים והנחיות לפיתוח
לאורך דרכי הבשמים וארץ המכתשים ,תוך הגדרת כלים והנחיות לפיתוח ענף התיירות המדברית
בזיקה לנושאי העניין של דרכי הבשמים ושימור ארץ המכתשים כנכס גיאולוגי .בתחומי המועצה
האזורית רמת הנגב מציעה התכנית הקמת " 4שערים" שישמשו כתחנות מידע ,ובהם יהיו מתרנים
לנופש ופנאי ,מזנון ומרכז יציאה לסיורים .עוד מציעה התכנית  16מוקדי תיירות ,בהם יהיה ניתן
להקים אכסון מלונאי ושירותי תיירות .כמו כן מוצע להקים  9חניוני לילה ,בהם יוקמו מתקנים
תיירותיים ללינת שטח ,משטחים להקמת אוהלים ,לחניית קרוואנים ניידים וחללים לבישול עצמי,
שירותים ומקלחות .התכנית מסמנת גם  2איתורים לחניוני דרך וחניוני יום .התכנית אינה קובעת
בשלב זה את מספר חדרי האירוח המותרים להקמה במתחמים .לאחר שייקבעו סופית
ה"סימבולים" ,מספר חדרי האירוח ייקבע עפ"י כושר הנשיאה של השטח.
בנוסף ,נערך לימוד מעמיק של תכניות מפורטות מאושרות ובהליכים לחדרי אירוח בשלבי התכנון
השונים ובהתאם לסיווג המאפיינים .מתוך סיכום וניתוח המצאי התכנוני עולה כי:
•

מימוש פוטנציאל תכניות התיירות המאושרות ואלה שבהכנה יעמיד את ענף התיירות
במועצה האזורית בשורה אחת עם מועצות אזוריות בהן מפותח ענף התיירות הכפרית.

•

בקיבוץ שדה בוקר מוקם בימים אלה מלון עם  140חדרים ,הצפוי לתת מענה לבקושים
לחדרי אירוח באגן זה בו קיימים אתרי טבע ,נוף ומורשת בבולטים והחשובים באזור.

•

מרבית המגרשים בייעוד תיירתי מלונאי נמצאים מחוץ לשטחי היישובים ,כמו גם
הסיבולים המצויינים בתכנית "דרכי הבשמים" ,והם מהווים פוטנציאל למשיכת יזמות
פרטית לאזור.

•

מימוש פוטנציאל הקמת חדרי אירוח ופעילות תיירותית חקלאית ב"חוות הבודדים"
בתכנית "דרך היין" וכן בתכנית "דרך הבשמים" ,יעלה בקנה אחד עם מגמות התיירות
החדשות ועם קונספט "המדבר הידידותי".

•

שיתוף פעולה בין רט"ג ,קק"ל והמועצה האזורית למימוש תכניות הטיילות יעשיר מאוד
את המוצר התיירותי.

•

קידום ביצוע ההחלטה להקמת היישוב הבדואי בעבדה והכפרים החקלאים – תיירותיים
ברמת ציפורים ,נחל חווה ונחל אריכא יוסיף את סגמנט התיירות הקהילתית –
אתנוגראפית המתאים בעיקר לתיירות הנכנסת.
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•

קיים פוטנציאל של הקמת מאות חדרי אירוח ביישובי פתחת ניצנה .יישובים אלה הם
צעירים והחקלאים נאבקים עם קשיי פרנסה וטרם הוקמו בהם יחידות אירוח .חלקות א'
במושבים אלה הן קטנות וקיים קושי להקים בהן יחידות אירוח.

•

הישוב עזוז מוגדר כ"כפר תיירותי מדברי" ,ללא אמצעי ייצור .התיירות תהיה פרנסתם
העיקרית.

•

מאמצי שיווק מטעם משרד התיירות והמועצות האזוריות בקידום מוצר "המדבר
הידידותי" יכולים להביא לבקושים לאירוח ומכאן גם לעידוד הקמת יחדות אירוח נוספות.
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סוגיות התכנון המרכזיות
מימוש תכניות מאושרות להגדלת היצע הלינה
•

קיים מחסור בולט בחדרי אירוח ובהסעדה .לעומת זאת קיים פוטנציאל של תכניות
מאושרות להקמת כ –  900יחידות אירוח ,בנוסף ל –  346קיימות .יש לבצע ניתוח מהם
החסמים המונעים את הקמת יחידות האירוח בתכניות המאושרות.

•

ניתוח החסמים המונעים מהיזמות הפרטית לממש פוטנציאל של  6מגרשים בייעוד מלונאי
בתכניות מאושרות.

•

מימוש פוטנציאל התיירות הבדואית האתנוגראפית בהתאם ובהלימה עם תכניות להקמת
יישוב בדואי כפרי – חקלאי בעבדה ושלושה ריכוזים נוספים (רמת ציפורים ,נחל חווה ונחל
אריכא) שיעסקו בתיירות ובחקלאות .מימוש הפוטנציאל יגדיל את היצע חדרי האירוח
מחד ויציע לינה "עממית" מאידך.

•

פיתוח ציר טיילות ותיירות רוחבי המקשר בין ציר כביש  40לערבה (כביש  )90על בסיס
צומת הנגב או/ו חלוקים ,מכתש גדול ,מעלה עקרבים בואכה הערבה .פיתוח זה יבוצע
בשיתוף עם המועצות האזוריות השכנות וכן עם רשות הטבע והגנים בהתאם לתכניתם
למכלולי טיילות בנגב ,ובכך יתוספו לאזור חניוני לילה ,אתרי לינה ואתרי תצפית וביקור.

•

מימוש והעשרת היצע אפשרויות הלינה באזור בהתבסס על תכניות "דרך היין"" ,דרכי
הבשמים" ,ו"דרך האוהלים" ,תוך בחינת שינויים בתקנוני התכניות ,במטרה להגדיל את
היצע הלינה והעשרת מגוון הלינה ,תוך פנייה גם לצרכני לינה "עממית" הצורכת את היצע
הטיילות באזור.

•

הכנת "ערכת סיוע" ליזמים המעוניינים להקים יחידות אירוח ,אתרי לינה וביקור.
ה"ערכה" תתבסס על "קולות קוראים" של משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.

התאמת המוצר התיירותי
•

התאמת המוצר התיירותי הקיים היום באזור למגמות החדשות בתיירות ,ובמיוחד על רקע
תכניות משרד התיירות בפיתוח "המוצר הדרומי" תחת מותג "המדבר הידידותי" במטרה
לעודד תיירות  Low Costבהמשך לפתיחת שדה התעופה החדש בתמנע ומדיניות "השמיים
הפתוחים".

•

קיימת בעיה בהנגשת המידע אודות המצאי התיירותי באזור לתיירים החולפים בכביש ,40
ובמיוחד למאות אלפי המבקרים "השבויים" שכבר נכנסו לאתרי התוכן באזור .מימוש
"תכנית השערים" של תכנית דרכי הבשמים יכול לסייע בפתרון הבעיה.

•

פיתוח כלכלי ובדיקת היתכנות פיתוח מוצר תיירותי של צפרות ורכיבת אופניים.

•

הקמת מו"פ תיירות אזורי (בדומה למו"פ חקלאי) שיעסוק באיסוף מידע שיטתי וניתוחו
בתחומי התפושות ,השירות ,רמת המוצר והנגשת תכני טבע ,נוף ומורשת לשפה תיירותית.
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אגן משאבים
•

קרבת האגן למטרופולין באר שבע ,יש בו בכדי לשמש כעורף כפרי לתיירות המתפתחת
בבאר שבע.

•

שיפור חוויית הביקור בפארק גולדה ,מצפה רביבים ,שיקום נחל רביבים הכרזה על ביר
עסלוג' כגן לאומי (עפ"י תמ"א  )21יעשירו את המוצר התיירותי במרחב פארק גולדה.

•

מימוש השימושים המותרים עפ"י תכנית "דרך היין" ב  7-חוות בודדים קיימות יגדילו את
ההיצע והמוצר התיירותי.

•

חיזוק מגמת הסיורים בדגש אנרגיה מתחדשת באזור אשלים ,תוך המשך פיתוח
המצפורים.

•

הקמת  100יחידות אירוח עפ"י תכנית מאושרת ביישוב רתמים יאפשר פנייה גם לפלח
התיירות הדתית.

אגן שדה בוקר
•

אגן שדה בוקר הוא העשיר ביותר באתרי ביקור ,אך מעטים בו חדרי האירוח .מרבית
החדרים הם ברמה עממית (אכסנייה).

•

הקמת המלון בקיבוץ שדה בוקר ובו  140חדרים יעשיר מאוד את מצאי חדרי האירוח.
המלון אמור להיפתח בתוך כשנה.

•

המועצה האזורית שמה לה למטרה להעתיק את מחנה הגדנ"ע בכניסה למדרשת בן גוריון
ועל הקרקע יוצעו שני מגרשים למלונאות .יש לציין את המיקום המיוחד של מגרשים אלה
הצופים אל נופי החווארים ,עין עבדת ,נחל צין ומצוקי הצינים.

•

שאלת תקנון תכנית היישוב במדרשת בן גוריון :האם לאפשר אירוח כפרי תוך שינוי תקנון
היישוב?

•

קידום תכנית פארק חרותות הסלע בהר מחייה ובסביבה הסמוכה לאתרי ההתיישבות
הבדואית יהפוך את האזור לבעל ערך בינלאומי.

•

קידום ומימוש תכנית טיילת שדה בוקר ו"הגשרים התלויים" במסגרת תכנית להכרזת גן
לאומי נחל חווארים יעשירו את חוויית הטיילות המשפחתית באזור.

•

שדרוג מוצר "דרך האוהלים" יעשיר את חוויית הטיילות ל"מיטיבי לכת".

אגן ניצנה
•

אגן ניצנה הוא הדל ביותר מבחינת היצע חדרי אירוח ואתרי ביקור מוסדרים ,אך מנגד –
עפ"י תכניות מאושרות ובהליכים ניתן להקים  1079יח' אירוח ,אולם היישובים בפתחת
ניצנה הם צעירים המתמודדים עם קשיי ענף החקלאות וטרם התפתח בהם ענף התיירות.

•

במקביל המועצה האזורית מקדמת חשיבה על הקמת היישוב "חלוצית  "3היכול לשמש
מוקד לריכוז שטחי התיירות של המושבים.

•

היתרון היחסי של האזור הוא הפעילות החקלאית האינטנסיבית .יש להפוך יתרון זה לאבן
שואבת ומנוף לפיתוח התיירות החקלאית.
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•

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יכול להוות שחקן חשוב בהכוונה והשקעות בפיתוח מוצר
של סיורים חקלאיים תוך קטיף עצמי וכן יש בכוחו להפנות "תיירות מקצועית" המגיעה
גם מחו"ל (השוק הסיני והאסיאתי).

•

לקיים שיתוף פעולה עם תכניות הטיילות של רט"ג ותכנית "דרכי הבשמים" לקידום
הפיתוח בערים הנבטו – בזנטייות בשבטה ,ניצנה ועוג'ה אל חפיר.

•

חיזוק תחום הטיילות באמצעות פיתוח שבילי הליכה ורכיבת אופניים בנחלי ניצנה ועזוז.

•

קידום התב"ע ביישוב התיירותי – מדברי בעזוז והפיכת יהפוך את היישוב לאבן שואבת
לאמנים ואנשי רוח כדוגמת היישוב עין הוד בכרמל.
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התיישבות בדואית
עיקרי המצב הקיים
במרחב מועצה אזורית רמת הנגב מתגוררות אוכלסיה בדואית שמתחלקת לשתי קבוצות עיקריות.
קבוצה ראשונה המתגוררת באזור הר הנגב ומונה כ 1,300-נפשות ,מרוכזת בארבעה ריכוזים שהם
רמת ציפורים ,עבדה ,משלש חווה וואדי אריכא .קבוצה זו מהווה חלק אינטגרלי מאוכלוסיית
המועצה .קבוצה שניה שמונה כ 5,200-תושבים מתגוררת בישוב המוכר ביר הדאג' באזור הנגב
הצפוני ,בקרבת קיבוץ רביבים .ביר הדאג' הינה מובלעת של המועצה האזורית נווה מדבר התחומה
מכל עבריה בשטחי המועצה האזורית רמת הנגב .בפועל חלק גדול מהאוכלוסיה מתגוררת בפזורה
הסובבת את היישוב המוכר וגולשת לתוך שטחי רמת הנגב.
האוכלסיה הבדואית בהר הנגב
האוכלסיה הבדואית בהר הנגב חיה באזור מזה מאות שנים ,מרביתה מתגוררת באוהלים ובצריפים
והיא בעלת דגם של התארגנות מרחבית -חברתית שמאפשר את המשך אורח החיים המסורתי של
האוכלסיייה הבדואית ,במשלוב עם ערכי הסביבה של תושבי המרחב כולו .למרות שמדובר
באוכלסיה המשתייכת לשתי שבטים שונים (עזזמה וג'נביב) ,נראה שבמרוצת השנים נוצרו קשרי
חברה מיוחדים באוכלסיה וכמעט ולא ניתן לראות את השוני שבין השבטים.ההחלטה לקלוט את
דגם התיישבות ייחודי זה כחלק מההתיישבות במועצה ,נובעת לא רק מצרכי התושבים הבדואים
באזור וייחודם ,אלא לא פחות ,מאופיו של המרחב בו הם חיים ומן החזון התכנוני שלו  -מרחב של
מגוון קהילות המחויבות לקיימות המרחב .שילוב מיוחד של צרכי האזור והמרחב וצרכי הקהילות,
מתקיים באזור הר הנגב לאורך כביש  40בין שדה בוקר למצפה רמון .האזור כמהה לחוויות
תיירותיות ,והכפר הבדואי המסורתי והאירוח בו על היבטיו השונים ,מספק חוויה אותנטית שגם
מחזקת את הקהילה הבדואית וגם משתלבת בצרכי המרחב והאזור.
איור  :9פרישת האוכלוסיה הבדואית בהר הנגב
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תעסוקה  25% -מאוכלוסיית הר הנגב מתפרנסת מגידול עדרי צאן וגמלים .הגידול הוא לצרכי
מסחר בבשר .בהר הנגב נמצאים כ 40 -עדרי צאן הכוללים כ 5000 -ראשי צאן ו 400 -גמלים .בקרב
אוכלןסיית הר הנגב ישנם כ 50%-40% -שכירים ,בלתי מוכשרים ,העובדים בעבודות קבועות באזור
הר הנגב ומחוצה לו .עיקר העבודות הם בענף התיירות ,שירותי שמירה ,רשות הטבע והגנים ,מועצת
מצפה רמון וחקלאות בקובוצים ובמושבים באזור .רובן המוחלט של הנשים לא יוצאות לעבוד מחוץ
למשק הבית .בשיחות עם נציגי המשפחות התברר שעדיין אין פתיחות ומוכנות של האוכלסייה
ליציאת הנשים לעבודה מחוץ לישוב ,אבל הדגישו שהם בעד תעסוקה לנשים בתוך הישוב.
השתלבות במערך התיירותי של רמת הנגב  -שילוב האוכלוסייה הבדואית בהר הנגב במערך
התיירותי נמצא בראשיתו .כחלק דרך האוהלים ,מסלול הליכה של  5- 4ימים מהיישוב מרחב עם
ועד מצפה רמון המאפשר לחוות את המדבר ,לבקר ואף להתארח באוהלי הבדואים .בנוסף מתקיים
אירוח של קבוצות ומעט יחידים כחלק ממסלולים תיירותיים הכוללים תחנות נוספות באזור .כחלק
מיוזמת דרך האוהלים נערך קורס לתיירנים בדואים שמטרתו לימוד אופנים להנגשת התרבות
הבדואית בפני תיירים ומתן כלים בסיסיים להפעלה של עסק תיירותי.
חינוך ומבני ציבור  -באזור הר הנגב פועל בית ספר יסודי הממוקם באזור כפר עבדה .בית הספר
מכיל גני טרום חובה וחובה וכיתות לימוד עד כיתה ה' .בבית הספר לומדים היום כ 300 -תלמידים.
במרחב אין חטיבת בינים וחטיבה עליונה ולכן ,התלמידים יוצאים ללמוד בבתי הספר שברמת חובב.
מאחר ומדובר בנסיעה ארוכה ובלימודים עם בנים מישובים וממשפחות אחרות ,אין יציאה של בנות
ללימודים .לצד בית הספר היסודי פועלת בעבדה גם מרפאה.
חיבור לתשתיות וסוגיות סביבתיות  -בצמוד לכביש  40קיימות תשתיות של בזק ,קו מים "16
למצפה רמון ,וקוי מתח עליון  161ק"ו ומתח גבוה .מזרח לאזור ההתישבות נחצה ע"י קו הדלק
אילת אשקלון של ק.צ.א.א .לכל אחד מריכוזי הפזורה הבדואית :ברמת ציפורים ,עבדה ,כפר
הרועים ,קיימים חיבורי מים לנקודה מרכזית בשטחם .חשוב לציין כי לא קיימות תשתיות דרכים,
מים ,ביוב וחשמל בתוך הישובים.
קריאת הסדר החברתי  -מרחבי בעבדה  -עקרונות הפריסה המרחבית מבטאים ההתארגנות
החברתית מחד ואת ההתאמה לתנאי הסביבה ולעוגני הנוף עליהם החקלאות המקומית נסמכת.
המשפחה המורחבת היא היחידה הטריטוריאלית ,החברתית ,ומבחינות רבות גם הכלכלית .הביטוי
המרחבי שלה הוא מתחמי המגורים הסמוכים זה לזה של בני המשפחה .הפריסה אינה מקרית אלא
מתואמת לתוואי השטח ומתקיימת לאורך ואדיות צדדים של ערוצי נחל מרכזי ,כאשר משפחות
מורחבות מתפרסות כל אחת בנפרד.
הסדרת ההתיישבות  -במסגרת קידום מהלך להקמת ישוב בדואי חדש בהר הנגב ,נערכה בשנת
 2006בדיקת היתכנות שהצביעה על רמת ציפורים כאתר היחיד המתאים להקמת יישוב שמטרתו
לרכז את כל האוכלסיה הבדואית בהר הנגב .ביוני  2014במסגרת אישור שינוי תמ"מ  65/14/4והליך
התנגדיות שקדם לו ,הורתה הולנת"ע לקיים הליך בחינה של המרחב ,בין שדה בוקר ומצפה רמון
ולהציע פיתרון תכנוני שלם יותר לאוכלסיה הבדואית באזור .במהלך בחינת המרחב גובשה החלופה
המשולבת במרחב  -הקמת ישוב אחד לתושבי הר הנגב הבדואים ברמת הציפורים וקידום תהליך
תכנוני משלים למוקדי תייירות וחקלאות ,אשר לא יכללו מגורים .עם גריעת אתר עבדה ממכלול
נוף בתמ"א  35/1נוצרה הזדמנות לבחינה מחודשת של יתרונות אתר עבדה מבחינת זמינות הקרקע,
גודל האוכלסייה החיה במקום ,והאפשרות למיצוי פוטנציאל אתר עבדה לפיתוח בתחומי תיירות,
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חקלאות ותעסוקות תומכת תיירות במקום .כיום מקודם תמ"מ  :89/14/4ישוב קבע לאוכלסייה
הבדואית בהר הנגב -עבדה .מטרתה הוספת סמל לישוב כפרי בעבדה והסרת את הסמל הקיים
ברמת ציפורים .התכנית המפורטת בשלבי התנעה ואילו התיקון לתמ"מ אמור להעלות לדיון
בולנת"ע בזמן הקרוב .התכנית מוסיפה שלושה מוקדי תיירות וחקלאות :ברמת ציפורים ,במשולש
נחל חווה ובוואדי אריכא .מוקדים תיירות מדברית אלו יאפשרו פעילות הכוללת שירותי לינה,
הסעדה ,סיורים ,מכלאות לגידול צאן ,גמלים וסוסים ,מחלבות ויצור גבינות צאן ,חקלאות
ומערכות חקלאות מסורתית .לא יתאפשרו בהם מגורי קבע.
אוכלסיית הבדואים בביר הדאג'
ביר הדאג'  -הנקרא באר חיל ,הוא כפר בדואי באזור הנגב הצפוני ,בקרבת הקיבוץ רביבים והיישוב
הקהילתי רתמים .מספר התושבים בישוב כ 5200 -נפש ושטח השיפוט שלו  6,500דונם .שטח זה
נגרע משטח המועצה האזורית רמת נגב והועבר למועצה האזורית נווה מדבר .עם זאת ,חלק גדול
מהתושבים מתגוררים מחוץ לשטח השיפוט של היישוב.
היסטוריה  -ראשיתו של היישוב בשנת  ,1993כשהוא הוקם כפזורה לא חוקית על ידי  200בדואים
משבט אל-עזאזמה .האחרונים נדדו מאזור הפזורה ברמת חובב ווהתגררו באזור אשלים ,שבתחום
המועצה האזורית רמת נגב .לאחר משא ומתן עם שר התשתיות הלאומיות דאז ,בנימין בן אליעזר,
עברו התושבים מרחק של כשני קילומטרים אל מיקומם הנוכחי .
ההכרה ביישוב  -הממשלה החליטה לפעול להקמת היישוב באר חיל (ביר הדאג') בחודש ינואר
 , 1999אלא שהפרויקט ועבודות התכנון שלו התעכבו זמן רב ,לאחר שהתברר כי המיקום המוצע
נכלל בתחום בטיחות של האתר המיועד לתחנת הכוח הגרעינית העתידית להפקת חשמל ,המאושרת
בתוכנית המתאר המחוזית .היישוב הוכר בשנת  2003לפי החלטת הממשלה על הקמת יישובי קבע
לבדואים בנגב ,בתחומי מועצה אזורית נווה מדבר.
הסדרת היישוב  -בהקמת היישוב ניתנה לכל משפחה בדואית מהפזורה את האפשרות לקבל
מהמדינה  5דונמים בתוך היישוב וכן שטח חקלאי נוסף מחוץ ליישוב .היישוב תוכנן בשיתוף ובהבנה
עם התושבים ,ומבוסס על החזון לאפשר לבני שבט אל-עזזמה להמשיך ולקיים את אורח חייהם
המסורתי ,במסגרת ישוב מסודר בעל תשתיות מתקדמות ,מערכות בריאות וחינוך.
למרות שהיישוב ביר הדאג' מוכר ויש לו תוכנית בניין עיר מאושרת ,הכוללת קרוב ל 1,000-מגרשים
שבין חצי דונם לחמישה דונם שחלקם פותחו והוכשרו ,מגרשים אלו נותרים ריקים ,בגלל שהמשא
ומתן של הבדואים עם המנהל נתקע .עיקר המחלוקת הייתה סביב גודל הפיצוי .תושבי הפזורה
באזור דרשו  30דונם למשפחה ,אך לבסוף הושגה הסכמה על מגרשים קטנים יותר עם אפשרות
לשטחי חקלאות ותעשייה נוספים מחוץ למגורים .הבנייה מתבצעת אף מחוץ לשטח השיפוט של
היישוב ,שאר התושבים שיושבים מחוץ לגבולות העיר נמצאים במעטפת שלה ,בפזורה היושבת על
כ 6,000-דונם משטחי המועצה האזורית רמת נגב .עד שנת  2013בביר הדאג' הוקמו שבעה בתי ספר,
בתי ספר יסודיים ותיכוניים ,בהם של רשת אורט ,וכן מרפאה
אזור תעסוקה  -בכניסה לישוב מתו כנן אזור תעשיה המיועד למלאכה ותעשיה זעירה ומפעלים
לעיבוד של תוצרת חקלאית ,מחסנים ומתקנים לוגסטיים ,חניונים לרכב כבד ,תחנת דלק ותחנת
מחבר לפסולת.אזור התעשיה לא מפותח עד היום וזה בגלל מחסור במשאבים למועצה אזורית נווה
מדבר .המועצה האזורית רמת הנגב מקדמת אזור תעשייה משותף לשתי המועצות בשטח שמדרום
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ליישוב המתוכנן נווה תמרים .שטח זה נמצא בתחום שטחי האש ופיתוחו דורש תיאום עם מערכת
הביטחון .בנוסף נדרשת הגדרה של אופי הפיתוח אותו מעוניינים למשוך אל האזור .יש צורך ביצירת
מערך מתפקד יחד עם אזור מרכז המועצה והתעסוקה בתוך היישוב ביר הדאג'.

סוגיות התכנון המרכזיות
אוכלוסיית הבדואים בהר הנגב
•

השתייכות מוניצפלית וקהילתית  -כל התיישבות הר הנגב נמצאת בתחום השיפוט ובמרחב
התכנון של המועצה האזורית רמת נגב והמועצה לקחה על עצמה לקלוט את ההתיישבות
הבדואית כחלק מהמועצה .עם זאת ,תחושת ההשתייכות של התושבים תהווה אתגר בפני
המועצה .לסוגיה זו היבטים חברתיים  -כגון המפגש עם הקהילות האחרות במועצה ,הייצוג
הפוליטי המקומי ועוד .זאת לצד היבטים פיזיים כגון הצורך במוסדות ציבור משותפים שיהוו
מרחב למפגש בין הקהילות  -בעבדה או ביישובים האחרים.

•

משמעות עבור הקהילות האחרות במרחב  -השוני התרבותי בין הקהילות והמעבר למפגשים
תדירים יותר בינהן מעלה שאלות רבות .לדוגמא שימוש משותף במתקנים שנתפסו עד כה
כמיועדים לשימוש אוכלוסיית היישוב ,כגון בריכות שחייה ישוביות ,יוצר לעיתים חיכוך בין
הקהילות .כיצד ניתן לשמור על הפעילות הקהילתית הפנימית של כל אחת מהאוכלוסיות ,לצד
יצירת ההזדמנויות למפגש חיובי?

•

מורכבות בקידום ויישום התכנון המפורט לעבדה ולמוקדי התיירות והחקלאות  -המורכבות
החברתית ,תנאי הקרקע לפיתוח באזור ,שימושי קרקע קיימים ובעלות הקרקע באזור ,ממשק
עם מערכות הדרכים והתשתיות מהווים אתגר בפני תכנון היישוב .מוקדי התיירות והחקלאות
ברמת ציפורים ,במשולש נחל חווה ובוואדי אריכא מהווים סוגיה נוספת .ישנן משמעויות רבות
לקליטת אוכלוסיה ממוקדים אלו בעבדה ,כמו גם למעבר של מוקדים אלו מנקודות התיישבות
למוקדי תיירות קולטי קהל.

•

ממשקים סביבתיים  -בשל המיקום במרחב ערכי ישנה חשיבות עליונה לממשק היישוב עם
השטח הסובב .נידרשת הגדרה ברורה של גבול היישוב והנחייה של קו המגע עם השטח הפתוח
בהיבט השפעות השוליים .בנוסף ,ומתן מענה הולם להיבטים הסביבתיים הקשורים בטיפול
בפסולת ,שפכים ותשתיות נוספות .לפרוט נוסף ראה פרק ההיבטים הסביבתיים לדו"ח זה.

•

שותפות בשמירת הטבע ,הנוף ואתרי המורשת  -ההתיישבות באזור רווי ערכי טבע ,נוף
ומורשת מחייבת תכנון של מנגנונים ניהוליים ופיזיים להטמעה של השמירה על ערכים אלו הן
בתכנון הה תיישבות והן בממשקים שהיא תנהל בעתיד .רתימת האוכלוסייה לנושא זה היא
מהותית.

•

השתלבות במערך התיירות באזור  -ההתיישבות בהר הנגב מהווה כבר כיום חלק ממערך
התיירות של המועצה דרך פרויקטים כמו דרך האוהלים .יצירתם והסדרתם של מוקדי תיירות
נוספים לאורך כביש  40מחייבת הסתכלות כוללת על המרחב בהיבט התשתיות התיירותיות
הנדרשות ומנגנוני הניהול ושיתופי הפעולה.
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הממשק עם ביר הדא'ג
•

רמת שיתוף הפעולה בין מועצה אזורית רמת נגב ותושבי ביר הדאג' היא משמעותית בחיי
הקהילות זו לצד זו .תכנית המתאר יכולה לסייע בקידום שיתוף פעולה כלכלי בין מועצת רמת
נגב ונווה מדבר כדוגמת הקמת אזור תעשיה ואזורי חקלאות משותפים בקרבת ביר הדאג'.

•

השתלבות בחזון הכולל לאגן משאבים – ובכלל זה היבטי ביקוש לשירותים ציבוריים וכוח
הקניה של ביר הדאג' לא מנוצל כיום לטובת האזור .יש לבחון פיתוח מסחרי ומתן מענה לצכי
ציבור הפונה לתושבי ביר הדאג'.
איור 10

השטח המסומן בקו כחול עבה ,מציג בנייה מחוץ לשטח המוניציפאלי של הישוב
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תהליך שיתוף הציבור
תהליך שיתוף הציבור מתקיים במקביל וכחלק מתהליך התכנון הכולל .מטרתו ללמוד על אופי
המועצה והיישובים ועל צרכיהם באמצעות שיח עם תושבים ובעלי תפקידים ,וכן להביא לידיעת
התושבים את דבר הכנת התכנית .זאת על מנת לסייע בהתאמת התכנית בצורה המיטבית למועצה
האזורית רמת הנגב ולשרת את תושביה בעתיד .כל המידע שנאסף מהציבור הוא מידע סובייקטיבי
שמשקף את צרכי התושבים איתם אנחנו נפגשים ואת המידע שהם מוסרים בשאלונים ,ואינו
מתיימר לשקף את המציאות האובייקטיבית .יחד עם זאת ,יש בנושאים שעולים להצביע על
הסוגיות המרכזיות שעומדות על הפרק.
המפגשים והפעולות שהתקיימו במהלך שלב המצב הקיים
במסגרת שלב סקירת המצב הקיים ,התקיים תהליך שיתוף הציבור במישורים הבאים:
 .1שאלונים :נשלחו לכל יישובי המועצה שאלונים המפרטים את התחומים בהם עוסקת התכנית,
ככלי ללמידה ראשונית על המצב הקיים ועל הצרכים של כל יישוב .ערכנו התאמה לכל צורת
יישוב  -קיבוצים ,מושבים ויישובים קהילתיים  -וכל יישוב ענה לשאלון המתאים לו.
נכון למועד כתיבת הדו"ח ,התקבלו חזרה תשובות מעשרה ישובים מתוך  14שקיבלו את
השאלון.
 .2פרסום הכנת התכנית :נעשה שימוש בפלטפורמות הדיגיטליות הקיימות במועצה וביישובים
לפרסום הכנת התכנית ,הסבר על מהות ומטרות התכנית ופנייה לתושבים לפנות אלינו ולקחת
חלק בתהליך.
 .3פגישות התנעה עם הנהגות היישובים ביישובים :במהלך החודשים האחרונים נערכו סיורים
ופגישות התנעה עם ההנהגות הפורמליות של כל היישובים .כשמטרות הפגישות היו היכרות עם
היישובים ,הסבר מעמיק על התכנית ולמידה על המצב החברתי ,הארגוני והתכנוני בכל יישוב,
בנוסף ללמידת הצרכים העיקריים .מפגשים אלה היוו העמקה והשלמה לשאלונים (יש לציין,
כי הפגישה באשלים התקיימה רק עם המזכיר החדש של היישוב בלבד והתקבל מידע חלקי
בלבד).
 .4קבוצות מיקוד :נערכו חמישה מפגשים ממוקדי אוכלוסייה ונושא על מנת להעמיק בנושאים
אלה .המפגשים התקיימו עם קבוצת בני הגיל השלישי במדרשת בן גוריון ,עם קבוצת חקלאים
מפתחת ניצנה ,עם קבוצת חקלאים מרתמים והקיבוצים ,עם קבוצת תיירנים מכל המועצה ועם
קבוצת סטודנטים צעירים.
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התובנות העיקריות שעלו מתהליך שיתוף הציבור עד כה
● השונות בין היישובים  -צורך להתייחסות לתכניות של היישובים באופן הייחודי לכל יישוב ולא
כתכנית גנרית ,גם מול הרשויות הארציות.
● תחבורה  -צורך בייעול ושיפור התחבורה הציבורית  -מכמה תושבים עלה רעיון לפיתוח שירות של
שאטלים מקומיים שיסעו בין היישובים של המועצה; שיפור כביש  ;40שיפור כבישים ,חניות ושבילי
אופניים במספר יישובים ושבילי אופניים בכביש  ;40הצעה לחבר את פתחת ניצנה ליישובי מועצה
אזורית אשכול באמצעות פתיחת כביש .10
● תעסוקה  -צורך גדול בהרחבת מגוון התחומים לתעסוקה והקמת מענים לתעסוקה עצמאית (מבני
משרדים HUB ,וכיו"ב) .צורך זה עלה גם במפגש עם בני הגיל השלישי במדרשת בן גוריון וגם במפגש
עם הצעירים.
● מבני ציבור ושירותים  -נשמעה הטענה למחסור במבני ציבור ביישובים ,בעיקר במבנים להתכנסות
קהילתית; צורך בשירותים מועצתיים לבני הגיל השלישי ,כולל דיור מוגן; עלה צורך בהרחבת
שירותי המסחר באגן ניצנה.
● שירותי רפואה  -הועלה הצורך במתן מענה למחסור בשירותי רפואה מקצועית ורפואת חירום,
וצורך לתכנן שירותי רפואה גם לאוכלוסיית העובדים הזרים החיים במועצה.
● קשר בין ישובים  -קיים צורך גדול בחיזוק הקשרים בין היישובים ,הן במענה תחבורתי והן במענים
חברתיים-קהילתיים.
● תיירות  -צורך בחיבור בין חקלאות לתיירות; צורך בהסדרת שטחי האש ושמורות הטבע בשביל
לאפשר תיירות חופשית ובנפח גדול יותר; צורך בפיתוח תיירות נושאית ומגוונת יותר; צורך בחיבור
התיירות ברמת הנגב לתיירות באזור; צורך בפיתוח שירותי התיירות ,כמו מסעדות והלנה.
● חקלאות  -צורך בהגדלת הנחלות ובהגדלת החלקות החקלאיות באגן ניצנה; צורך בהסדרת מגורי
העובדים הזרים; צורך בתשתית לגז טבעי בשטחים החקלאיים לחימום; צורך בתכנון מגוון
שימושים בחלקות החקלאיות; צורך בהגדלת מכסות המים המתוקים ובהוזלתם; לקיבוצים יש
צורך בהסדרה סטטוטורית של סככות האחסון.
● מפגעים סביבתיים  -באגן שדה בוקר – בריכות לטיהור שפכים ורעש ממטוסים; באגן ניצנה –
הרפת ,הלול והמפטמה הנמצאים באזור מהווים מטרד סביבתי.
● יחסים עם הבדואים באזור  -חסים מורכבים ,בעיקר בין רתמים ורביבים לבין ביר הדאג' .מחד יש
מתח בין היישובים והשחתת רכוש של יישובי המועצה על ידי תושבים מביר הדאג' ,ומאידך יש
ניסיונות ליצור יחסי שכנות טובים ומכבדים.
● סימבול תחנה גרעינית באגן משאבים  -מגדיר כי היישובים הסמוכים אליו מוגבלים ל 400
משפחות ,ובכך מונע מהיישובים באגן משאבים להתפתח.
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נוף
עיקרי המצב הקיים וסוגיות התכנון המרכזיות
משמעות הנוף המדברי  -מרחביה המדבריים של רמת נגב מהווים את יחידת השטח הגדולה ביותר
בישראל שטרם ניפגעה באופן משמעותי ע"י אדם .הגאומורפולוגיה ,הצמחיה ,בעלי החיים ושרידי
התרבויות שהתקיימו בה לאורך ההיסטוריה ,נשמרו עד היום כמעט ללא שינוי .סוד הקסם של הנוף
המדברי טמון ,בין היתר ,בתחושת הריקנות והמרחב האינסופי שאפשר לחוש במדבר ,התנאים
הפיסיים המגבילים –מעט צמחים ,בעלי חיים ובני אדם שמאפשרים נוכח השטחים הפתוחים
מבטיחים מקום רווחה ומפלט לחברה המודרנית ,המתרכזת יותר ויותר בתחומים העירוניים
הצפופים ומאבדת את קשריה עם הטבע והסובב .לשטחים הפתוחים במועצה חשיבות רבה ,הן
משום מאפייניו הייחודיים של הנגב עתיר משאבי הטבע ,הנוף והמורשת והן משום הפוטנציאל
התיירותי והכלכלי הטמון בשטחים אלה .השטחים הפתוחים הנם כלי לחיזוק המועצה בהבטים
רבים :חיזוק היישובים ,הקצאת שטחים לחקלאות ,מקור תיירותי ומוקד משיכה לאוהבי המדבר,
אוכלוסייה חדשה לצד מטיילים ותיירים .נופי ההתיישבות בנגב הפכו לחלק אינטגרלי מהנוף
המקומי.
מניתוח הערכיות הנופית של שטחי המועצה עולה:
•

רכסי הנגב הצפוני הם בעלי הרגישות החזותית הגבוהה ביותר .הכבישים ,התשתיות
והפיתוח בהם צריכים להעשות בהתאם להנחיות אדריכליות סביבתיות קפדניות.

•

יכולת השיקום של הסביבה המדברית איטית מאד ,אם בכלל .יש לקחת זאת בחשבון בכל
פרוייקט פיתוח ולפעול לפי סט כלים ייחודי למרחב זה.

•

רב הישובים במועצה נמצאים בבקעות ,ברגישות חזותית בינונית ( – 4,5ע"פ מפת
הרגישות של המשרד להגנת הסביבה) .הרגישות הגבוהה היא זו של הרכסים .הפיתוח
העתידי ברחבי המועצה יתמקד באזורי הבקעות והיישובים.

•

הערכיות הנופית היא סובייקטיבית וכוללת מרכיבים טבעיים ותרבותיים .ערכיות גבוהה
ניתנה לאזורים בהם יש מיזוג בין הנוף הטבעי והאנושי-תרבותי .בינוי חקלאות ודרכים
שפותחו ברגישות ובאופי מדברי ,ערכיותם החזותית גבוהה והם תורמים לחווית המדבר
– ולהפך.

•

ישנן דרכים רבות לקרוא את הנוף,להבחין ולבחון את מרכיביו .בנוף המדברי החשוף ניתן
לאתר ביתר קלות את המרכיבים השונים ,הרכסים ,הבקעות ,הנחלים ,נופי התרבות ואת
קוי המגע בין המערכות .ניתן לזהות בנוף הטבעי-האנושי-תרבותי בשלושה מרכיבים
עיקריים :המערכות הלינארייות ,הנקודות והמכלולים הנופיים.

•

למערכות הלינאריות חשיבות חזותית משום אורכן ,רציפותן והעובדה שהן שזורות זו
בזו.

•

יישובי רמת נגב ממוקמים לצד ערוצי הנחלים שלהם חשיבות ההידרולוגית ,אקולוגית,
תרבותית ונופית .הנחלים משמשים כשדרה הטבעית של יישובי הנגב הצפוני ואגני
ההתיישבות ומכאן יש חשיבות לבחון את תפקידם בפיתוח האגנים ,לצד המינון ואופן
הפיתוח לאורכם.
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•

כביש  40הנו השדרה הקהילתית והתיירותית במרחב המועצה .מקטעים ( 4מטללים
לצמת חלוקים) ו ( 6ממדרשת בן גוריון ועד כלא נפחא) הם השמורים ביותר באזורי אגני
ההתיישבות .קיימים שלושה מוקדי פיתוח עיקריים לאורך הכביש :אזור משאבים ,אזור
שדה בוקר-צמת חלוקים ומתחם עבדה-עבדת.

•

יש צורך בסט הנחיות לפיתוח תיירותי ותשתיתי לאורך הדרכים ,המגדיר כלים לעבודה
באזור מדברי וכולל הבטי שיקום נופי וסביבתי.

•

הדרכים התיירותיות (דרך הבשמים ,דרך האוהלים ,דרך היין) מייצרות ותומכות
בנארטיב האזורי –יש להנכיח את החיבורים בינן לבין הכבישים ומוקדי הפיתוח.

•

תשתיות לינאריות – תשתיות החשמל והרכבת המתוכננת עוברות לצד מערכת הכבישים
ומהוות הפרה חזותית לשדרה התיירותית של המרחב .יש לבחון דרכי שיקום והנחיות
עתידיות לפיתוח.

•

כביש עתידי מתוכנן לעבור בבקעת צין ,אזור בעלי רגישות נופית ותיירותית גבוהה מאד.
יש לבדוק שוב את נחיצותו.

לתבנית הנוף ההתיישבותית השפעה גדולה על הנוף .מיקום היישובים ביחס לנוף הטבעי מגדיר את
תפקידם בנוף .הקיבוצים ,ראשוני המתיישבים בנגב ,הוקמו באזורים בקעתיים ולאורו של האתוס
האידיאולוגי שיצר דפוס התיישבותי טובל בירק ומתכנס פנימה.
•

יש לשמור על ייחודן של תבניות הנוף ההתיישבותיות .הרחבות היישובים תעשה ברוח
היישוב תוך התאמה מוחלטת לסביבתו המדברית.

•

דמותם הפיסית של קיבוצי הנגב שיקפה את המטרות ואורח החיים של החברה
הקיבוצית .שכונות חדשות ביישובים יתוכננו ע"פ רווחת הדיור העכשווית בדגש על מרחב
ציבורי שיתופי מוטה הולכי רגל .ייבחן המרחק של השכונות ממרכז הקיבוץ ,באופן
שיישמר מרחק הליכה סביר.

•

במושבים יש לחזק את המרחב הציבורי והשלד הירוק של היישוב .בחלק גדול מהרחובות
במושבים חסרה תשתית צל ,צמחייה וריהוט רחוב.

•

בתכנון העתידי של הרחבות היישובים הקהילתיים והמושבים יש להתייחס לסוגיית
הנצפות ,למזער קירות תמך ולשמור על קו מגע מינימלי עם השטחים הפתוחים .יש לגבש
סט הנחיות אדריכליות וסביבתיות לבניה בישובים באופן שישתלבו בנוף הסובב ותמוזער
הפגיעה בזמן הבניה .תכנון מפורט של פנים היישובים  -בהרחובות העתידיים צריך למקסם
את הצל במרחב הציבורי באמצעות עצים והצללות ,מרכיב שחסר בחלק מיישובים היום.

•

אזור המועצה – אזור זה יכול מהווה מרכז מוניציפאלי ,חינוכי לוגיסטי של המועצה .צמוד
למתחם מתפתח אזור תעשייה מקומי .האזור התחום במשולש כביש  ,40כביש הגישה
למועצה ,אזור התעשייה והיישוב שיזף הנו שטח בעל רגישות חזותית נופית נמוכה ויכול
לקבל פיתוח בהתאם לבחינה נופית סביבתית מפורטת.
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איור  :11כביש  – 40ערכיות נופית
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ממשקים בין היישובים לשטח הפתוח
•

אופי ההתיישבות בסמוך לנחלים מזמנת אתגרים והזדמנויות בפיתוח קו המגע שבין
היישוב וערוץ הנחל .יש להתבונן בכל מפגש כזה ולגבש תובנות אקולוגיות ,סביבתיות
ונופיות לטיפול בממשקים ,על מנת לצמצם ככל שניתן את השפעת הבינוי על המערכות
הטבעיות.

•

מערכת הנחלים מחברת ומקשרת בין הישובים וניתן לבחון אותה כמערכת תנועה אגנית
ירוקה בתכנון העתידי.

•

בחלק מישובי המועצה מתקיימים ממשקים עם שמורות טבע :מדרשת בן גוריון ,באר
מילכה ,מרחב עם ועוד .היישובים מהווים שער ומוקד יציאה אל השמורות ,כמו גם "שומר
הסף" שלהן.

•

ניתן להעצים את הממשקים עם השמורות באופן שיאפשר מנוף כלכלי תיירותי ליישובים
הגובלים בשמורה .יש מקום לבחון תצורה של חייץ קהילתי בין היישובים והשמורות,
שיאפשר שימושים תיירותיים נוספים בשולי השמורות.

•

לשלד השטחים הפתוחים יש חשיבות רבה בכל יישוב ,בפרט משום שמדובר בסביבה
מדברית .בקיבוצים יש לשמור על השלד הזה ולהמשיך את עקרונותיו גם בתכנון ההרחבות,
ביישובים אחרים יש לטפח את המרחב הציבורי ,כך שיאפשר מרחב הליכתיות איכותי
בטוח ומוצל ,מרחב זה חסר ברב הישובים הקהילתיים ובמושבים.

•

רב יישובי המועצה מוקפים גדרות ביטחון להן נוכחות חזותית גדולה (למעט עזוז והדופן
הדרומית של מדרשת בן גוריון) .כדאי לבחון את קוי המגע בין היישובים לשטחים
הפתוחים שסביבם ולייצר קישוריות בין המרחב הציבורי הפנימי לסביבה המדברית.

•

בתכנון שכונות חדשות כחלק מהרחבת היישובים ,יש לבחון את התקנים של רוחב
המיסעות ,החניות ,המדרכות והשטחים הפתוחים ולהתאים את הפיתוח לסביבה מדברית.

•

בתכנון מפורט של השכונות החדשות ביישובים יש לבחון שוב את ההשפעה החזותית של
השכונה בתצורת הנוף בו היא ממוקמת ,בהיקף יחידות הדיור ,בשלביות הביצוע ובזיקה
שלה ליישוב הותיק.

המכלולים הנופיים הם שילוב של המרכיב הנופי ,המרכיב ההתיישבותי העכשוי וההיססטורי
והנארטיב האזורי .ישנם חמישה מכלולים נופיים עיקריים ברמת נגב ,בהם ניתן לנתב באופן ברור
את הפיתוח לצד מרכיבים ברורים לשימור .מכלול נופי אחר הוא מתחם האנרגיה הסולארית
המהווה נקודת ציון חזותית ניכרת.
חזון בן גוריון -שדה בוקר ,המדרשה וחוד עקב  -בחלק הצפוני של אגן שדה בוקר ,בנסיעה בכביש
 40דרומה ,אל עבר צמת חלוקים  ,לאחר חציית רכס בוקר ,באזור מצפה חגי  -מתגלה נוף מדברי
דרמתי ניגודי הכולל את השממה והפרחת השממה .בקו הרחוק ,מצוק הצינים וחוד עקב ,רמת
עבדת על המעיינות שבה ובקעת צין .מקרוב  -מדרשת בן גוריון וקיבוץ שדה בוקר .מכלול נופי זה,
עשוי להקרא ע"י רבים ,כמקום שבו התחיל והבשיל חזון ההתיישבות של דוד בן גוריון בנגב .המכלול
כולל גם את צריף בן גוריון,מכון בן גוריון במדרשה ,אחוזת הקבר על שפת המצוק ,מבואת הכניסה
לבקעת צין ,כמו גם את חניון הרועה ,שהיום משמש כחניון לילה ובעתיד מתוכננים בו מוקדי תיירות
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נוספים .מכלול נופי זה כולל את הנופים הלא נופרים של בקעת צין מחד ואת הבקעה שבה
ההתיישבויות מאידך .כל אלה מרכיבים את הנארטיב של ההתיישבות בנגב ומעצימים אותו.
פיתוח במכלול נופי זה יצטמצם ליישובים עצמם ובינהם (בין המדרשה והקיבוץ) ועליו להעשות
בכלים ובמינונים שישמרו על האופי הקיים .הפיתוח בחניון הרועה ימשיך את צביון הפיתוח
במקום ,שהנו דוגמא טובה לפיתוח מדברי הכולל ,בין היתר ,בניה באבן מקומית ופיתוח
אקסטנסיבי מינימלי.
חקלאות מדברית קדומה  -מרחב עבדת  -סביב העיר עבדת ,בערוצי הנחלים ,קיימים שרידי
חקלאות מתקופות שונות .עיקר השרידים הם מהתקופה הנבטית המאוחרת ,הביזנטית והערבית
הקדומה .הגיתות ובתי הבד שנמצאו בערים הנבטיות ובמרחב כולו ,כמו גם תיעוד כתוב שנמצא
בפפירוסים של ניצנה מתאר שהיו באזור גידולי חיטה ,שעורה ,כרמי ענבים ,תאנים וזיתים .מפעל
ההשקייה הקדום כלל תעלות שהובילו מיים אל החלקות החקלאיות ,סכרים ,טרסות ובורות מים.
כיום סביב העיר מתקיימות מספר חוות המשחזרות את תצורת החקלאות הקדומה לצד ידע חקלאי
עכשווי ובכך מייצרות תבנית נוף מרהיבה ,המשלימה את הנארטיב החקלאי של דרכי הבשמים
בנגב .לצד העיר עבדת ,כולל מכלול נופי זה את חוות כרמי עבדת ,חוות אבן ארי וחוות נחל חווארים.
פזורת עבדה ממוקמת מול העיר עבדת ומצפון לה .כיום חלק מפרנסת התושבים מתבסס על
חקלאות בעל בערוצי הנחלים .הגברה של חקלאות בצביון היסטורי במרחב עבדת עשוי להעצים את
הנארטיב של מכלול נופי זה ולהוסיף אפיק תיירותי עבור תושבי עבדה .כפר הנוער בית השנטי ,כמו
גם חאן השיירות ,עשויים לבסס גם הם חלק מהפעילות החינוכית ,התיירותית והכלכלית על
חקלאות בערוצי הנחלים במרחב זה.
אנרגיה סולארית – מגדל אשלים והשדות הסולארים  -ממערב לכביש  40ומדרום ליישוב אשלים,
מתקיים מכלול נופי אחר ,מגדל אשלים המתנשא לגובה של  240מ' מהווה את נקודת הציון הנצפית
ביותר לאורך כביש  .40המגדל הנו חלק מתחנת כח תרמו-סולארית המנצלת את קרינת השמש
לייצור חשמל .החווה כוללת את המגדל שעליו קולט שמש ו 50000מראות סביבו .החווה משתרעת
על פני  3קמ"ר .מכלול זה הנו חלק מעומס התשתיות באגן משאבים ומהווה הפרה ויזואלית
משמעותית של נופי המדבר ,בעיקר עבור תושבי המקום שמדברים על סינוור לאורך כל שעות היום
והתחממות שהמגדל מייצר לטווח רחב .התחנות אינן דורשות כח אדם רב ולכן יש לבחון את
מיקומן של המערכות הסולאריות בנגב ,לרכז אותן באזורים מופרים ,רחוק ככל שניתן מאגני
ההתיישבות.
חקלאות בצפון פתחת ניצנה  -מכלול נופי זה מציג חקלאות באגן נחל ניצנה לצד דיונות החול .פתחת
ניצנה מתבססת על חקלאות המהווה נתח משמעותי מפרנסת התושבים .עיקר הגידולים בפתחה
הם עגבניות שרי ,פילפלים ,תותים ,רימונים ,תפוחי אדמה וצמחי תבלין.חלק מהגידול נעשה בשדות
פתוחים אך הרוב בחממות .פתחת ניצנה מובילה במחקר ופיתוח של חקלאות באזור מדברי
והתוצרים הם פרי של שיתופי פעולה עם מו"פ רמת נגב ,האוניברסיטה העברית והמכון לחקר
המדבר .הפסיפס החקלאי בפתחה ניצפה מנקודות גבוהות כמו תל ניצנה ,כפר הנוער ניצנה ומגבעות
נוספות באזור .האתגר בהבט הנופי של חקלאות החממות הוא החזות הרשלנית של המתחמים
הנ"ל .בניגוד לגידול הקפדני בתוך החממות ,אזורי השירות שמחוץ להן מתפקדים כחצר אחורית
ומתאפיינים בעזובה והזנחה.
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איור  :12אגן ניצנה באגן הניקוז של נחל לבן

איור  :13פתחת ניצנה-חתכים אגניים

התיירות החקלאית נמצאת בראשית דרכה ,אך הפוטנציאל גדול .יש התעניינות גוברת בחקלאות
המדברית המצליחה באזור ולאחרונה קיימות הכשרות של חקלאים לנושאי תיירות .בחלק
מהנחלות ישנן התחלות של תשתית תיירותית ,אליה יהיה צורך להתייחס במסגרת התכנית .לצד
אזורי החקלאות מתפתחת בשנים האחרונות תיירות חולות .תיירות זו כוללת גלישת חולות ,תרגילי
חולות ותצפיות כוכבים לצד לינה במרחבי הדיונות .השילוב של תל ניצנה והחקלאות הביזנטית,
החקלאות המדברית העכשווית ותיירות החולות מייצרות מכלול נופי-תרבותי-תיירותי משמעותי.
אזור פתחת נצנה מתאפיין באזורים מופרים רבים ,רובם שטחים בטחוניים קיימים ונטושים,
בערכיות חזותית נמוכה .מדרום לכביש  211קיים אזור בטחוני נרחב הכולל ,בין היתר ,את מתקן
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חולות ,מתקן סהרונים וקציעות .בחלק המערבי ,סמוך לנחל ניצנה ישנם שטחי לולים רפתות
ומפטמה .ממערב לכביש הגישה לעזוז ,ישנו שטח מופר נרחב הכולל את המנחת ושטחי המרת"ח
הנטוש .יש צורך לבחון צמצום השטחים הבטחונייים בפתחת ניצנה ,ניקוי הפסולת הצבאית
מהבסיסים והמתקנים הנטושים ושיקומם .לאור המחסור הגדול בשטחים לחקלאות באגן ,יש
לפעול להסבת שטחי המתקנים הביטחוניים הנטושים לקרקע חקלאית.
מרחב נופי-תרבותי עזוז  -מכלול נופי זה נמצא בחלק הדרומי של פתחת ניצנה וכולל את היישוב
עזוז החקלאות סביבו ,חורשת בארותיים ,גשר הרכבת הטורקית והחאן .אזור זה מיוחד בתצורת
ההתיישבות והתיירות שהתתפתחה בתחומו .זהו היישוב הדרומי בפתחת ניצנה והוא מהווה סוג
של קצה .עזוז הנו יישוב קהילתי עם מרקם אנושי מיוחד וחיבור ייחודי לשטח .המיזמים
התיירותיים בתחומו מאפשרות חווית מדבר עצמתית ותחושת מרחק פיזי ורוחני מהמרכז
המצטופף .שתי הבארות הסמוכות ליישוב ,כמו גם הגשר התורכי ,הבארות ,בריכות המים
הביזנטיות ,שרידי החקלאות הקדומה בנחל עזוז לצד חרותות הסלע ממערב לחאן בארותיים ,כל
אלה מהווים מכלול עדין ורגיש המבטא חיבור בין אדם וטבע בקצה המדבר.
יש חשיבות גדולה לשימור צביונו של מרחב ניצנה מפני עודף פיתוח .השונות בין החלק הצפוני
החקלאי של פתחת ניצנה לחלקה הדרומי ,מעשיר את החוויה המדברית בשני האזורים ומשלים
אותה.
•

המכלולים הנופיים הערכיים הם כח המשיכה הפיזי והתמטי של אגני ההתיישבות.

•

על הפיתוח במכלול הנופי של אזור שדה בוקר ומצוק הצינים לשמור על היחסים בין המדבר
לפיתוח וקוי המגע בינהם .הפיתוח ייעשה ביישובים עצמם ובינהם (בין המדרשה והקיבוץ)
ועליו להעשות בכלים ובמינונים שישמרו על האופי הקיים .הפיתוח בחניון הרועה ימשיך
את צביון הפיתוח במקום ,שהנו דוגמא טובה לפיתוח מדברי הכולל בניה באבן מקומית
ופיתוח אקסטנסיבי.

•

הגברה של חקלאות בצביון היסטורי במרחב עבדת עשוי להעצים את הנארטיב של מכלול
נופי זה ולהוסיף אפיק תיירותי עבור תושבי האזור בכלל ותושבי עבדה בפרט .כפר הנוער
בית השנטי ,כמו גם חאן השיירות ,עשויים לבסס גם הם חלק מהפעילות החינוכית,
התיירותית והכלכלית על חקלאות בערוצי הנחלים במרחב זה.

•

התחנות התרמו סולאריות באשלים ,מהוות מפגע ויזואלי ואינן דורשות כח אדם רב .יש
לבחון את מיקומן של תחנות עתידיות ולרכזן באזורים מופרים ,רחוק ככל שניתן מאגני
ההתיישבות.

•

החקלאות בפתחת ניצנה הנה משאב לאומי והיא מייחדת את אזור פתחת ניצנה .לצד
הגדלת שטחי החקלאות באזור ,יש להגדיר את אופי הבינוי והפיתוח של החממות
והמתקנים החקלאיים.

•

לאור ההתענינות התיירותית שהולכת וגוברת בחקלאות באזור ניצנה ,על התכנית
להתייחס למיקום מרכזי מבקרים בקנה מידה מקומי בתחום השטחים החקלאיים.

•

יש צורך לבחון צמצום השטחים הבטחונייים בפתחת ניצנה ,ניקוי הפסולת הצבאית
מהבסיסים והמתקנים הנטושים ושיקומם .לאור המחסור הגדול בשטחים לחקלאות באגן,
יש לפעול להסבת שטחי המתקנים הביטחוניים הנטושים לקרקע חקלאית.
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•

יש חשיבות גדולה לשימור צביונו הנופי של מרחב עזוז .השונות בין החלק הצפוני החקלאי
של פתחת ניצנה לחלקה הדרומי ,מעשיר את החוויה המדברית בשני האזורים ומשלים
אותה.

בתכנית זו נידרש לאתר את אזורי הפיתוח ומינונם מתוך חשיבה ובחינה קפדנית ,הכרה במשמעות
וחשיבות שטחים מדבריים לא מופרים ובאופן הטיפול הרגיש הנדרש בפיתוח בתחומם .נדרש
לסקור את איכותם וערכיותם של השטחים הפתוחים ,להתייחס לממשקים עם היישובים ויוזמות
פיתוח נוספות ולאפשר פיתוח לצד שמירה והגנה על השטחים הפתוחים המהווים בסיס לקיומו.

איור  :14מיקום היישובים באגן שדה בוקר והממשק עם הנחל
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סביבה
עיקרי המצב הקיים וסוגיות התכנון המרכזיות
תמונת הפיתוח והשימור האגנית  -נוף המדבר הוא מהמשאבים המרכזיים של רמת נגב במגוון
רחב של תחומים (אקולוגי ,כלכלי-תיירותי ,איכות החיים במועצה וכו') .נוף זה רגיש מאוד
לשינויים ,לעבודות פיתוח ותשתיות ,וקצב השיקום הטבעי שלו איטי מאוד .הפגיעה המצטברת של
עבודות פיתוח שונות מאז החלה ההתיישבות בשלושת האגנים ,יחד עם הפיתוח הצפוי בעתיד,
מחייבים חשיבה על שמירת הנוף המדברי האוטנטי ושיקום פעולות שנעשו בעבר .אחד ממרכיבי
הפרת נופי המדבר הוא מערכת התשתיות (מקומיות ,אזוריות וארציות) ,במהלך התכנון נידרש
לחשיבה על פרוטוקול לפיתוח תשתיות בסביבה המדברית שיצמצם את ההשפעות החזותיות של
קווי ומתקני תשתית .מרכיב נוסף בעל השפעה ופעילות רבה במרחב הוא הצבא .גם כאן תידרש
חשיבה לגבי קוד בניה של תשתיות צבאיות (כולל למשל :מוצבים ,בסיסים ,גידור ,מט"שים ,מבנים
ודרכים) ואופן נטישתן .ניהול שטחים פתוחים במרחב הציבורי (שאינם שמורות וגנים) ,המהווים
מוקד משיכה תיירותי או לפעילות טיילות ,מהוה אתגר משמעותי למועצה ומחייב חשיבה על
חלופות שונות לפתרון הסוגיה של תחזוקה וטיפוח .מוקדים שונים אלו הם :לימנים לאורך דרכים,
אתרי עתיקות ,פארקים וחורשות ,אתרי טבע ,מים ,מצפורים ,שבילי טיול ורכיבה ועוד.

אגן ניצנה  -תובנות העולות מהניתוח המרחבי
באגן פתחת ניצנה ,כמו באגנים האחרים ,מצויים שטחים פתוחים ערכיים בעלי תפקוד אקולוגי
ונופי בעלי ותרומה משמעותית לנוף אגן ההתיישבות ,לאיכות החיים בו ולפוטנציאל הפיתוח
התיירותי שלו.
•

תוספת שטחי חקלאות  -בימים אלה מקודם מהלך לגידול משמעותי במספר הנחלות
בישובי פתחת ניצנה .גידול זה מחייב הגדרת מדיניות תכנונית והסדרת התשתיות הנדרשות
במגוון היבטים ולהגדיר את הממשקים עם השטחים הפתוחים .שמירת מרכיבי הנוף
המדברי והאיכות הנופית והסביבתית של שטחי העיבוד החקלאי הם התשתית לפיתוח
תיירות חקלאית .פיתוח כזה מחייב הגדרת כללים והסכמה של החקלאים וגופי התשתית
לפעול בהתאמה אליהם.

•

נחל ניצנה  -ביחידה המרכזית של אגן ניצנה ,מומלץ לבחון את פוטנציאל השיקום ממערב
לנחל ניצנה ולאור זאת את האפשרות להכווין פיתוח עתידי של תשתיות ,חקלאות ,תעשייה
ומרכיבי פיתוח נוספים ממזרח לנחל ניצנה ,ופיתוח תיירותי כולל לינה ,פעילות מדברית
ושיקום ליחידת המשנה שממערב לנחל ניצנה .סוגיית השיקום צריכה להיבחן תכנונית
בהתייחס להיקפי ההשקעה מול האימפקט ובהתייחס לכיווני התכנון שיבחרו.

•

תל ניצנה  -אזור תל ניצנה וסביבתו מהווים פוטנציאל לפיתוח מכלול תיירותי :התל עצמו,
העתיקות סביבו ,תחנת הרכבת התורכית ותוואי המסילה לאל עריש ואפשרות שיקום
שרידי המבנים בעוג'ה אל חפיר לפיתוח של מרכיבי אכסון תיירותי מדברי.

•

דרכים  -מספר רב של דרכים סלולות ביחידה המרכזית של אגן ניצנה מחייב חשיבה
תכנונית לגבי הסדרת התנועה באופן התואם את הכיוון התכנוני העתידי של האזור.
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•

מרחב עזוז  -חלקו הדרומי של האגן מתאפיין ברמת הפעילות הנמוכה ביותר ,שכוללת
מיעוט מרכיבי פיתוח ומבטאת רמת שימור גבוהה של נוף המדבר .כל אלו מייצרים
פוטנציאל לפיתוח של תיירות וטיילות מדברית .סימבולים של פיתוח דרך הבשמים יכולים
להיות הבסיס לתשתית התכנונית לפיתוח זה.

אגן משאבים  -תובנות העולות מהניתוח המרחבי
אגן משאבים ,בצומת מרכזית של הדרכים  211 ,40ו ,222 -הוא ללא ספק מוקד הפיתוח הדומיננטי
בתחום המועצה ומאופיין בעיקר במרכיבי התיישבות שונים ותשתיות .ההתיישבות באגן היא
הצפופה בין אגני הפיתוח במועצה וכוללת יישובים חקלאיים ,יישובים קהילתיים ,חוות בודדים
והתיישבות בדואית (ביר הדאג') בדגם של פזורה ,על שטחים נרחבים.
•

ביר הדאג'  -אלפי בדואים מתגוררים בפזורת ביר הדאג' .היקף השטח הבנוי וכמות
האוכלוסייה גדולים מכל השטח הבנוי של יישובי המועצה באגן ומכלל אוכלוסיית
היישובים המוסדרים באגן .נדרש פתרון תכנוני לסוגיה ואולי נדרשת בחינה לשינוי גבולות
המועצה .במקביל ,נדרש פתרון של בעיות סביבתיות בסיסיות של ביר הדאג' הכוללות פינוי
פסולת ,טיפול בשפכים ותשתיות בסיסיות נוספות.

•

שטחים לפיתוח עתידי  -בחינת תמונת הפיתוח המרחבית של שימושי הקרקע מציגה מצב
של צפיפות שימושי קרקע ומיעוט שטחים זמינים לפיתוח .עם זאת פיתוח נוסף יכול
להיעשות בתחום האגן באמצעות שינוי יעוד של קרקע חקלאית או הסדרה עתידית של
הפזורה.

•

תשתיות  -אגן משאבים מהווה צומת דרכים אזורית בנגב ובהתאם לכך ,תשתיות רבות
המלוות דרכים מתרכזות בו .הצטברות תשתיות מתעצמת כתוצאה ממשיכתן של תשתיות
עבור מתקני ייצור האנרגיה המתחדשת הארציים .תשתיות המים המבטאות את
אינטנסיביות פעילות השאיבה והטיפול של מים מליחים באזור ,משלימות תמונה כוללת
של עומס חזותי של תשתיות באגן .חלק מהתשתיות לא הוקמו באופן מתחשב בנוף המדבר
וביכולת להש תלב בו .משמעות הדבר היא כי על תהליך התכנון יהיה לבחון את הדרך
המיטבית להנחות את התוויתם של תשתיות חדשות ,מקומיות ואזוריות ,ולבחון את
האפשרות לצמצם את האימפקט החזותי של תשתיות קיימות.

•

יחס הישוב לסביבתו  -היישובים באגן משאבים מאופיינים בסגירות רבה כלפי המדבר
הפתוח .על התכנון יהיה לבחון את הדרכים לאפשר הזדמנויות ליצירת פעילות איכותית
של התושבים בשטחים הפתוחים ולבחון הזדמנויות לקשרים בין הישובים המבוססים על
תנועות רכות.

אגן שדה בוקר  -תובנות העולות מהניתוח המרחבי
מרכיבי הפיתוח המרכזיים באגן שדה בוקר ממוקמים בבקעה מוקפת רכסים ותחומה גם ע"י נחל
צין והמצוק .נוף דרמטי הסובב את הבקעה על אתרי הטבע ,הנוף והמורשת הרבים בקרבה מידית
לאגן ,יחד עם מיעוט תשתיות אזוריות ותשתיות ביטחוניות ,פעילות חקלאית מתונה יחסית לאגנים
אחרים ,מייצרים אופי ייחודי שיש חשיבות גבוהה לשימורו  -חשיבות טבעית ,נופית ,מורשת,
עתיקות ,תיירות ,טיילות והתרומה הכלכלית המקומית שלהם -
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•

התישבות בדואית  -יש חשיבות רבה להסדיר את גבולות הפיתוח של הפזורה הבדואית
ולייצב אותם במטרה ליצור לה גבול ברור ומערך יישובי אשר יאפשרו מניעת התפשטות לא
מבוקרת ,הסדרת הפעילות של תושבי הפזורה ,יצירת ממשק נכון בינה לבין השטחים
הטבעיים הסובבים ומתן מענה הולם להיבטים הסביבתיים הקשורים בטיפול בפסולת,
שפכים ותשתיות נוספות.

•

מבנים חקלאיים  -בשל החשיבות הנופית והנצפות של הבקעה ,יש לבחון כללים לפיתוח
מבנים חקלאיים ותשתיות בשטח הפתוח בבקעה.

•

יש לבחון את שיקום סכר נחל בוקר והפיכתו לאתר משיכה תיירותי לאחר שיטפונות.

אגן אורון  -תובנות העולות מהניתוח המרחבי
אגן בעל פעילות הומוגנית של תעשיית הפוספט – כרייה וטיפול .הסוגיות הסביבתיות המרכזיות
הקשורות לאגן אורון שונות בתכלית מאגני ההתיישבות וקשורות בפעילות הכרייה ,הטיפול
והשיקום של שטחים פתוחים גדולים.
התכנית לכריית הפוספטים אורון– צין הגדירה שרוב רובו של השטח ישוקם בשיקום מוטה טבע
ונוף בהתאם לייעוד הקרקע עליו הוחלט – שטחים פתוחים ושמורות טבע .לאחרונה החלה בחינה
להעתקת תעשייה כבדה לאגן אורון ,בחינה הנשענת על יתרונות האתר הקשורים למרחק מיישובים
ולרמת ההפרה הגבוהה של השטח .הישימות של הקמת מפעלי תעשייה על מכרה משוקם אינה
ברורה (בעיקר בהיבט הביסוס) .בכדי להתאים את אופן שיקום שדות הכרייה לייעוד הקרקע
העתידי ,נדרשת החלטה תכנונית  -אסטרטגית מהירה.
חברת רותם אמפרט מבצעת שיקום בהיקפים של מאות דונמים בחודש באתרי כרייה ישנים
וחדשים בשלושת אגני כריית הפוספט .תכנית הכרייה המפורטת לאורון-צין מחייבת את החברה
לבצע שיקום בכלל שטחי הכרייה (חדשים וישנים) וכלל אגן אורון צפוי להיות משוקם בתום
הפעילות של תעשיית הפוספט .היקף השטחים לשיקום הטופוגרפי באגן אורון הוא יחסית נמוך
ורוב השטחים המיועדים לשיקום ולכריה עם שיקום ,ישוקמו שיקום מוטה טבע.
•

בשל הלחצים הגבוהים על שטחים פתוחים בנגב ,יש חשיבות לכוון את לחצי הפיתוח אל
שטחי הכרייה והחציבה ולעשות בהם שימוש חוזר ככל הניתן .קביעת ייעוד עתידי לשטחי
שיקום צריכה להיעשות מתוך ראיה כוללת ,כלל-אזורית ,הלוקחת בחשבון את מערך
הצרכים והאילוצים במרחב כולו.

•

שני מתחמים גדולים באגן אורון אינם כלולים בתכנית לאזור כריית הפוספטים אורון-צין:
שטח מפעל אורון ושטח אסמ"ר אורון .תידרש בחינה של היעוד העתידי לאסמ"ר אורון,
כך שימנע מצב בו כלל אגן אורון משוקם למעט שטח האסמ"ר .נדרשת הסדרה תכנונית
המגדירה את הצורך בשיקום אתר מפעל אורון בתום הפעילות ובאופן שיהיה תואם את
יעוד הקרקע שיקבע ואת השיקום בסביבתו.

ממשקים עם שטחים פתוחים
היקף השטחים הפתוחים בתחום המועצה האזורית רמת נגב עצום .רוב השטח הפתוח מוגן
כשמורות טבע ,גנים לאומיים או שטחי אש המגבילים כמעט לחלוטין כל פעילות אנושית .השטחים
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המוגנים מנוהלים בהיבט שמירת הטבע וכולל ניטור ,מחקר ,תכנון ואכיפה .מצב זה ממקד את עיקר
הדיון והממשק בין פיתוח ושימור בשלושת אגני ההתיישבות :פתחת ניצנה ,משאבים ושדה בוקר.
גם בתוך אגני ההתיישבות היקף השטחים הפתוחים ומגוון והסוגיות התכנוניות והסביבתיות
העולות בהם ,גדולים מאוד ,ומחייבים תן מענה לאופן ההתמודדות עם נושא השטחים הפתוחים
והממשקים בינם לבין שטחי הפיתוח לסוגיובמסגרת הניתוח נבחרה שורה של ממשקים אופייניים
המתרחשים באגני הפיתוח ,בין שימושים שונים ושטחים פתוחים .דוגמאות לממשקים שונים נבחנו
גם בהתאם לאופיים המשתנה באגנים השונים..
בחינת הממשקים התמקדה בשלושת אגני ההתיישבות ולא באגן התעשייתי "אורון" בשל העובדה
שמערכת יחסי הגומלין בין תעשיית הפוספטים והשטחים הפתוחים והמוגנים נקבעה והוגדרה
ברמת ודאות גבוהה במהלך תכנוני ששילב את בעלי העניין ,ארך מספר שנים והגיע לסיומו לאחרונה
– תכנית אורון צין .למרות האמור ,דיון תכנוני מחודש עולה בהיבט של מיקום תעשייה כבדה
ומזהמת באגן אורון ויהווה ,ללא ספק ,נושא מרכזי בתהליך התכנון.
ממשק ישוב נחל
•

נחלים מדבריים  -התכנון בישובים חדשים והרחבת יישובים קיימים נדרש לזהות ,להבין
ולהטמיע את ההיבטים הפיזיים ,הטופוגרפיים וההידרולוגיים הקשורים לנחלים
מדבריים ,לטובת איכות החיים בישוב וצמצום ההשפעה החזותית של הבינוי המוצע על
המערכת הטבעית בסביבתו.

•

יש לבחון את סוגיית הקשר בין פנים הישוב למערכת הנחלים ולפוטנציאל החיבור של
הנחלים כצירים ירוקים המחברים בין ישובים ואתרים שונים בסביבה.

•

במרחב עם ,הערוצים המקומיים שחלקם גובל בתכנית וחלקם חוצה אזורי מגורים ,הם
משאב נופי טבעי ,ופוטנציאל מיוחד לפעילות פנאי ונופש לתושבי המקום .לדוגמא ,אירוע
עונתי של זרימה שיטפונית הוא אטרקציה ייחודית ויש חשיבות לאפשר לתושבי הישוב
להנות ממנו.

•

שמירת הערוצים ובחינת אפשרות להקמת בוסתנים בתחום הטרסות העתיקות בערוצים
החוצים יישובים יכולה להחליף שצ"פים שאינם אפקטיביים.

ממשק ישוב ושטח טבעי
•

העדר תכנון יצר בעזוז דגם התיישבותי ייחודי עם קשר בלתי אמצעי לשטח הפתוח .ראוי
לבחון את התפקוד של קו מגע פרום זה ולשקול באילו מקומות וסיטואציות תכנוניות הוא
מתאים.

•

נדרשת חשיבה משותפת עם מערכת הביטחון לגבי חלופות ופתרונות לגידור יישובים.

•

סוגיית הפרט של הגבול בין ישוב לשטחים הפתוחים צריכה להיבחן במגוון היבטים ,בנוסף
להיבט הביטחוני ולמניעת גנבות .בין השאר ,חשוב לאפשר קשר של התושבים עם מערך
השטחים הפתוחים ונקודות עניין בסביבתו ולחזק את הקשר בין יישובים סמוכים .

•

בהתאם לסיטואציה של הישוב ,ניתן להציע סל כלים לקישוריות מתוך הישוב לשטחים
הפתוחים ולבחון את האתרים והצירים בעלי העניין בסביבתו (למשל :נחלים ,אתרי
עתיקות ,נקודות תצפית) לפעילות פנאי שתעלה את איכות החיים והרווחה בישוב.
49

עיקרי לימוד המצב הקיים  -תקצירי הסקירות הנושאיות

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

הממשק בין עיבוד חקלאי ,שטחים פתוחים ונחלים
•

חקלאות באפיקי נחלים על בסיס שטחי עיבוד עתיקים בטרסות ,משתלבים היטב בנוף
המדבר ועם פעילות תיירותית.

•

שטחי עיבוד גדולים המאופיינים בעיבוד תעשייתי או הכוללים מבני משק ומבנים לגידול
בעלי חיים הם בעלי טביעת רגל חזותית משמעותית בנוף ומייצרים אתגר לשילוב ופיתוח
פעילות של תיירות מדבר באגני הפיתוח.

•

שטחי עיבוד נטושים באזורים בעלי רגישות אקולוגית או נופית מחייבים חשיבה על סוג
השיקום המתאים .בהגדרת שטחי עיבוד לאורך גדות נחלים ראשיים ואזוריים ,ראוי לבחון
את סוגיית החיץ הנדרש בהיבט התפקוד האקולוגי של הנחל .ראוי לבחון חייצים בין
מתחמים של מבני משק שונים וגדות נחלים שכן ההשפעות על המערכת האקולוגית
וההשפעות החזותיות עלולות להיות בעלות משמעות.

•

מתחמים של מבני משק קשיחים (שאינם חממות) ומגורי עובדים צריכים להיבחן בהתאם
לרגישות השטחים הפתוחים ולמיקומם ביחס לשטח הטבעי .מיקום נכון של מתחמים אלו
יכול לצמצם את הקונפליקט .נדרשת הסדרת פתרון לשפכים.

•

באגן ניצנה במיוחד ,בולט הצורך בפתרון לפסולת החקלאית ,כמרכיב בעל חשיבות בממשק
עם השטחים הפתוחים.

•

הצלחת פיתוח פעילות ולינה תיירותיים בשטחים חקלאיים אינטנסיביים ()Agro Tourism
מחייבת הרתמות של כלל החקלאים במקום לשמירה על איכות חזותית של מרכיבי העיבוד
החקלאי (בעיקר בינוי) ,השתלבותם בנוף ואימוץ שיטות עיבוד שימנעו מטרדים סביבתיים
שונים (ריחות ,רעש ,זבובים וכד').

•

בדגש על אגן שדה בוקר ,ראוי לבחון את סוגיית הפיזור של חוות לולים בשטחים הפתוחים,
בהיבט הנופי ,ולבדוק האם ניתן להגיע להמלצות מרחביות באגנים השונים לגבי האזורים
המתאימים ביותר להכוונת מבני משק לבעלי חיים בעתיד.

הממשק בין מתקנים ביטחוניים ושטחים פתוחים
ביחידה המרכזית של אגן ניצנה קיים ריכוז גדול של מתקנים ביטחוניים ,פעילים ונטושים .הממשק
של אלו עם השטח הפתוח מבטא דרדור והזנחה קשים והשפעתם משליכה על אזור גדול .תופעת
הבסיסים הנטושים ,אזורים גדולים בהם מבנים הרוסים וכמויות גדולות של פסולת שנותרה
בשטח ,יחד עם תשתיות שונות שלא נסגרו כראוי ,מחייבים את הצבא לנקוט מידית בפעולות
מתקנות .התשתיות שהוקמו לשרות המתקנים הביטחוניים הפעילים ,הוקמו ברובם ללא חשיבה
נופית או התייחסות לשיקום השטח בתום העבודות ,וכתוצאה פאתי המתקנים וסביבתם הם בעלי
חזות ירודה.
•

טיפול בפסולת  -פעילות הצבא בשטחי האימון והפעילות בשטחים הפתוחים כרוכה
לעיתים במפגעי פסולת הפוגעים בפוטנציאל התיירותי של המקום ובאיכות החיים בו.

•

שיקום מפכעי עבר  -חלקה המזרחי של היחידה המרכזית בפתחת ניצנה ,מדרום לכביש
 211וממזרח לנחל ניצנה ,מחייב חשיבה מערכתית ושילוב מאמצים של הנוגעים בדבר
להסרת המפגעים המשמעותיים ולשיקום האזור.
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•

מרת"ח  -מרכז התחמושת הנטוש ממערב לנחל ניצנה ,למרות שיטחו העצום אינו בולט
בנוף במידה התואמת את היקפו .העובדה שהמחפורות הוקמו מחומר מקומי שצבעו
משתלב בסביבה יחד עם המבנה הטופוגרפי השטוח של האזור ,מצמצמים מאוד את
הבולטות של המרת"ח בנוף.

•

אמנה עם מערכת הבטחון  -יש לבחון את האפשרות ליצירת אמנה לה יהיו שותפות זרועות
מערכת הביטחון ,בכל הנוגע לאופן הטיפול בפסולת ,פינוי מתקנים ,הקמת מתקני תשתית,
סגירתם והעברת קווי תשתית.

הממשק בין מחצבות ושטחים פתוחים באגן ניצנה  -אזורי הכרייה באפיק נחל ניצנה הם בעלי
השפעה שלילית על המערכת האקולוגית והתפקוד ההידראולי של הנחל .ההשפעה הנופית של
מתקני החציבה הממוקמים בסמוך לכביש לעזוז והעזובה בסביבתם ,מהווים מרכיב שלילי בנוף
המדבר .לעומתם ,בורות הכרייה המשתרעים על שטחים גדולים ,אינם נצפים מהכביש ולא ניתן
לראותם .במהלך התכנון תידרש בחינה של הסדרת השיקום של נחל ניצנה ובחינת עתיד תעשיית
הכרייה באזור.
סוגיות סביבתיות ביישובי רמת נגב
ר מת הקונפליקטים הסביבתיים שנמצאו ביישובי המועצה נמוכה .הסיבות לכך קשורות לעובדה
שיישובים הכוללים בתוך תחום המחנה פעילות תעשייתית וחקלאית הינם יישובים שיתופיים.
ביישובים אלו קיימת כנראה מחויבות לפעולה תקינה וצמצום מטרדים יחד עם מוכנות לקבל רמה
מסוימת של מטרד ,שכן מדובר במקורות הכנסה של הקהילה .במושבי פתחת ניצנה מיעוט מטרדים
סביבתיים קשור לדגם היישובי של שלושת המושבים הכולל נחלות ללא חצרות משק ופעילות
חקלאית .העובדה שהפעילות החקלאית בעלת הפוטנציאל ליצירת מטרדים כגון :בתי האריזה,
מבני המשק לגידול בעלי חיים ומגורי פועלים ממוקמת בשטחי העיבוד החקלאי ,מייצרת בתוך
הישובים איכות סביבה הדומה לזו של יישובים קהילתיים.
•

נדרש פתרון אגני לטיפול בפסולת בעלי חיים לפעילות הקיימת והעתידית ,באגנים
משאבים ופתחת ניצנה.

•

פתרונות לפסולת חקלאית צמחית נדרשים כתשתית סביבתית חיונית בשלושת אגני
ההתיישבות .בהתאמה לכך נדרשת סגירה של אתרי ריכוז פסולת צמחית בתחומי
היישובים ופינוי הפסולת.

•

הפיזור המרחבי הגדול של חוות לולים באגני ההתיישבות ,פי כמה מזה הנדרש בהנחיות
משרד החקלאות ,משיקולים של מניעת הפצת מחלות ,מחייב בחינה אגנית לגבי ההשפעות
הנופיות של חוות נוספות שיידרשו בעתיד.

•

נדרשת בחינה ואולי גיבוש גישה חדשה לסוגיית מטרדי הריח לשימושים תיירותיים
ותוספת מגורים בתוך יישובים חקלאיים קיימים.

•

נושא הצל ביישובים הוא בעל השפעה חשובה ביתר על מגוון סוגיות הקשורות לאיכות
הסביבה והרווחה שמציע הישוב ,ביניהן :השפעה חשובה על מדד הנוחות האקלימית ,על
החזות והנוף של המרחב הציבורי ואפשרויות הפעילות במרחב הציבורי .יש מקום לבחינת
הכנתה של תכנית צל יישובית שתתייחס להיבטים האגרונומיים השונים ,לחסכון במים
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ולסדרי עדיפות מרחביים (למשל עדיפות לאזורי התכנסות ,צירי הליכה למוקדי פעילות).
בהתאם לכך יש לבחון את הנכונות לבניית מבני ציבור במועצה בהתאם לתקן לבניה ירוקה.
הטיפול בפסולת במועצה אזורית רמת נגב
מרכיבי הטיפול בפסולת במועצה האזורית רמת נגב כוללים סוגיות מכלל רמות ההתייחסות:
סוגיות מקומיות כגון הטיפול בפסולת החקלאית ,סוגיות אזוריות הקשורות לאתר ההטמנה
אשלים שבתחום המועצה ,וסוגיות לאומיות הקשורות למתקנים ארציים להטמנה או טיפול
בפסולת באגן אורון.
•

הטיפול בפסולת חקלאית ברמת נגב מחייב הסדרה ומתן מענה סביבתי לתוצרי הלוואי של
הפעילות החקלאית .על הפתרונות לעמוד בדרישות סביבתיות המותאמות לאזור על מאפייניו
הפיזיים הייחודים מבחינת האקלים והרגישות ההידרולוגית הנמוכה ולהיות תואמים את
המגבלות הכלכליות של החקלאים .יש לפעול לפינוי וסגירת אתרי איסוף פסולת חקלאית
ויבשה בתחומי היישובים ,במקביל לקידום הסדרה של פתרונות אגניים או יישוביים ,כמו
תחנת המעבר לפסולת חקלאית בקדש ברנע .תמ"א  4 / 16תיקון  3עשוי לסייע בקידום מתקנים
סגורים לטיפול בפסולת חקלאית מסוגים שונים.

•

אתר אשלים פעל במשך שנים ללא תשתיות בסיסיות הנדרשות באתרי הטמנה .ההטמנה באתר
אשלים נפסקה והחל הליך תכנוני להכנת תכנית ובמקביל מכרז עדכני .אלו צעדים חשובים
לקראת קידום של הסדרה של האתר .פתיחת האתר מחדש להטמנה תידרש לעמידה בדרישות
העדכניות להפעלת מטמנה ולהתמודדות עם הפעילות שבוצעה בעבר ושיקום תאים סגורים.
תכנית סטטוטורית לאתר תידרש לשלב באתר מתקני מיון והפרדה ולהסדיר את מערכת יחסי
הגומלין בין האתר ושימושים בסביבתו בדגש על מניעת מטרדים.

•

הנוכחות והפעילות הצבאית במרחב המועצה האזורית בולטת מאוד .הפסולת שנשארת בשטח
אחרי פעילות צבאית ,מהווה מפגע נופי וסביבתי .מצב זה מצריך לקדם נוהל מוסכם לפינוי
פסולת משטחי האימונים .פינוי ונטישת בסיסים ומתקנים צבאיים מחייב גם הוא נוהל מוסכם
וכן הסכמה לגבי טיפול מהיר במפגעי הפסולת המוצקה שנותרה בבסיסים הנטושים בפתחת
ניצנה .מוקד של פסולת פזורה בשטח פתוח ,מהווה מוקד משיכה להשלכה של פסולת נוספת.
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איור  :15אתר איסוף פסולת מסוגים שונים ,משאבי שדה

איור  :16גידולי שדה על גדת נחל ניצנה ,קדש ברנע

איור  :17עיבוד חקלאי באפיק נחל עזוז  -מבט לדרום מזרח
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אקולוגיה
עיקרי המצב הקיים וסוגיות התכנון המרכזיות
המועצה האזורית רמת נגב שוכנת בלב שטח מדברי פתוח המכיל מערכות טבעיות ייחודיות בעלות
ערכיות אקולוגית גבוהה .חלקים נרחבים משטחים פתוחים אלו משמשים כשטחי אש או מעוגנים
בשמורות טבע וגנים לאומיים .קיים רצף שטחים פתוחים טבעיים בין אגני הפיתוח במועצה .רצף
זה משמעו תי למעבר אורגניזמים ולתפקוד המערכות האקולוגיות .על מנת לתמוך במערכות אלו
ולאור תהליכי הגדילה והפיתוח המתרחשים במועצה ,ישנה חשיבות לתכנון מושכל המשמר את
רצף השטחים הפתוחים ואת הקישוריות בין בתי הגידול.
פיתוח השטחים החקלאיים ,הגדלת נפח התנועה בכבישים ,הקמת ישובים חדשים והרחבת
הקיימים מציבים לפתחנו אתגרים תכנוניים משמעותיים עבור הממשק עם המערכות הטבעיות
במועצה .להלן אתגרים תכנוניים מרכזיים המבוססים על התובנות שלנו שעלו בתהליך של למידת
המרחב .האתגרים התכנוניים לעיתים מתייחסים לנושא כולל במועצה ולעיתים מצביעים על זיהוי
פרטני של נקודות רגישות מקומיות.
 .1קביעת גבולות אגני פיתוח -קביעת הגבולות של אגני הפיתוח הינה קריטית לצמצום הפגיעה
בשטחים הפתוחים בשטח המועצה ושימור בתי גידול ייחודיים שאינם מיוצגים דיים בשמורות
הטבע .קביעה זו צריכה להיקבע מתוך ראיה מתכללת ורחבה השומרת על קישוריות בין
השטחים הפתוחים על בסיס מיפוי רצף שלהם ,מפות הערכיות ונקודות ממשק רגישות
שמוצגות בסקירה זו.
 .2מסדרונות אקולוגיים-
א .ציר מסדרונות מערביים העוברים באגן פתחת ניצנה החיוני בין השאר עבור עופות דוגרי
הקרקע במקום .המסדרון מגיע אף דרומה יותר דרך הר חמרן ורמת ברנע עד הר הנגב
הגבוה.
ב .ציר נחל הבשור המקשר בין אזור צאלים דרך אגן הפיתוח משאבים (כולל ביר הדג' ואשלים
ושטחי החקלאות של הישוב) ,חולות משאבים עד לאזור שדה צין .מסדרון זה נקטע ברובו
ע"י הישוב אשלים ,שטחי החקלאות והשדה הסולארי הסמוך .עובדה זו מדגישה את
הערכיות של השטחים הפתוחים הסמוכים ממערב לנחל הבשור כאזור פתוח שיכול להוות
ציר חלופי למסדרון שנקטע.
ג .מסדרון הכולל את מצוק הצינים ,נחל צין ומכתש רמון לכיוון דרום-מזרח .קמרי הנגב בין
שבטה לירוחם מוגדרים גם הם כמסדרון משמעותי המקשר בין הצד המזרחי למערבי של
הר הנגב.
 .3ממשק התיישבות ושטחים מבונים עם שטחים פתוחים:
א .השפעות היקפיות כמו התבססות מינים פולשים והתפשטות שלהם לשטחים הטבעיים,
תאורה וזיהום אור היקפי ,גידור ,פסולת מושלכת ,שינוי תוואי נחלים.
הנושא מודגש לגבי גבולות אזורים הפונים אל שטחים שמורים וערכיים;
-

יישובי פתחת ניצנה הממוקמים בלב שטחי חולות שמורים.

-

גבול מזרחי ודרומי של מדרשת שדה בוקר הפונים אל שמורת מצוק הצינים.

-

הישוב מרחבעם הממוקם בלב שטח ערכי ,בסמיכות לשמורת מצוק הצינים ורכס
חלוקים
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-

הישוב שיזף הנושק לשמורת חולות משאבים

-

הישוב אשלים הממוקם בלב מסדרון אקולוגי ,אשר ברובו כבר מופר ומקוטע ע"י שטחי
חקלאות והישוב אשלים.

-

אנרגיה מתחדשת סולרית במועצה סמוך לאשלים על שטח בהיקף של כ 8200-דונם
בשלושת המתחמים .בנוסף קיימות תוכניות מאושרות לשדות פוטווולטאים בקיבוץ
רביבים ( 864דונם) ,ובמושב כמהין ( 115דונם) ובשדה בוקר ( 114דונם).

 נקודה למחשבה – אולי ניתן לקדם את המועצה לכיוון של "מרחב שימור אור כוכבים"– יש פה גם ערך מיתוגי ,גם ערך תיירותי וגם ערך אקולוגי.
ב .פיתוח עתידי -הקפדה על תכניות הקמת ישובים חדשים או הרחבת ישובים קיימים
מכוונות אל אזורים שאינם בתחום מסדרונות אקולוגים מקומיים וארציים או
סמוכים לאפיקי נחלים מרכזיים ושמורות .זיהוי נקודות קונפליקט;
-

אשלים -הרחבה לכיוון אפיק נחל הבשור.

-

נווה תמרים (התיישבות חדשה) -גבולו הצפוני סמוך לשמורת חולות סכר.

-

שיזף -הרחבה ובינוי לכיוון שמורת חולות משאבים.

 הרחבת אזור תעשיה מועצה -סמוך לשמורת חולות משאבים. .4נחלים :במרחב המועצה קיימים נחלים מרכזיים המנקזים מערכת ערוצים רחבה ולהם
משמעות רבה מבחינה אקולוגית .קיימות מספר נקודות ממשק רגישות עם תשתיות,
חקלאות ויישובים אשר מצריכות דיון והתייחסות:
א .מעברי כבישים -צורך בשמירה על זרימת מים בתוואי הטבעי :
-

כביש  -40חציית הנחלים צין ,הבשור (סמוך לאשלים) ,נחל הרועה ,נחל בוקר.

 כביש  -211חציית נחל רות ,לבן וניצנהב .ממשקי נחלים עם שטחי חקלאות -שטחי חקלאות עלולים להשפיע על הנחלים בעיקר
בזליגת פסולת וחומרי דישון והדברה ,בהוספת מים מהשקיה אל אפיק הנחל המדברי
(ועל כן שינוי הרכב הצומח ,כולל מינים פולשים המתבססים לאורך הערוץ כנתיב
תפוצה) ,ובהפרעה למעבר בע"ח לאורך התוואי הטבעי .זיהוי נקודות ממשק
משמעותיות :
-

נחל רביבים -שטחי חקלאות קיבוץ רביבים ,רתמים ומשאבי שדה.

-

נחל הבשור -חקלאות אשלים ,שדות סולארים.

-

נחל הרועה -שטחי החקלאות של קיבוץ שדה בוקר

-

נחל לבן -שטחי חקלאות באר מילכה

-

נחל רות -שטחי חקלאות כמהין

-

נחל ניצנה -שטחי חקלאות כמהין וקדש ברנע.

 נחל עזוז בארותיים -חקלאות עזוז. .5כבישים -עם הגדלת נפח התנועה בכביש  40השפעות הכביש בהיבט אקולוגי הופכות
רחבות יותר והאיום של קיטוע בתי גידול או בין בתי גידול משמעותי יותר:
א .מעברי בעלי חיים למניעת קיטוע בתי גידול ושמירה בפני דריסה -בשיתוף עם רטג
יש צורך לזהות נקודות קריטיות עבור מעבר בעלי חיים ולשקול את הפתרונות
הקיימים שיאפשרו מעבר בעלי חיים בין השטחים הפתוחים בצורה בטוחה.
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ב .תאורה -הפחתת תאורת כבישים ככל הניתן על מנת לצמצם זיהום אור .בעיקר עבור
כבישים החוצים מסדרונות אקולוגיים וכן שטחים פתוחים נרחבים (כביש  ,211חלקים
מכביש  )40או סמוכים לשמורות.
ג .שמירת שוליים בהפרה נמוכה -הוספת מי נגר לשולי הכבישים מביאים להתבססות
צמחים שאינם מקומיים או אף מינים פולשים אשר נוטים להתבסס באזורים מופרים.
כך הופכים הכבישים לציר פלישה ושינוי הרכב צומח לא טבעי .תכנון שיצמצם השפעת
הכביש וישמר שוליים ברמת מופרות נמוכה ,משמעותי עבור כל רשת הכבישים ובעיקר
באזורים מופרים כמו כבישי גישה ליישובים ,כבישים פנימיים בשטחי חקלאות.
 .6חקלאות -השפעות החקלאות על השטחים הטבעיים והמערכות האקולוגיות משתנות
בהתאם לסוג החקלאות ולמיקומה במרחב :גד"ש ,חקלאות מבונה ,גידול בע"ח ,מטעים
וכו' ועל כן יש להתייחס בצורה פרטנית לכל סוגיה בפני עצמה ולדון בה לגופה .ככלל:
א .יש לשמור על תכנון משבצות חקלאות צמודות דופן ליישובים או לשטחים חקלאיים
קיימים.
ב .להרחיק ככל הניתן את החקלאות מאפיקי נחלים מרכזיים או שטחים טבעיים שאינם
מופרים.
ג .בהמשך התהליך אנו חושבים שכדי להשקיע זמן בייצור המלצות לפרוטוקולים של
חקלאות תומכת סביבה ,וכן המלצות סוג החקלאות העדיפה עבור שטחי חקלאות
במיקומים שונים.
ד .סוגיית העובדים הזרים משמעותית מאוד הן בהיבט של פעילות אנושית אינטנסיבית
(מגורים/פסולת/ביוב) בשטחים פתוחים ,והן בהיבט של צייד בלתי חוקי.
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איור  :18סוגיות מקומיות אגן משאבים

איור  :19סוגיות מקומיות אגן שדה בוקר
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איור  :20סוגיות מקומיות פתחת ניצנה

איור  :21ערכיות אקולוגית משולבת
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שימור ומורשת
עיקרי המצב הקיים
המועצה האזורית רמת הנגב ,השוכנת בנגב ,היא המועצה הגדולה ביותר בשטחה במדינת ישראל.
מטרת דו"ח מצב קיים בנושא שימור ,מסמך רקע של התכנית הכוללנית למועצה האזורית ,הוא
הצפת נושאים מרחביים ומקומיים בעלי ערכים לשימור במרחב המועצה ,על מנת שהם ישמשו
כבסיס לתכנון ופיתוח המועצה בשנים הבאות.
קיימת חשיבות גדולה בזיהוים של נושאים מרחביים אלה על מנת לייצר פיתוח ברוח המקום .טיעון
זה ברור מאליו אך גם חמקמק .ישראל הצעירה של תחילת שנות החמישים של המאה העשרים
תוכננה ע"י האדריכל אריה שרון וצוותו ,מתוך אידיאלים סוציאליסטיים-ציוניים סכמטיים למדי
והתייחסות לסביבה כאל דף חלק שאינו חלק מהדיון .כך החזון התכנוני לגבי באר שבע ,קרית
שמונה או כל אזור אחר בארץ -היה זהה .כיום בעידן של התמודדות עם מצבי קיצון סביבתיים
וח ברתיים ברור כי תכנון הנובע מאיכויות ונתונים קיימים ,מספק חוזק ,שייכות וגאוה ליושביו
ותחושת מקום" .מקום" ,ולא שוליים של מקום אחר.
הנגב הוא אזור בעל נתונים פיזיים ,אקלימיים ,היסטוריים ותרבותיים שניתן לאפיין תוך חלוקה
למספר נושאים מרכזיים .ברוב האתרים ההיסטוריים ,נוכחים מספר נושאים היסטוריים -
תרבותיים ומכאן חוזקם וייחודם.
להלן הנושאים המרחביים והמקומיים שאותרו בהמשך למחקר היסטורי ,תכנוני ותרבותי לגבי
האזור:
תמהיל הישובים במועצה האזורית וההיסטוריה שלהם ,החל מרביבים שהוקם בשנת  1943כמצפה
לחקר החקלאות והחיים במדבר ,דרך הקמת קיבוץ משאבי שדה ( )1947וקיבוץ שדה בוקר (,)1952
הקמת האחזויות נח"ל בסוף שנות ה ( 50-עזוז ,אשלים) ,קהילות חינוכיות (מדרשת שדה בוקר – בן
גוריון -ה"אוקספורד של הנגב"  ,) 1962גל נוסף של התיישבות -מושבים ויישובים קהילתיים לאורך
שנות ה( 80-אשלים ,רתמים ,טללים ,כמהין ,קדש ברנע ,וקהילה חינוכית בניצנה ועוד)  ,וגל נוסף
בעשור הראשון של שנות ה( 2000-מרחב עם ,רתמים ,שיזף) ושני כפרים טיפוליים ("בית השנטי
במדבר" ו"רוח מדבר")  .הישובים מרוכזים בשלושה מקבצים גיאוגרפית :אגן משאבים ,פתחת
ניצנה ואגן שדה בוקר .בנוסף נמצאים בשטח המועצה האזורית  24חוות בודדים (פרוייקט "דרך
היין") וכן היישוב "מחנה טלי" ,שיכון המשפחות של בסיס רמון.
מדבר הנגב – ה"תפאורה " והשחקן הראשי במאורעות ההיסטוריים שעברו באזור ,אזור בו חיו
ועברו תרבויות קדומות שהמציאו דרכי השרדות וחקלאות מדבריות וזירת התגוששות בין
האימפריות במאה ה.20-
המצודות הישראליות בנגב – רשת של כ 60 -מצודות בנקודות מפתח ברחבי הנגב מתקופת ממלכת
יהודה (מהמאה ה 12-עד המאה ה 9-לפנה"ס) מערד ובאר שבע דרומה עד אילת והדרכים העתיקות
ביניהן.
אתרי הנבטים בנגב -שבט נוודים שחי ממסחר בין ארצות המזרח הרחוק לאירופה ,משלהי העת
העתיקה ועד לכיבוש הערבי (המאה השביעית לספירה ,עת התאסלמו ונטמעו באוכלוסיה המקומית).
פותחה על ידם חקלאות מדברית הנעזרת בזרימת החורף בנחלים ואיגומם בטרסות .מסלול "דרך
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הבשמים" הנבטית והישובים לאורכו (תחנות העצירה ובורות המים) זכה לאחרונה להכרה כאתר
מורשת עולמית ע"י ארגון אונסק"ו.
השלטון העות'מני בנגב וזירת מפלתה עם כיבוש המרחב ע"י האימפריה הבריטית במל"ע ה.I-
הקמת באר שבע ( )1900כעיר שלטון עם מוסדות חינוך עבור בני השייחים הבדווים וחיזוק הישובים
הקיימים לאורך הדרך האסטרטגית למצרים (כמו ביר עסלוג' /באר משאבים ) ,הקמת מסילת ברזל
לסיני מבאר שבע לניצנה ("עוג'ה אל חפיר ") ולסיני .הקמת בית חולים שדה תורכי גרמני בניצנה.
הנגב כזירת המערכה מול הבריטים בימי מלחמת העולם ה.I-
השלטון המנדטורי בנגב -לאחר הכיבוש הבריטי ובזמן תקופת המנדט – סלילת דרכים והמדבר
כמרחב אסטרטגי.
ההתיישבות היהודית הציונית בנגב – מרחב הנגב הסעיר את התנועה הציונית באתגריו ושימש
כאזור להתיישבות חלוצית וכיבוש המדבר .עדויות לכך נותרו בקיבוצים הראשונים בנגב ובאתרי
התיישבות ראשונים.
מלחמת העצמאות בנגב אתרי קרבות והנצחה .חלקם מסומנים לשימור בתמ"א .21
"ארץ בן גוריון"  -חזונו ההתיישבותי והחינוכי של בן גוריון בנגב – המורשת המתבטאת בהקמת
מדרשת שדה בוקר ע"ש בן גוריון ,מוסד למחקר המדבר ,בנסיונות חלוציים של בניה במקום ,אתר
קבר בן גוריון ,קהילות חינוכיות וטיפוליות אחרות ברחבי המועצה (ניצנה" ,רוח במדבר" ,בית
השנטי במדבר" ,שיזף )...
איור  :22תוכנית החלוקה של ועדת אונסקו"פ ,1947 ,בהשואה להצעות
קודמות
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אתרים היסטוריים לשימור ביישובי המועצה האזורית.
סוגיות התכנון המרכזיות
•

הכרת המורשת המקומית מאפשרת תכנון ופיתוח אזורי שמחזק תכנים תרבותיים
ומשלבם באורחות החיים כיום .מיתוג ואיפיון המקום בהתאם לרבדים אלה ,מאפשר
פיתוח הרמוני ומקומי שנותן למקום אופי וחוזק ,שמושך תיירות "נושא"  .פרק השימור
מזהה את שכבת הרקע ההיסטורית המרחבית ,מציף את הנושאים החבויים בשטח על
מנת לשלבם בפיתוח .לממצאים בשטח יש חשיבות רבה  -בנוכחותם הם מתווכים את
הסיפור ההיסטורי.

•

שפה מקומית  -בניה בשפת המקום ,נסיונות אדריכליים ,נסיונות חקלאיים  ,חלוציות –
מומלץ לאפשר את הניסוי והשימוש במאפיינים המקומיים ככלי לפיתוח בתכנית.

•

רשתות קיימות של אתרים היסטוריים – רשת מצודות ישראליות ,אתרי הנבטים,
מוסדות חינוך ,חוות בודדים ,חלוציות ,נוף קיבוצי .מומלץ לחזק כל רשת בנפרד ולאפשר
ולחזק פעילות חברתית ,תיירותית "נושאית" בהתאם לנושאים הללו.

•

בניה מדברית אקלימית – מומלץ לחזק נושא זה ע"י מתן אפשרות לבניית בתי חצר בקו
בנין אפס ועל ידי הנחיות מרחביות שונות אחרות (כגון עבור מבני תשתית ושרות ) כך
שצורתן תתאים למדבר.
איור  :23מפה מסכמת לאתרים ההיסטוריים במועצה קודמות
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ממשקים עם מערכת הבטחון
עיקרי המצב הקיים
שטח המועצה האזורית רמת הנגב עומד כל כ 4.2-מיליון דונם ,מתוכם  1.7מיליון דונם ביעוד
שמורות טבע 3 ,מיליון דונם של שטחי אש וחפיפה של  1.1מיליון דונם בין שטחי האש לשמורות
טבע .בשל היקף שימוש זה בשטח הפתוח ,הופכת מערכת הביטחון ,לצד רשות הטבע והגנים ,לגורם
משמעותי ביותר בתכנון וניהול השטחים הפתוחים במרחב וכמו כן לחסם מרכזי להתפתחות אגני
ההתיישבות והמערכת האזרחית במועצה.
צה"ל הוא אחד הגורמים המשמעותיים היושבים דרך קבע ופועלים בנגב והוא משפיע בצורה ניכרת
על עיצוב דמותו .כ 73%-משטחי המועצה הם שטחי אש ,להם השפעה ישירה על תחומים אזרחיים
רבים  -התיישבות ,חקלאות ,תיירות ,סביבה ועוד .שטחי אש אינם מהווים יעוד קרקע ובתחומם
נכללים שטחים פתוחים בתכליות שונות .מערכת הביטחון מטילה מגבלות על השטח הדרוש
לצרכיה ויכולה לסגור אותו מפני שימושים/פעילות אזרחית מתוקף הכרזת הרמטכ"ל (ללא הגבלת
זמן) או הכרזת אלוף הפיקוד (לתקופת זמן מוגבלת).
בסיסי קבע  -בתחומי המועצה פועלים מספר בסיסים מרכזיים ,ביניהם בסיס רמון ממערב לשדה
בוקר ,ביסל"ח ליד ירוחם ,בא"ח גבעתי באזור קציעות וביה"ס להגנה אווירית בצומת טללים.
מחנות אלה הינם ישובים לכל דבר  -על התשתיות ההנדסיות ואזורי המגורים ,בנוסף לתיפקודים
הצבאיים המצויים בהם .קרית ההדרכה של צה"ל ,עיר הבה"דים ,הועברה לתחום מועצה מקומית
ירוחם ,לאחר הסכם גבולות שנחתם בינה לבין רמת הנגב .בית הספר לקצינים ,בה"ד  ,1נמצא
בשטחה המוניציפלי של מצפה רמון .יחד עם זאת ,בסיסים גדולים אלו פועלים בתחום שטחי האש
ברמת הנגב וצורכים את שירותי המועצה ועל כן גם להם יש השלכות על המרחב .שיכון המשפחות
של בסיס רמון ,מחנה טלי ,נחשב ליישוב במועצה.
מתקני כליאה  -הריחוק היחסי של שטחי המועצה ממרכזי אוכלוסייה הביא להקמת מספר מתקני
כליאה בשטחה ,בקיבולת של מתקנים מספר אלפים ,המופעלים על ידי כמה מאות אנשי שב"ס .בתי
הכלא נפחא ורמון על כביש  40וקציעות בפתחת ניצנה מיועדים לכליאת אסירים ביטחוניים.
קציעות הוא מתקן הכליאה הגדול בישראל לאסירים בטחוניים (כ 2,500-אסירים בשיא) ובמתקני
נפחא ורמון שוהים כ 1,600-אסירים נוספים .כלא סהרונים מיועד לכליאת כ 1,200-שוהים בלתי
חוק יים מאפריקה .יחד עם כלא קציעות והשטח ששימש את מתקן "חולות" שנסגר ,נוצר מתחם
כליאה גדול בשולי אגן הפיתוח של ניצנה.
אוכלוסיה לא רשומה  -יש קושי לאמוד את אוכלוסיית החיילים ושאר אנשי מערכת הביטחון
השוהים במועצה דרך קבע ,אך ברור כי אוכלוסיה זו גדולה בהרבה מאוכלוסיית תושבי המועצה.
הערכה זהירה של מספר זה מצביעה על כ 25,000-נפש כולל חיילי עיר הבה"דים וסוהרי ואסירי
מתקני הכליאה .באופן יחסי ,מיעוט מאנשי הקבע המשרתים בבסיסים בתחום המועצה מתגוררים
בה .חריגים הם אנשי חיל האוויר בעלי המשפחות ,המתגוררים במחנה טלי.

62

עיקרי לימוד המצב הקיים  -תקצירי הסקירות הנושאיות

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

דפוסי התנועה של אנשי הצבא משפיעים גם הם על המרחב .אלו מתאפיינים בתנועת אוטובוסים
רבה ותנועה בתחבורה ציבורית בתחילת וסוף השבוע המגדילה משמעותית את התנועה על כבישי
המועצה בימים אלו .תנועת רכבים צבאיים פרטיים ומבצעיים גם היא משמעותית ולעיתים
מתקיימת בשעות מאוחרות .מבחינת המועצה ,עיקר השיח מול המחנות מתקיים סביב נושא
הטיפול בפסולת ובמפגעים תברואתיים.
איור  :24מחנות קבע ושטחים צבאיים סגורים
ברמת הנגב
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השפעה על מרקם החיים  -מתקני הצבא השונים אינם משפיעים רק על שטחי רמת הנגב ,אלא גם
על מרקם החיים של תושביה .הפעילות הבטחונית במרחב מטילה מגבלות על הפעילות האזרחית
וכן יוצרת סביבה דינמית לאור שינוי מהיר יחסית של הצרכים הבטחוניים :העתקת/פינוי בסיסים,
מגבלות פיתוח ,סגירת כבישים לצורך אימונים וניסויים ,מגבלות על פתיחת שטחים למטיילים
ועוד .לפעילות צה"ל ומערכת הביטחון השלכות על המרחב ,הן במופע החזותי שהיא יוצרת והן
במפגעים הסביבתיים שהיא מותירה בשטח .המגמה היום ובעשור הקרוב הינה שיותר ויותר יחידות
צה"ל יעברו לדרום הארץ ,ועל כן יידרשו יותר שטחים לאימונים ולפעילות ,ויתכן שיעשה שימוש
אינטנסיבי יותר בשטחים הקיימים .למעשה ,כבר היום קיים עומס על שטחי מערכת הבטחון.
במקביל ,מתקבלות יותר ויותר דרישות לצרכי פיתוח של הרשויות המקומיות ,כמו גם בקשות
אזרחיות המצריכות הקלות ואף שחרור אזורים מתחום שטחי האש לטובת פיתוח אזרחי.
שיח עם מערכת הבטחון  -המועצה כיום ,כמעט ואינה מהווה צד בתהליכי שינוי החלים בשטחים
אלה כפועל יוצא של שדרוג מערך הביטחון השוטף ,מעבר צה"ל לנגב ומגמות נוספות .בין שינויים
אלו והשפעותיהם המרחביות :החלפת שימושים בין יחידות (מה שהיה רגלי הופך שריון) ,הוספת
שימושים (כגון מעבר משטח סגור ללא אש ,לשטח עם אש) ,בניית מחנות זמניים או קבועים ,תוספת
כוח אדם (תושבים בפועל) ,שינויים תחבורתיים ותעבורתיים (סלילת כבישים ותוספת כלי רכב
ועומסי תנועה) ,הקמת תשתיות מים ,תקשורת ,חשמל וביוב ,עבודות עפר וחפירת תעלות
ומכשולים ,בניית מטווחים ,עמדות ,מצפורים ,אנטנות ועוד.
השפעות סביבתיות של מחנות ומתקנים  -בתחומי המועצה מצויים מפגעים סביבתיים רבים אשר
נגרמו בין השאר על ידי פעילות הצבא בשטחים הפתוחים ובסביבת בסיסי הקבע – מפגעי ביוב,
פסולת ,בסיסים נטושים ,זיהום קרקעות ועוד .בנוסף למפגעים אלו ,הקשורים בשגרת הפעילות
הצבאית ,ישנם עוולות שהם תוצר של פעילות עבר  -שטחי נפלים ,עבודות עפר וביצורים שאינם
בשימוש ,מתקנים נטושים ועוד .כיום המפגעים לא מוסדרים באופן המיטבי ,למועצה אין כלים
מספקים בממשק מול צה"ל לטיפול במפגעים השונים ,וקיימת בעיתיות באכיפה .כך למשל,
המועצה מוציאה צווי ניקיון אשר מגיעים עד לרמת הרמטכ"ל ,אך אלו נותרים לעיתים ללא מענה.
הקמת מחנות חדשים  -ככלל למעט העתקת בסיס האימונים של חטיבת גבעתי למחנה שלח ופינוי
שטח המחנה הקיים להקמה אפשרית של יישוב חדש ,לא ידוע כיום על רצון של מערכת הביטחון
להקים בסיסים מאויישים חדשים במרחב.
מחנות נטושים ומתפנים  -כיום עומד על הפרק פינוי של מספר מתקנים צבאיים  -בא"ח גבעתי,
המרת"ח ,הר שגיא ,שידרית ועוד .העתקה או פינוי המתקנים והבסיסים נובעת במקרים רבים
מצרכים בטחוניים ,בעיקר לאורך הגבול המערבי של המועצה .בנוסף ,פינוי מתקנים אלו יכול
לשחרר שטחים לטובת פעילות אזרחית ,כגון תיירות או חקלאות.
אופן החזרת מחנות ושטחים לידי המערכת האזרחית  -נכון להיום מערכת הביטחון אינה נדרשת
על ידי הרשויות להחזיר שטחים ומחנות מתפנים למצבם המקורי .ברב המקרים תשתיות ואף
מבנים שלמים נשארים בשטח ופסולת ומפגעי סניטציה אינם מטופלים עם עזיבת הצבא .חוק
המיקוש המקודם כיום אף מגדיר כל שטח המפונה על ידי הצבא כחשוד במיקוש ,אך לא מטיל את
האחריות לפינויו על מערכת הביטחון .סוגיה זו ,לצד הבעיתיות הערכית שבה ,הופכת את שיקום
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שטחים אלו לצורך פיתוחם מחדש או השבתם למערך השטחים הפתוחים ,ליקרה יותר
ולאחריותה הבלעדית של המערכת האזרחית.
שטחים צבאיים סגורים וממשק עם אימוני הצבא והניסויים הביטחוניים  -ניתן לחלק את שטח
המועצה לשלושה מרחבים בהיבט פריסת השטחים בהם נעשה שימוש בטחוני .מזרחית לכביש 40
מצויים "איים" גדולים של שטחים סגורים ביטחוניים/צבאיים ,המקוטעים על ידי שמורות טבע,
אגני הפיתוח של המועצה והעיירות מצפה רמון ,ירוחם ודימונה .המצב בחלקה המערבי והדרומי
(דרומית למכתש רמון) של המועצה שונה  -מרחב רציף סגור ברובו על ידי מערכת הביטחון ובו מעט
מובלעות או פרוזדורים אזרחיים  -הדרכים ואגן ניצנה .חלק גדול משטחים אלו מתפקדים גם
כשמורות טבע .מרחב שלישי הוא רצועת הבטחון השוטף לאורך כביש  .10ניתן לסווג את סוגי שטחי
האש השונים לפי רמת האינטנסיביות ואופי הפעילות בתחומם ,בהתאם לאפיון של מידת השפעתם
על הסביבה :שטחים מופרים ,שטחים באינטנסיביות נמוכה ושטחי בטיחות ושטחי נתירים.
שטחי אש ושמורות טבע  -קיימת חפיפה נרחבת בין שטחי אש לשמורות טבע ,כגון שמורות חולות
עגור ושמורת הר הנגב .ניתן לבחון את המשמעות של חפיפה זו משני היבטים שונים :מחד של
השלכות סביבתיות שליליות של פעילות צבאית על שמורות טבע ,ומנגד בחינת שטחי האש כגורם
מגן על שטחים ערכיים בהיבטים מסוימים .בין רשות הטבע והגנים לצה"ל אמנה המסדירה את
הפעילות המותרת והאסורה בשטחי האש השונים החופפים לשמורות הטבע .האמנה מפרטת
עקרונות בסיס לקביעת נהלי פעילות מפורטים לאימונים של יחידות צה"ל בשמורות ,כמו כן
קיימים הסכמי הגנה עם צה"ל גם על אזורים מסוימים שאינם בשטחי שמורות.
תיירות וטיילות בשטחי האש  -ישנם אתרי תיירות ונקודות עניין רבות הנכללים בתחומי שטחי
האש ושבילי הליכה ונסיעה החוצים שטחים אלו .צה"ל פותח באופן רשמי את שטחי האש לטיילות
בחול המועד פסח וסוכות ובאופן חלקי בחנוכה .כניסה בכל זמן אחר ,כולל שבתות בהן שטחי האש
אינם פעילים ,דורשת תיאום מול מתא"ם פיקוד דרום המטפל בנושא זה .שטחי האש מגבילים את
הפיתוח התיירותי ,ותשתיות טיילות כגון שבילי אופניים ,שבילי הליכה ועוד .הסדרת הממשק בין
תשתית התיירות במרחב עם שטחי האש ,דרך יצירת נהלים או שחרור שטחים ,יכול לסייע לצמצם
את המגבלות הקיימות וכן לתרום לחיזוק ולפיתוח התיירות והטיילות במועצה.
חסמים בפני פיתוח מתוכנן של המועצה  -מועצה אזורית רמת נגב ערכה מיפוי ראשוני של דרישות
ממערכת הביטחון אל מול צרכי הפיתוח של המועצה בטווח הארוך .המיפוי מסמן שטחים שידרשו
לצורך פיתוח בתחומים שונים  -תיירות וטיילות ,התיישבות ,חקלאות ותעשייה ומגדיר סדר
עדיפויות לקידום ,כל זאת מתוך נקודת מבטה של המועצה .בנוסף לבקשות ארוכות טווח ,המועצה,
באמצעות החברה הכלכלית רמת נגב ,מקדמת מספר פרויקטים בטווח הקרוב אשר דורשים תיאום
מול מערכת הביטחון.
פיתוח חקלאי  -כיום מתנהל מו"מ בין המועצה ,רשות הטבע והגנים וצה"ל בנוגע לגריעת שטחי
אש לטובת שימושים חקלאים .נושא זה משמעותי במיוחד עבור הרחבת ההתיישבות החקלאית
בפיתחת ניצנה .בנוסף ,שטחי האש באזור הר הנגב מהווים מרחב חיוני למרעה הצאן של אוכלוסית
הבדואים .אולם בפועל אין הסדרה ותיאום בנושא.

65

עיקרי לימוד המצב הקיים  -תקצירי הסקירות הנושאיות

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

הביטחון השוטף  -לצד אימוני הצבא וניסויי מערכת הביטחון ,למועצה האזורית רמת נגב קו גבול
ארוך באורך כ 85-ק"מ עם מצרים .לפעילות הביטחון השוטף לאורך הגבול ולשדרוגו לאור
המציאות הביטחונית ,השפעה רבה על חיי היומיום ועל פיתוח עתידי של המרחב.
כביש  10ורצועת הבט"ש  -כביש  10מהווה סוגייה משמעותית עבור פיתחת ניצנה והמרחב כולו.
בעשור האחרון נפרס לאורך הכביש מכשול הכולל גדר גבוהה ומתקנים צבאיים רבים .סגירת כביש
 10לתנועה מסיבות ביטחוניות מהווה חסם בפני הפיתוח התיירותי והחקלאי של אגן ניצנה .החיבור
לצפון ,אל חבל שלום ,יטיב עם תושבי הפיתחה ויקצר את הובלת התוצרת החקלאית מהפיתחה.
פתיחת הכביש לדרום לתנועת מטיילים תאפשר חיבור החסר כיום במסלול נסיעה תיירותי  -נופי
מעגלי .כיום מופעל לחץ על מערכת הביטחון מצד רט"ג ,המועצה והתיירנים באזור לפתוח את
הכביש לתנועה לדרום בתקופות נוספות בנוסף לחול המועד פסח וסוכות ,ואכן הכביש נפתח בשנים
האחרונות בתקופה זו .שדרוג מקטע צומת כמהין  -גבעת סלעית מקודם על ידי המועצה כחלק
מהרצון להסדיר את כביש הגישה לעזוז מול נתיבי ישראל .מערכת הביטחון מעוניינת גם היא
בהסדרת מקטע זה עבור תנועות הצבא.
הבטחון ביישובים ומשמעויות תכנוניות  -משרד הביטחון תומך ומתקצב הקמת גדר ושאר מרכיבי
ביטחון בכל יישובי פיתחת ניצנה .בפועל חלק מהיישובים ,דוגמת עזוז ,בוחרים שלא להקים גדר
בשל הפגיעה באופי הפיזי וברוח המקום של היישוב .תכנון מפורט ליישובים אלו צריך לקחת
בחשבון רצועה ציבורית מתאימה המאפשרת את השימושים הנדרשים לצורכי ביטחון (גידור,
תאורה ,דרך פטרולים וכו').
שיח אזרחי מול מערכת הביטחון  -המועצה פועלת לשינוי ולקידום השיח מול מערכת הבטחון
בתחומים רבים ,ביניהם נושא השירותים הציבוריים ,אותם היא מספקת לצבא ,תשלומי ארנונה
בגין השימושים הביטחוניים בשטח ,הסדרת סוגיית מחנות הקבע הלא פעילים ועוד .ערוץ
התקשורת בין משרד הביטחון/צה"ל למועצה איננו מוסדר באופן מיטבי .לעיתים החלטות אינן
מיושמות ונוצרים פערים בין המועצה למשרד הביטחון ,ובין האגפים השונים בצבא .גיבוש מדיניות
מרחבית שתהווה בסיס לעריכת מדיניות ניהול מוסכמת במסגרת תכנית המתאר למועצה עשויה
לסייע ביצירת פלטפורמה לחיזוק והסדרת הממשקים ושתופי הפעולה בין הגופים ולהגעה
להסכמות רחבות בטווח הקצר ובטווח הארוך.
סוגיות התכנון המרכזיות
על אף שהשטחים הצבאיים הסגורים אינם ייעוד או שימוש קרקע במובן המקובל על ידי מערכת
התכנון האזרחית ,לשטחים אלו השפעה אדירה על יכולת הפיתוח העתידית של מועצה אזורית רמת
נגב בכלל ושל אגני הפיתוח בפרט .סוגיית הממשק עם מערכת הביטחון תלווה את המשך תהליך
התכנון ואת יישומה של התכנית לאורך שנים רבות .ניתן לזהות כמה סוגיות מרכזיות להמשך
עבודת התכנון:
•

יצירת תמונת עתיד ככלי לשיח מול מערכת הביטחון .תהליך התכנון יסייע בקביעת סדר
עדיפויות שישמש את המועצה בשיח מול מערכת הביטחון .פיתוח הצגת תמונת עתיד
כוללת חיונית להבהרת הצרכים האזרחיים אל מול מערכת הביטחון.
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•

נושא מרכזי להמשך התכנון הוא הממשק בין פיתוח עתידי  -התיישבותי ,חקלאי ,תעשייתי,
תיירותי ועוד  -ושטחי מערכת הביטחון (ראה סעיף  .)3.3כתוצאה מתחימת אגני הפיתוח
על ידי שטחים סגורים והמצאותם של בסיסים רבים בתוך אגני הפיתוח ,כמעט כל פיתוח
עתידי יצריך שיח מול מערכת הביטחון .בחלק מהמקרים יתכן וידרש מו"מ על שחרור
שטחים ,כאשר אופן החזרת השטח למערכת האזרחית הוא סוגייה בפני עצמה (ראה סעיף
 .) 2.4.1במקומות אחרים יתכן וידרש שיפור הממשק בין המערכות ומציאת מנגנונים
לשיתוף פעולה.

•

כביש ( 10ראה סעיף  2.2ו )4.1-מהווה סוגייה תכנונית משמעותית בפיתוח אגן ניצנה
והמועצה בכלל .חיבור הפיתחה צפונה לחבל שלום חשוב לפיתוח החקלאות ולרווחת
התושבים ,פיתוח תיירותי לכיוון דרום חשוב כחלק מהחיבור של מרחבי התיירות השונים
של המועצה וחיוני לחיזוק הפיתוח התיירותי בפיתחה ומערך התיירות המועצתי  -סגירת
ה מסלול המעגלי יחד עם אגני הפיתוח האחרים .נדרשת בחינה של פתרונות שיאפשרו
פתיחת הכביש בתוואי הנוכחי או תוך שינויים (כיום מתוכן כביש מס'  15בין צומת כמהין
ועזוז שאמור לשרת גם את מערכת הבטחון) ,כמו כן פיתוח וטיפול במפגעים במוקדים
לאורכו.

•

הממשק בין תיירות וטיילות ובין מערכת הביטחון הוא נושא חשוב נוסף (ראה סעיף  3.2ו-
 .)3.3שחרור מרחבים חדשים לתיירות וטיילות ,דוגמת חלקים מאזור חולות ניצנה ,בורות
לוץ ,פארק חרותות הסלע ועוד חשוב לפיתוח התיירות במרחב .במקומות אחרים נדרשים
מסדרונות תיירותיים מקשרים דוגמת חיבור עבדת-שיבטה ,כביש -40גבי חווה ,צין-מכתש
רמון ועוד .סוגיה זו יתכן ותדרוש פינוי שטחים ,אך קשורה גם בניהול הממשק בין
השימושים השונים.

•

הממשק בין האוכלוסייה הצבאית ותושבי רמת הנגב משמעותי גם הוא לעתיד המרחב.
פינוי פסולת וטיפול בנושאי תברואה ,פיתוח המתבסס על ביקוש מצד חיילים ואנשי צבא,
תנועה משותפת על כבישי המועצה ,מפגש יומיומי בין האוכלוסיות ,בסיס אידיאולוגי
משותף לצבא ולהתיישבות  -כל אלה מהווים נקודות ממשק הדורשות התייחסות בקשר
שבין שתי האוכלוסיות החולקות את המרחב.
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תחבורה
עיקרי המצב הקיים
מערך הדרכים הקיים מתבסס על כביש  40כעמוד השדרה ,הכביש המרכזי בתחום המועצה ,הוא
חוצה אותה מצפון לדרום בין רמת חובב לאזור המישר אך הוא המשכו של הכביש הארצי המגיע
ממרכז הארץ ובאר שבע ומסתיים בצומת קטורה בערבה .הכביש מהווה את שער הכניסה למועצה
ולאורכו מתקיימת עיקר התנועה במרחב ובכלל תנועת התחבורה הציבורית  .התנועה החולפת
מהווה מרכיב משמעותי בכביש זה שכן הוא מהווה אלטנרטיבה לדרך הראשית לאילת וכן את הדרך
העיקרית לבסיסי צה"ל הגדולים בדרום הנגב .כביש מס'  40מוגדר בתמ"א  3ככביש ראשי ולאורכו
רוחב זכות הדרך הנו  80מ'  .ספירות תנועה מראות כי נפחי התנועה בכביש נמוכים ביותר ,שיא
הנפחים בכביש זה הם בימי שבת (בשנים עברו השיאים היו בימי חמישי) ובזהירות המתבקשת ניתן
לומר שנראית מגמה גוברת של שימוש משמעותי בכביש למטרות פנאי ונופש ,שימוש המעפיל על
השימושים האחרים שלו.
אל כביש  40מצטרפים הכבישים האזוריים  224 ,222המחברים את המועצה ליתר חלקי הארץ.
המועצה נחצית גם על ידי כבישי רוחב ( 211ו )204וכבישים נוספים .כביש  10הנע לאורך הגבול עם
מצרים אמנם מוגדר כביש ארצי אך נכון להיום הוא שולי למדי במערך הדרכים האזורי והארצי.
כביש מס'  10מוגדר בתמ"א  3ככביש ראשי ולאורכו רוחב זכות הדרך הנו  80מ' ,מפתחת שלום
ולאורך הגבול עם מצרים עד לאזור אילת .הקטע הצפוני ביותר שלו קודם על ידי המועצה האזורית
אשכול ואילו הקטע מצומת כמהין למצפור בר-לב על הגבול מתוכנן כעת ע"י המועצה בשיתוף עם
משרדי הממשלה ,בד ובד עם מהלך להעברת האחראיות לאחזקתו לחברת נתיבי ישראל .הכביש
מחבר בסיסי צבא שונים ,ומהווה גישה כמעט יחידה לאתרי טבע וטיולים .עקב שיקולים
ביטחוניים ,הכביש סגור לתנועה אזרחית ,מלבד לפתיחה זמנית ומוגבלת במועדי ישראל .סגירת
הכביש במהלך השנה יוצרת קושי לפעילות התיירותית באזורים אלו.
כבישים מקומיים ,דרכי גישה ודרכים פנים ישוביים  -ישובי המועצה מחוברים כולם בדרכים
תקניות למעט כביש הגישה לעזוז (ראו כביש  15להלן) .בשל התנועה הדלילה רמת השירות בהם
טובה למעט בארועים חריגים .לא זוהו בעיות או כשלים תנועתיים ,מבחינת קיבולת לתנועה
המוטורית ולמעבר של אוטובוסים .מערכת הדרכים והרחובות ביישובים קשורה לאופי ההתיישבות
בכל יישוב .
מערך הדרכים המתוכנן  -מתכוננים מספר כבישים חדשים בתחום המועצה .כביש מס'  19מאושר
מתארית בתמ"א  3ובתמ"מ ( 14/4אך נגרע מתמ"א  42שבתהליכי אישור) ומתוכנן לחבר בין שדה-
בוקר במערב לבין עין-יהב במזרח .אין צפי לתכנון מפורט ולביצועו של הכביש .כביש זה מצטרף
לכביש רוחב נוסף במעמד דומה המחבר את מצפה רמון (מס'  )17ונמשך לאורך המצוק הצפוני של
מכתש רמון עד למפגש עם כביש  .19כביש  15קיים היום ומקשר בין עזוז לכביש  10בדרום .מבחינה
פיזית וגיאומטרית כביש  15אינו עומד בסטנדרט המקובל בישראל ומצבו רעוע .המועצה האזורית
ומנהל התכנון מקדמים תכנון לשדרוג הכביש לרמה של כביש מקומי.
רמת מינוע  -במועצה אזורית רמת נגב הוערכה מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטיסטיקה לשנת
 2017ועומדת על  1,686כלי רכב פרטים עבור אוכלוסיה של  6,511תושבים ,דהיינו כ 260-כלי רכב
ל 1000-נפש .נתון זה נמוך מהממוצע הארצי אשר הוערך בכ 346-כלי רכב ל 1000-נפש .
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מסילות ברזל  -בתחום המועצה קיימת מסילת ברזל אחת המשמשת להובלת מטענים .תוואי
המסילה מתפצלת מהקו של באר שבע  -מישור רותם ממשיך למפעלי אורון ומשם בפרסה דרך עמקו
של נחל צין למפעלי הצין .בתכנית המתאר הארצית תמ"א ( 23מסילות ברזל) מאושרות מספר
מסילות נוספות בתחום המועצה אשר טרם אושר להן תכנון מפורט :מסילת ניצנה ומסילת ירוחם.
פיצול נסיעות ויוממות  -נתוני מפקד הלמ"ס האחרון (שנערך בשנת  2008ועל כן יש לקחת את
תוצאותיו בעירבון מוגבל) מראים כי באופן מעט מפתיע ,מרבית הנסיעות למקום העבודה (יוממות)
נערכו ברגל ובאופניים .ואילו פחות מ 40%מהנסיעות נעשו ברכב פרטי כלשהו .מיעוט כמעט זניח
מהנסיעות נעשו באמצעות תחבורה ציבורית .נוסף על התנועות של תושבי המועצה מתקיימת תנועה
רבה על הכביש של מבקרים ושל תנועה חולפת ,מרביתה ככל הנראה נעשית ברכב פרטי והיתר
בתחבורה ציבורית.
מערך האוטובוסים הציבוריים המשרת את המועצה הוא חלק ממערך המשרת את כלל מרחב באר
שבע והדרום וכולל מספר מפעילים .נוסף עליהם ,ישנו מערך של הסעות מאורגנות על ידי המועצה
עבור בתי הספר .על פי אתר המועצה ,בכל יום יוצאים רכבי הסעה (אוטובוסים) מ 22 -נקודות,
מסיעים  871תלמידים ל  10יעדים ,ובחזרה ב 5 -שעות שונות .הסעות אלו גומעות במצטבר 1,830
ק"מ ביום.
התנועה באופניים במרחב הכפרי ובשטחים הפתוחים ,מתחלקת למספר תנועות מובחנות .תנועה
פנים ישובית ,תנועה בין ישובים ומוקדי עניין לצרכי יוממות ותנועה לצרכי פנאי ונופש .סקרי רוכבי
אופניים (שנעשו במחוז מרכז) מצאו כי טווח התנועה העיקרי נע בתחום של  2-4ק"מ ,על שיפוע
הדרך לא לעלות על  11%בקטעים קצרים ו 5%בקטעי רכיבה ארוכים .עוד נמצא כי יש מקום לשלב
תנועת אופניים עם נסיעה בתחבורה ציבורית כפתרון לבעית "המייל האחרון" ,קרי למרחק שנותר
בין תחנת האוטובוס ליעד.
סוגיות התכנון המרכזיות
כביש  - 40הכביש מהווה מרכיב מפתח בעל קשר הדוק לפיתוח שירותים ,הזדמנויות תעסוקה
ומגורים במרחב ,תפקוד מערכת התנועה בראייה רחבה לאומית ובראייה מקומית ,פריסת תשתיות
ועוד .כיום הבעיה התנועתית המשמעותית של הכביש נובעת מהמתח שנוצר מתפקודו והגדרתו
התכנונית כדרך ראשית ארצית לבין העובדה כי הוא נדרש לשרת שימושים בעלי היררכיה מקומית
כגון חוות בודדים ,מצפורים ושימושים תיירותים-מסחריים נוספים .מלבד זאת ,העובדה כי עתידו
של כביש  40לוטה בערפל בשל התכניות לפיתוח דרך  6ללא הקטע המאושר האחרון עד צומת הנגב,
תשפיע בתחומים רבים על המועצה ובראשם התחום התנועתי .אחד הנושאים שעשויים להוות
סוגיה תכנונית משמעותית בתכנית המתאר הכוללנית הנו אופיו של כביש  40והתאמתו לפעילות
התיירותית ,כגון יצירת מקומות עצירה בסמוך למוקדי תיירות לאורך הכביש וכן מערך התחבורה
הציבורית.
כבישים ומסילות ברזל מתוכננות  -בקנ"מ הארצי ,על התכנית הכוללנית לבחון את נחיצותם של
תוואי הכבישים  17ו .19-לבחינת נחיצות הכבישים חשיבות רבה מאחר ובימים אלו מקודמת תמ"א
 42הדן בעתידן של דרכים אלו .סוגיה מרכזית נוספת מלבד הכבישים הארציים היא תוואי מסילות
הברזל המאושרות .למסילות אלו ולתחנות לארכן פוטנציאל פיתוח חשוב לעתיד האזור (דוגמת
תחנת רכבת בלב אגן משאבים) .בקנ"מ האזורי והמקומי ,נראה כי האגן בו מקודמות מירב תכניות
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הדרכים הוא אגן ניצנה .ראשית ,אושרה תכנית לחיבור הפתחה באמצעות כביש  10לכרם שלום,
ובנוסף מקודמת כיום תכנית להסטת כביש הגישה לעזוז לכיוון צומת כמהין תוך שדרוגו (כביש
.)15
התחבורה הציבורית ,המסופקת כיום באוטובוסים ,אינה נותנת מענה בלעדי לצרכי התושבים
והעובדי ם ברחבי המועצה .גודל האוכלוסיה ופיזורה במרחב אינם תורמים ליצירת מערך תחבורה
ציבורית יעיל ואטרקטיבי על מנת לשנות את פיצול הנסיעות בין הרכב הפרטי לתח"צ ,והשימוש
ברכב הפרטי ימשיך ,בכל תרחיש סביר ,להיות גבוה .עם זאת יש מקום להגדלה של שרות התחבורה
הציבורית הן באוטובוסים והן בראיה עתידית ,גם באמצעות רכבת .תחבורה ציבורית משמשת גם
לנסיעות של פנאי ונופש ומהווה מרכיב חשוב במערך התיירות באזור .יש להתייחס לנושא התחבורה
הציבורית בתוכניות לפיתוח עתידי הן למגורים והן למסחר ותעסוקה ,בקירבה לתחנות קיימות
ולצמתים ראשיות.
עומסי תנועה  -לא זוהו נושאים תנועתיים כגון עומסי תנועה בכבישים ,אלא סוגיות של קשר
תחבורתי בין הישובים ובין מוקדי הפעילות השונים .יחד עם זאת ,יש לציין כי הפעילות הצבאית
הענפה המתרחשת בשטח המועצה מייצרת תנועה צבאית ואזרחית משותפת הן בכבישים והן
בתח"צ .דפוסי התנועה של אנשי הצבא מתאפיינים בתנועת אוטובוסים רבה בתחילת וסוף השבוע
המגדילה משמעותית את התנועה על כבישי המועצה בימים אלו .תנועת רכבים צבאיים פרטיים
ומבצעיים גם היא משמעותית ולעיתים מתקיימת בשעות מאוחרות .סוגיית סגירת הכבישים גם
היא בעלת משמעות הן עבור התושבים והן עבור מבקרים .סגירות תכופות של כביש  40לצרכי
ניסויים ואימונים של מתקן שדמה מהוות מטרד עבור האזרחים והתנועה החולפת.
שבילי הולכי רגל ואופניים  -הנגשה גדולה יותר של תחנות אוטובוס קיימות בצמתים בקרבה
לישובים על ידי חיבור באמצעות ציר הליכה ואופניים ,יאפשר להגדיל משמעותית את הנגישות
באמצעות תח"צ ללא השקעות נוספות במערך הקווים .מהלך מקביל יכול להעשות ע"י הוספה של
שבילי הליכה מהתחנות הקיימות לאתרי פנאי ונופש .רכיבת אופניים לצרכי פנאי ונופש היא תחום
שחווה גידול משמעותי בשנים האחרונות וצפוי לגדול עוד בהמשך .השפעתה על מערך התחבורה
מתבטאת הן בנקודות הכניסה והיציאה לשטח והן ברכיבת כביש .יש להתייחס לסוגיה זו בתכנון
מערכי הכבישים ותחנות העצירה .ניתן לשלב שבילים כאלו עם שבילי יוממות ובתנאי שאלו יעמדו
בסטנדרטים של האחרונים.
תנועה פנים ישובית  -כאמור ,כיום מתקיימת תנועת אופניים פנים ישובית ,זו אף שבמידה פחותה
מתנועה רגלית ,מוצע לשמור על מגמה זו .עם הגדלת הישובים והגדלת המרחקים ,צפוי שינוי בפיצול
הנסיעות .כדאי לעודד שימוש נרחב יותר באופניים ולהעדיפו על פני תנועה מוטורית בתחומי הישוב.
יתכן ויהיה מקום לתכנן שבילי אופניים נפרדים ,אך כדאי לבחון תנועה משולבת של אופניים והולכי
רגל ו/או אופניים ותנועה מוטורית טרם יצירת תשתיות נפרדות .לנושא זה גם תפקיד מרכזי
בשמירה על צביון היישובים במרחב הכפרי בכלל ,ובקיבוצים בפרט.
תנועה בין ישובים ומוקדי עניין  -התנועה בתוך אגני הישובים נמצאת בטווח התנועה האידאלי
לרכיבת אופניים .ניתן לעודד תנועה כזו על ידי השמשת דרכים חקלאיות ואחרות ,ויצירת תנאים
מתאימים לרכיבת אופנים לאורך דרכי הגישה לרבות ע"י יצירת שבילי אופניים חדשים או הוספת

שביל אופניים בצמוד לדרך קיימת.
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איור  :25מערך מסילות הברזל הקיים והמתוכנן

איור  :26מערך הדרכים הקיים והמתוכנן ,כלל המועצה והגדלות
נבחרות
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תשתיות ניקוז ,מים וביוב
ניקוז
היבטי הניקוז בתחום המועצה מתאפיינים בהמצאות עורקי ניקוז בסדרים שונים .בתחומה שוכנים
ראשי אגנים של מספר נחלי אכזב מבין הגדולים במדינה ,הן בהופעתם והן בעוצמתם ,לרבות
הנחלים בשור ,לבן ,צין ,נקרות ופארן .לכל הנחלים מופע טבעי האופייני לנחלים מדבריים (תחום
אפיק רחב ולא קבוע) .אגני פיתוח מיושבים של המועצה נמצאים במגע צמוד עם הנחלים ברמת
התשתיות ,המשק והתיירות .נכון ליום כתיבת מסמך זה לא קיימת תכנית אב לניקוז המועצה.
שטח המועצה מתפרש על פני תחום אחריות של שלוש רשויות ניקוז ועל חמישה אגני היקוות של
נחלים ראשיים:
•

רשות ניקוז שקמה-בשור :אגני היקוות של נחלים בשור ולבן

•

רשות ניקוז ים המלח :אגן היקוות נחל צין

•

רשות ניקוז ערבה :אגני היקוות של נחלים נקרות ופארן

משטרי גשם אופיניים  -ממוצע עובי גשם רב-שנתי בתחום המועצה נע בין  100מ"מ בצפון (תח'
רביבים) לבין כ 45-מ"מ בדרום .סופות הגשם המתרחשות בשטחי המועצה הן משני טיפוסים:
מערכות שמקורן מדרום לאזור (אפיק ים סוף) ,המתאפיינות בעוצמות גשם חזקות וזמן התרחשות
בטרם התפתח כיסוי צמחי ראשוני ,מביאות לכך שסופות אלו גורמות לשטפונות בזק ולסחף
קרקעות משמעותי ,ומערכות מזג אוויר ים-תיכוניות – בעוצמות נמוכות יחסית אך עובי המשקעים
ניכר ועשוי להגיע ל 40 -מ"מ ויותר בסופה .לצד המערכות הסינופטיות העיקריות מופיעות גם
מערכות בעלות אופי מקומי לרבות מטחי ענן.
קרקעות  -בדרום ומזרח התכנית בשטחי אגני ניקוז המזרחיים שולטות קרקעות רג ואלוביום
מדברי גס וזאת עקב מיעוט משקעים ביחס לצפון התכנית .במרכז התכנית לרבות הר ורמת הגנב
בולטות קרקעות בעלות מקור אייאולי לרבות לס .מצפון לכביש  211נפוצות קרקעות חוליות נודדות
וטופוגרפיה מישורית מתונה.
מערכת הניקוז הקיימת
אגן נחל הבשור  -שטח האגן בגבולות התכנית משתרע על פני כ 900-קמ"ר .האזור הדרומי ,בו נמצא
שטח התכנית ,מורכב מנחלים שהינם בעלי אופי של נחל מדברי דרומי לרבות נחלים בשור ,ירוחם,
רביבים ,מסעד ,בוקר והרועה .בחלקם נמצאים מאגרי שטפונות ,בין אם פעילים ובין אם לא.
בנחלים בשור ,סכר ,באר חיל ורביבים הוכרזו מקטעים נבחרים לפי חוק הניקוז ("מפעלי ניקוז")..
אגן נחל לבן  -נחל לבן מתחיל בקו פרשת המים הארצי באזור מצפה רמון ומתנקז צפון מערבה
לכיוון הים התיכון .נחל לבן ,בתחום מדינת ישראל ,מתחלק לשני ערוצים עיקריים :הצפוני
והדרומי .מאגר נחל לבן ,לצורך תפיסת מי שטפונות ושימוש בהם להשקיה חקלאית באזור אינו
מתפקד עקב פריצת סוללת הסכר ( .)2003קיימת תכנית לשיקום הסכר והגדלת נפח האיגום של
המאגר  ,לצורכי תיירות בעיקר עם אפשרות לניצול מי שטפונות להשקייה בעת מילוי המאגר
למפלסים מתאימים.
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אגן נחל צין בתחום התכנית מנקז אגן ששטחו כ –  775קמ"ר המשתרע מראשיתו בהרי הנגב מצפון
למצפה רמון ועד מערב בקעת צין במורד .לנחל אגני משנה רבים בעלי אופי התנקזות שונה אחד
למשנהו .בשטח התכנית שולט האגן בעל ספיקות סגולויות גבוהות .ממזרח לשטח התכנית בכניסה
לבקעת צין מתרחשים עיבודי תמסורת עיקריים.
אגן נחל נקרות הינו אחד מנחלי דרום הגדולים באגן הניקוז המזרחי .שטח אגן הנחל בגבולות
התכנית הינו כ 660-קמ"ר.
אגן נחל פארן אשר רק חלקו הקטן בגבולות מדינת ישראל ,הינו הדרומי והקטן מבין אגני היקוות
הראשיים אשר בשטח התכנית .שטחו בגבולות התכנית הינו כ 262-קמ"ר.
תמ"א 34ב'\ - 3לפי התמ"א בשטח התכנית ישנם עורקי ניקוז ראשיים רבים והבולטים שבניהם:
-

נחל בשור – רצועת ההשפעה  500מ' מכל גדת הנחל .מוגדר כ"נחל לתכנון וסביבתו"
לכל אורכו בשטח התכנית.

-

נחל צין – רצועת ההשפעה  500מ' מכל גדת הנחל .מוגדר כ"נחל לתכנון וסביבתו"
ממזרח לרמת ציפורים וכביש .40

-

נחל רביבים – רצועת ההשפעה  100מ' מכל גדת הנחל ,למעט קטעים שהוכרזו כ"מפעלי
ניקוז" לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ( .)1957ראה תת-פרק .1.8

-

נחל לבן ,רות ,ניצנה ורמון – רצועת ההשפעה  100מ' מכל גדת הנחל.

-

בנוסף קיימים עורקי ניקוז משניים רבים מאוד בעלי רוחב רצועת ההשפעה של  50מ'
מכל גדת הנחל .ע"פ התמ"א אין בשטח התכנית פשטי הצפה מוגדרים .גבולות פשטי
הצפה מחושבים בפועל התקבלו מרשיות ניקוז.

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי"ח - 1957-בתחום התכנית קיימות  5תכניות להסדרה
כאשר  4בתוכן הינן תכניות בתוקף ו 1-בהליכי הכרזה .כל התכנית בתחום רשות ניקוז שקמה בשור.
תכניות בתוקף :נחל סכר ,במורד וקטע מחצבה כביש  ,40נחל רביבים (מעלה פארק נחל
רביבים\ גולדה) ונחל בשור :משולש נחלים בשור ובאר חיל .בנוסף בהליכי הכרזה נחל רביבים אבן
וסיד (מורד פארק נחל רביבים\גולדה).
תמ"א 34ב'\ - 4קובעת רמות פגיעות למי תהום ומסגרת תכנונית להעשרתם והגנתם .בהתאם
לתמ"א זו שטח התכנית כמעט במלואו נמצא באזור ג' (פגיעות מי תהום נמוכה) למעט האזור
הדרום-מזרחי בשטחי נחל פארן בו תכנית נמצאת באזור 1א' (פגיעות מי תהום גבוהה) .בנוסף,
בשטח התכנית ישנם שני אזורים רגישים להחדרת נגר עילי למי תהום :בשטחי קיבוץ שדה בוקר
בצמוד לחוות הלולים המזרחית ובשטחי מטעי הזיתים ממזרח לכפר שיקומי רוח במדבר .בהתאם,
אישור תכניות בשטחים הנ"ל מותנה באישור רשות המים.
ממשק עם תשתיות  -תשתיות ראשיות כגון כבישים ראשיים ,מסילות ברזל ,קווי חשמל ותשתיות
לאספקת מים עוברות לרב מעל הנחל .תשתיות כגון דרכים משניות ,קווי ביוב ,קווי נפט וגז עוברות
מתחת לנחל או על פני קרקעית הנחל.לאורך כביש  211מרבית החציות הינן עיליות וכוללות גשרים
בנחלים ניצנה ,רות ,לבן ,בשור ורביבים .לאורך כביש  40לרבות בחציית נחלים צין (מדרום לכלא
נפחא) ונחל הרועה בצומת שדה בוקר הנחלים חוצים על פני הכביש וגורמים להצפות מקומיות
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לפרקי זמן שונים .זרימות שטפוניות מעל כבישים מונעות תנועת כלי רכב לרב למשך זרימה בלבד.
בתנאי ותשתית דרך אינה נפגעה ,התנועה חוזרת לסדרה .בעת התרחשות שטפונות חריגים נפגעים
גם מתקני חציה גדולים.
ממשק עם יישובים  -בתחום המועצה ישנן תכניות מאושרות ובהליכי הפקדה אשר בתחומן הוגדרו
תחומי פשט הצפה מחושבים כחלק מנספחי ניקוז לרבות :תב"ע שדה בוקר (מאושרת) ,תב"ע כמהין
(בהליכים) ותב"ע מרחב עם (בהליכים) .בהתיישבויות קיימות כמו חוות בודדים או הפזורה
הבדואית אשר מקיימים את שגרת חייהן באפיקי נחלים לרבות חקלאות מבוססת נגר ,לרב אין
עמידה בתנאי אי-הצפה כנדרש מתוקף תמ"א 34ב'\ .3עבור  4יישובים בדואיים (רמת ציפורים,
עבדה ,נפחא ווואדי אריכא) קיימת תכנית מאושרת ליישוב כפרי משותף ברמת ציפורים (תמ"מ
 )65/14/4ופיתוח תיירות חקלאית במקבצים.
ממשק עם מוקדי תיירות  -אתרי תיירות כמו חניוני לילה לרב ממוקמים בערוצי נחלים או
בקירבתם .הנ"ל קשור ,בין היתר לטופוגרפיה מישורית ונוחה להפעלת החניונים והן ליכולת גישה
לכלי רכב לאורך ערוץ הנחל .לדוגמה חאן בארותיים אשר שוכן בתחום אפיק נחל עזוז.
מים
כללי  -אספקת המים במועצה נעשית בעיקר על ידי מקורות .במועצה נעשה שימוש במים שפירים,
מים מליחים ,מי שטפונות וקולחים .בשנת  2017הקצאת המים למועצה היתה כ 30 -מלמ"ק
(מליחים ושפירים) ,מתוך ההקצאה מנוצלים כ 21.5 -מלמ"ק .צריכת המים הביתית היתה כ6.5 -
מלמ"ק וצריכת המים לחקלאות היתה כ 15 -מלמ"ק ( 7מלמ"ק מליחים ו 8 -מלמ"ק שפירים).
למועצת רמת נגב יש חברה עירונית 'מי רמת הנגב' אשר מטפלת בנושא המים והביוב במועצה' .מי
רמת הנגב' אינה תאגיד מים לפי חוק תאגידי המים אך פועלת באופן דומה לתאגיד מים .אספקת
המים השפירים והמליחים למועצה נעשית על ידי מקורות .ישנה כוונה לספק למועצה מי שפד"ן.
לא קיימת תכנית אב למים בזמן כתיבת מסמך זה .בשטח המועצה ישנה פעילות חקלאית ענפה
אשר משתמשת במים שפירים ובמים שוליים (מים מליחים המסופקים ע"י מקורות ,מים מליחים
מקידוחים ,קולחים ומי שטפונות שנאגרו) .עקב השימוש במספר סוגי מים ישנן כמה מערכות
הולכת מים במועצה.
פירוט צריכות מים לפי צרכן וסוג מים  -טרם התקבלו נתוני צריכת מים מחברת 'מי רמת נגב',
לכשיתקבלו נתונים אלו יושלמו בתכנית .על פי רשות המים ,צריכת המים בשנת  2017היתה נמוכה
מההקצאת המים אשר עומדת לרשות המועצה ,כ 21.5 -מלמ"ק לעומת כ 30 -מלמ"ק .על פי
הפרוגרמה החקלאית למועצה ,יש במועצה  670נחלאות ,כאשר הקצאת המים לכל נחלה עומדת על
 36אלמ"ק מים שפירים ו 15 -אלמ"ק מים מליחים ,סך הקצאת המים עומד על  51אלמ"ק לנחלה
לשנה .ישנה תכנית להוספת נחלות אשר מפורטת בפרק החקלאות.
מערכת אספקה וחלוקת מים  -כיוון שבמועצה אין תאגיד מים ,מערכת אספקת המים השפירים
והמליחים במועצה באחריות חברת מקורות .טרם התקבלו נתונים על מערכות אלו מחברת
מקורות.
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איור  :27תמ"אות  /34ב /34 ,3 /ב 4 /ו /34-ב5 /

ביוב
למעצה אזורית רמת נגב אין מערכת הולכה וטיפול בשפכים משותפת לכלל ישובי המועצה .כל אגן
מנותק מהאחרים ,וגם בתוך כל אגן מערכת ההולכה ופתרונות הקצה לשפכים משתנים ממקום
למקום ואין לכל השפכים טיפול לרמה שלישונית .חלק מהמקומות מסלקים את השפכים לבורות
ספיגה ,חלק לבריכות חימצון וחלק למכוני טיהור שפכים.
מערכת הביוב במועצה מחולקת לשלושה אגנים :פתחת ניצנה ,שדה בוקר ומשאבים .כל אגן מתפקד
כיום כמערכת מבודדת ללא זרימה של שפכים או קולחים בין האגנים.
אגן ניצנה  -רק חלק מהישובים מחוברים למט"ש 'קציעות' .המט"ש מטפל בשפכים לרמה
שלישונית ומטפל ב 2,000 -מק"י ,למט"ש קיבולת של  4,000מק"י .יש תכנון לחבר את כל הישובים
למט"ש זה ולהקים מאגר לקולחים כך שניתן יהיה לנצל אותם לחקלאות .חיבור כל הישובים
ובסיסי צה"ל ימנע גלישות שפכים לסביבה ויאפשר ניצול מיטבי של השפכים.
אגן שדה בוקר – כל הישובים באגן מחוברים למט"ש .מט"ש 'שדה בוקר' אינו מטפל בשפכים לרמה
שלישונית .המט"ש מטפל כיום ב 560 -מק"י מתוך קיבולת של  700מק"י .אין ביקוש לקולחים באגן
זה .ישנן שתי חלופות להרחבת המט"ש )1 :הרחבת ושדרוג לטיפול שלישוני והקמת מפעל השבה
לקולחים )2 .הולכת השפכים לטיפול במט"ש 'משאבים'.
אגן משאבים – כל הישובים באגן מחוברים למט"ש 'משאבים' .המט"ש לא מטפל בקולחים לרמה
שלישונית (באישור משרד הבריאות) .המט"ש מטפל ב 1,500 -מק"י והקיבולת שלו כיום היא כ-
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 3,600מק"י .ישנה אפשרות להגדיל את הקיבולת ל 6,600 -מק"י .יש ביקוש רב לקולחים שהמט"ש
מייצר .למט"ש יכולת לטפל בכל כמות השפכים הקיימים והעתידיים מאגן שדה בוקר כבר היום.
למועצה יש עודף בכושר הטיפול בשפכים ויש ביקוש רב לקולחים .למרות זאת לא כל השפכים
בשטח המועצה מטופלים לרמה שלישונית ולא כל הקולחים מנוצלים .כדי להגיע לניצול מיטבי של
משאבי המועצה מומלץ לנצל את כושר הטיפול בשפכים הקיים במועצה (מט"ש 'קציעות' ומט"ש
'משאבים') וכך לייצר ולהשתמש בקולחים בצורה מיטבית.
פרק הביוב מתבסס על תכניות האב לביוב של פתחת ניצנה-קציעות ואגן שדה בוקר ,לאגן משאבים
אין תכנית אב לביוב אך יש פרשה טכני ת למט"ש 'משאבים' ובה מידע על מערכת הולכת השפכים
באגן.

איור 28
האזורית28

 -אגני הביוב במועצה

אגן משאבים
אגן פתחת ניצנה

אגן שדה בוקר
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