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מבוא
מטרתה של הסקירה התכנונית היא להציג השדה התכנוני בו פועלת המועצה האזורית רמת הנגב
ובמסגרתו מקודמים פרויקטים שונים בתחומה.
חלקו הראשון של הפרק דן בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומשמעותן התכנונית עבור המועצה.
החלק השני עוסק בתכניות מפורטות מאושרות ובהליכי תכנון ,ע"פ חלוקה נושאית :התיישבות,
שטחים פתוחים מוגנים ,חקלאות ,אנרגיות מתחדשות ,תיירות ,כרייה וחציבה ותשתיות
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 1.1תכניות מתאר ארציות
תמ"א  35ותמ"א - 1/35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור
סטטוס | תמ"א  35אושרה בשנת  .2005שינוי מס'  1לתמ"א  35אושר בשנת .2016
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
תשריט המרקמים – מלבד אזור מקבצי המגורים (מרחב משאבים ,מרחב ניצנה ומרחב שדה
בוקר) ,הנכללים בתחום ה'מרקם הכפרי' ,מרבית שטח המועצה נכלל בתמ"א  35בתחום 'מרקם
שמור ארצי'.
לגבי "מתחם לשימור ארצי" ומתחם "מרקם כפרי" ,התכנית כוללת תנאים לתוספת שטח לפיתוח
במסגרת תכנית מתאר מחוזית (סעיפים  7.2ו .)7.3 -התכנית מאפשרת ב"מרקם כפרי" בנפת באר
שבע ,הכוללת גם את שטח רמת הנגב ,הרחבה משותפת של מקבץ יישובים כפריים סמוכים בתנאים
מסוימים ,ביניהם שסכום יח"ד אינו עולה על המוצג בלוח מס' ( 2סע' .)7.2.2
שטחים רבים בתחומי המועצה מוגדרים כשטחי 'שמורות וגנים' (כ ,)40%-בשטחים אלו מותרים
התכליות והשימושים ע"פ הגדרות תכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים – תמ"א
( 8ראו פרק רלוונטי).
סעיף  8בתמ"א מתייחס להרחבות ישובים כפריים ויישובים מיוחדים .מבחינת היקף יח"ד המותר
ביישובי המועצה האזורית ,חלק של היישובים מופיע בלוח  2בתמ"א ,חלקם מוגדר כיישוב מיוחד
(ניצנה ורמת ציפורים) .לוח מס'  -2ניתן לראות כי התמ"א מאפשרת פיתוח של עד  500יח"ד בחלק
מישובי המועצה ותמ"א /1/35ב מאפשרת הוספת יחידת דיור בנחלות חקלאיות במושבים ,בתחום
השטח המיועד למגורים ,שבתחום חלקה א' .תוספת זו לא נכללת במניין יחידות הדיור המוגדרות
ליישוב על פי תמ"א .35
טבלה  :1יישובי המועצה בלוח מס' 2

שם היישוב
באר מילכה (מ)
כמהין (מ)
משאבי שדה (ק)
ניצני סיני (מ)
רביבים (ק)
רתמים (ק)
שדה בוקר (ק)

שם נפה

כמות
יח"ד

באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע

500
500
500
500
500
500
500

יישובים מיוחדים -התכנית מסמנת את ניצנה כישוב מיוחד ואת ורמת ציפורים ,כאשר ביר הדאג'
מוגדר כיישוב לפיתוח מיוחד .ביר האדג' איננו מוכר כיישוב ,על אף שישנה תב"ע מאושרת עבורו.
סע'  8.2בתמ"א קובע כללים לאישור תכנית הכוללת תוספת יח"ד בישובים שנקבעו כישובים
מיוחדים או ישוב לפיתוח מיוחד .התהליכים התכנוניים נכון לכתיבת שורות אלו רואים בעבדה
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יישוב עתידי אליו יעברו מוקדי ההתיישבות שבסביבה ובינהם גם רמת ציפורים בהמשך (שינוי 89
לתמ"מ -להרחבה ראו פרק בדואים).
בגבולות המועצה קיימות שתי מעטפות מכלול נופי -הר הנגב (חקלאות הנבטים ודרכי הבשמים)
המוגדרת כנוף מסורתי ,ומעטפת מכלול המכתש הגדול המוגדרת כמופע נוף ייחודי .התכנית
מפרטת בסעיף ( 9.1א) את הערכים העיקריים עליהם יש לשמור ביחס לכל מעטפת מכלול נופי.
בתחומי המעטפות ישנם ארבעה מכלולים נופיים – מכלול המכתש הגדול ,מכלול עבדת ,מכלול
ניצנים ומכלול מכתש רמון .אלו שטחים פתוחים ברובם בעלי רגישות נופית גבוהה ,המהווים חלק
מ"דמות הארץ" .התכנית הגדירה כי בתחום מכלולים אלו יתאפשר פיתוח זהיר ומבוקר ומגבילה
את התכליות והשימושים המתאפשרים בהם (סעיף  9.1לתמ"א).
בתחומי המועצה מוגדרים מספר מסדרונות אקולוגים לאורכה ולרוחבה ,ביניהם :בחלק הדרומי
של המועצה חוצה מסדרון אקולוגי בין כביש  40דרומית למצפה רמון לכיוון דרום מזרח עד רצועת
הגבול ,רובו בתחום שמורת טבע .שני מסדרונות אקולוגים נוספים חוצים לרוחבה (ראו איור מס'
 .)1באזורים אלה מנחה התמ"א לשקול את רציפות השטחים הפתוחים (סע'  9.1ב') .בנוסף התמ"א
מנחה להכין תכניות נחל האזורים בהם מסומנות רצועות נחל.
תשריט הנחיות סביבתיות – מרבית השטחים הפתוחים במועצה מוגדרים כאזורים בעלי רגישות
סביבתית-נופית גבוהה ,מלבד שטח של כ 100-קמ"ר באזור הכרייה שבאורון ,שטחים מערבית
לרתמים ושטח נוסף בפתחת ניצנה .התמ"א מנחה כי תכניות שיקודמו באזרוים בעלי רגישות נופית
סביבתית מחויבים בהכנת נספח נופי סביבתי .יחד עם זאת ,מרבית שטח המועצה מוגדר כ'שטח
בטחוני ,שטחי אש ושטחים סגורים' .קיימת חפיפה גדולה בין שטחים רגישים ושמורות טבע
לשטחים בהם מתקיימת פעילות בטחונית.

השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
תמ"א  35/1מגדירה שלושה אגני התיישבות המורכבים ממקבץ ישובים והשטחים הפתוחים
בסביבתם ומאפשרת בהם פיתוח כפרי זהיר – כל תוספת שטח לפיתוח צריכה להיות משולבת עם
האופי הכפרי/חקלאי .במקביל התמ"א משמרת את המרחב הפתוח שבין אגני ההתיישבות .גבול
המרקם הכפרי אותו מגדירה התכנית משפיע במידה רבה על אפשרויות הפיתוח בכל אגן :באגן
משאבים מסמנת התמ"א גבול בעל זיקה צפונה לאורך כביש  ,222באגן ניצנה הגבול מאפשר פיתוח
לאורך הגבול הבינ"ל ולאורך כביש  ,211ובאגן שדה בוקר גבול המרקם מייצר "אצבעות פיתוח"
מצפון ומדרום לכביש .40
לוח מס'  2הקובע את תקרת יח"ד בקיבוצים ובמושבים מייצר מסגרת פיתוח ליישובים המוגדרים
בו.
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איור  :1תשריט מרקמים תמ"א 35
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איור  :2תשריט הנחיות סביבתיות תמ"א 35
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תמ"א  - 1תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד
סטטוס | גיבוש מסמכים.
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
תמ"א  1מורכבת מחמש חטיבות נושאיות  -אנרגיה ,מים ,קרקע ,שטחים פתוחים ותחבורה .כל
חטיבה נושאית מופיעה בתשריט משותף .חטיבת המים כוללת את תמ"א  34ושינוייה (למעט תמ"א
/34ב 3/נחלים) ,חטיבת האנרגיה כוללת את נושאי הגז והחשמל ,חטיבת הקרקע כוללת את נושאי
המחצבות והפסולת ,חטיבת התחבורה כוללת את נושאי התחבורה הימית ,היבשתית והאוירית,
חטיבת הש טחים הפתוחים כוללת את נושאי היער והיעור ,הגנים הלאומיים ושמורות הטבע,
הנחלים וחופי הים התיכון .עם אישורה התמ"א תחליף את מרבית תכניות המתאר הארציות
לתשתיות ושטחים פתוחים.

השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
מסמכי התכנית מבליטים את היות המועצה מרחב כפרי ,כאשר הדגשים העיקריים בשטחה הם
ביחס לשטחים פתוחים ותשתיות לאומיות עוברות .כמו כן ניתן להתרשם מהחשיבות של הקשר
בין ישובי המועצה למטרופולין באר שבע – הישות העירונית הדומיננטית במרחב.
התכנית מסמנת את שטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים הנרחבים בתחום המועצה וכן את
שטחי היער .בולטת גם מערכת הנחלים הראשית המתנקזת לאגן הצין ולאגן הבשור.
מרבית התשתיות הלאומיות עוברות ב'מסדרונות תשתית' בסמוך למערכת הדרכים .נציין את קו
הרכבת הסטטוטורי לניצנה העובר במקביל לדרך  211ובצמוד לישובים משאבי שדה ,טללים
וניצנה; קו תש"ן העובר בסמוך לחניון הרועה ,בתחום המיועד בתמ"מ דרך הבשמים לפיתוח
תיירות וטיילות (מצפון לקיבוץ שדה בוקר ומדרשת בן גוריון); וקו קצא"א העובר בצמוד לקיבוצים
שדה בוקר ומשאבי שדה .כמו כן התכנית מציינת בסימבול את אתרי פסולת באורון (מוצע)
ובאשלים (קיים ובתהליכי הסדרה) .התכנית קובעת את אזור אגן משאבים כמוקד לאנרגיה
מתחדשת עם סימון של שני סימבולים  -אחד עבור תחנת הכוח הסולארית הקיימת באשלים והשני
באזור מרכז המועצה סמוך לכביש המוביל לצאלים.
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איור  :3תשריט תמ"א 1
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גנים לאומיים ושמורות טבע  -תמ"א 8
סטטוס | תמ"א  8מאושרת משנת  ,1981תמ"א  22מאושרת משנת .1995
עיקרי התכנית ברמת הנגב | מתוך הכרה רבת שנים בערכיות השטחים הפתוחים ברמת הנגב,
תמ"א  8סימנה כ 30%-משטחי המועצה כשמורות טבע ביניהן :הר הנגב ,מצוק הצינים ,חולות
שונרה ,המכתש הגדול ,חולות ביר משאש ועוד .בנוסף ,התמ"א מגדירה גנים לאומיים מאושרים
כגון גן לאומי עבדת ושבטה  .בפועל ,גנים ושמורות רבים עוגנו בתכניות מפורטות ,כמו כן מספר
תכניות מפורטות נערכו גם באזורים שלא הוצעו בתמ"א  8כגון שמורת חולות עגור בצפון מזרח
המועצה .ייחודן של רבות משמורות הטבע בנגב ככלל וברמת הנגב בפרט הוא גודלן – למשל שמורת
הר הנגב ששטחה הוא למעלה ממיליון דונם ,ושמורת המכתש הגדול ששטחה למעלה מ40,000 -
דונם .תמ"מ  14/4מתירה פיתוח של קידוחים לחיפושי נפט ומים ,מתקנים לאגירתנפט ,דרכים,
קווי תשתית (חשמל ,מים וטלפון) לרבות תעלת מים מלאכותית ,חיפוש וכריית מחצבים ,מבנים
לצורכי תיירות ונופש ,עבודות ניקוז ועיבוד חקלאי בשמורות ששטחן מעל  10,000דונם.
שינוי  4לתמ"א  8שאושר ע"י הממשלה בינואר  ,2016נועד לקבוע פעולות ושימושים מותרים
בשטחי שמורות הטבע ולהוסיף על הקיימים לדוגמא :חניות ,חניוני לילה ,שירותים ציבוריים,
מצפורים ,שימור ושיקום עתיקות ,מתקני אנרגיה וכן בינוי מינימאלי בכניסה לשמורה לצורך
תפעול ומזנון ,ועוד .בנוסף ,התכנית מאפשרת הוספת דרכים ומסילות בתחומי שמורות טבע ,גן
לאומי ושמורות נוף (בתנאי שהן משרתות את השמורה או עוברות במנהרה /גשר) וכן מוסיפה

הוראות להכנת תכנית מקומית.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב | ערכיות השטח והיקפו ,מחייב מנגנוני ניהול
ייחודיים לשמירת הטבע מחד וניהול מבקרים ושגרת פעילות מאידך ,על מנת להבטיח שילוב
היבטים אקולוגיים ונופיים בכל יוזמה .הפריסה הרחבה של שטחים שמורים  -חלקם בתוך האגנים
וצמודים לשטחי פיתוח (לדוגמא שמורות הטבע סביב שטחי הכרייה של אורון או שמורת חולות
משאבים הצמודה לאזור התעשייה במרכז המועצה) מייצרת דיון סביב הכוונת הממשק בין שימור
ופיתוח ומחייבת תיאום שוטף של יוזמות פיתוח עם גופי סביבה ושמירת טבע.
הגדרת מרבית השטחים הפתוחים הערכיים במועצה כשטחים שמורים היא בעלת השפעה רבה על
יצירת מוקדים אזוריים וארציים לפעילויות פנאי ,נופש ,ספורט ותיירות .למעשה היכולת של
המועצה לפתח מוקדים הנהנים מהערכים בשטחים הפתוחים מוגבלת.

יער וייעור – תמ"א 22
סטטוס | מאושרת משנת  .1995נערכו  9שינויים מאז אישורה.
עיקרי התכנית ברמת הנגב | באזור קיבוץ שדה בוקר מצויים כ 2800-דונם המוגדרים כיער נטע
אדם קיים .באגן משאבים ישנם שטחים באזורים שונים המסומנים כיער טבעי לשימור .מדרום
לרמת חובב (בשטח המועצה) מסומן שטח שמיועד ליער פארק קיים 'רמת חובב' בשטח של כ4,800-
דונם .באזור פתחת ניצנה ,במקביל לנחל לבן ,מצויה רצועה שמוגדרת כיער טבעי לשימור .בחלקה
הדרומי של המועצה כלל לא מסומנים שטחים בייעוד יער.
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קק"ל מקדמת כיום מספר תכניות בתחומי המועצה ,ביניהם הסדרת מרחב יער רמת חובב ,יער
עזוז-בארותיים ,יער מרחב חלוצה ושדרוג פארק גולדה .בין השטחים המרכזיים כיום של קק"ל
במועצה  -פארק גולדה ,יער בארותיים וחניון הרועה.
ברחבי המועצה פרוסים לימנים ,בעיקר בצידי הדרכים .קק"ל ערכה מסמך מדיניות העוסק
בלימנים בנגב ,שעתיד לשמש בסיס להליך סטטוטורי להסדרת מעמדם של הלימנים במרחב
(להרחבה ראו התייחסות למדיניות הלימנים בסוף פרק זה).
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב | ככלל ,שטחי היערות ברמת הנגב מצומצמים באופן יחסי
( 28קמ"ר) ומהווים פחות מאחוז משטח המועצה .חלק ניכר מהשטחים בתמ"א ( 10.7קמ"ר)
מוגדרים כיער טבעי לשימור לאורך נחלים.
איור  :4תמ"א 22+8

תחום התחבורה :תמ"א  ,3תמ"א  ,23תמ"א  ,42תמ"א /31א4/21/
סטטוס | תמ"א  3אושרה לראשונה בשנת  ,1976ומאז עברה קרוב ל 100-שינויים (חלקם בתחום
המועצה) .תמ"א  23אושרה בהחלטת ממשלה בשנת ( 1986מאז עברה כ 25-תיקונים).
תמ"א  ,42שמטרתה ליצור מסגרת תכנונית אחת לכלל מערכת התחבורה היבשתית ולהחליף את
התמ"אות הקיימות ( 3ו ,)23-נמצאת בהכנה.
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עיקרי התכנית ברמת הנגב |
תמ"א  3מתווה את רשת הדרכים בישראל ,תוך הבחנה בין סוג ומאפייני הדרך .התמ"א מסמנת
את מערך הדרכים הקיים והמוצע בתחומי מ.א .רמת הנגב .מלבד הדרכים הקיימות ,בתכנית
אושרו דרכים שגורלם לא ברור וטרם ידוע האם ומתי יבוצעו :למשל ,דרכים  17ו 19-מאזור מצפה
רמון ושדה בוקר המתחברים לכביש  .90לכבישים אלו משמעות נופית וסביבתית מורכבת ותמ"א
 42מציעה לגרוע את הדרכים הללו .מלבד דרכים שלמות שמעמדם לא ברור ,ישנם תוואי דרך
שבוצעו וקיימים בשטח ברובם ,אך חלק מהתוואי המאושר עובר בשטחן של תכניות מקודמות:
לדוגמא ,דרך מס'  3בתכנית שברובה קיימת ככביש מס'  ,222עוברת בשטח התכנית המפורטת נווה
תמרים ובסמוך מאד לתכנית ההרחבה של מרכז המועצה (להרחבה -ראו בפרק יישובים ובהמשך
מסמך זה ב"תכניות מפורטות") .תמ"א /31א 4/21/מתווה את קטע הדרך עבור כביש מס'  6ממחלף
נבטים ועד לצומת הנגב .נכון לכתיבת שורות אלו ,קטע הכביש שעד מחלף נבטים צפוי להיות הקטע
האחרון שיבוצע ואילו הקטע המאושר האחרון שעד צומת הנגב לא צפוי לצאת לביצוע .תמ"א
 10/23מסמנת מסילה מוצעת מאזור באר שבע עד לצומת הנגב ,אשר ממשיכה עד לאזור ניצנה
(במקביל לדרך מס'  .)211תמ"מ  14/4מדייקת את תוואי המסילה כך שהיא עוברת בצמוד לכביש
 40ו 211-מדרום .תוואי זה הוטמע בתמ"א  1ובתמ"א  .42תכנית ד 266/03/11/מתווה את המסילה
עד לעיר הבה"דים בסמיכות לצומת .כמו כן ,בתחומי המועצה מסומנת מסילה מוצעת בקו דימונה-
ירוחם.
מסיבות ביטחוניות בשנים האחרונות הוצאה מכלל השירות השוטף דרך מס' ( 10דרך ראשית),
וכתוצאה מכך נותק הקשר בין יישובי חבל שלום (מ.א אשכול) ובין יישובי פתחת ניצנה .בשנים
האחרונות אושרה תכנית מפורטת (ד )313/02/20/לשינוי תוואי הכביש בקטע זה על מנת לחדש
החיבור .בימים אלה מקודמת תכנית שמטרתה לחבר את כביש מס'  10עם כביש מס'  211תוך
שדרוג כביש הגישה לעזוז.
תמ"א  42הינה תכנית מתאר לדרכים שנמצאת בשלבי הכנה ,מציעה הקמת מרכז שינוע למטענים
בסמוך למעבר גבול ניצנה ,בקצהו המערבי של מסילת הברזל המוצעת .בנוסף ,ממערב וממזרח
לירוחם התמ"א מגדירה אזורים מיוחדים לרכיבה על אופניים .אזורים אלו מוגדרים ע"פ התכנית
(הוראות שעדיין אינן מאושרות) כאזורים בהם יהיה פיתוח מוגבר של שבילי אופניים .תמ"א 42
מבטלת את כבישים  17ו 19-המופיעים בתמ"א  3ככאלה המחברים את אגן שדה בוקר ומצפה רמון
לערבה.
המסילה לאילת עוברת גם כן בתחומי המועצה באזור אגן אורון (תכנית .)608-0150086
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
השלד התחבורתי הקיים של המועצה כולל כביש ארצי (כביש מס'  ,)40כבישים אזוריים
( ,)204,211,222,10מסילת רכבת לצרכי תעשייה (אורון) וכבישים.
מבחינה תיאורטית ,חיזוק הנגישות הארצית באמצעות מסילת הברזל מהווה פוטנציאל
להתפתחות מרחב המועצה בתחומים שונים באמצעות חיזוק חיבורו למטרופולין ב"ש ולמרכז
הארץ .אך בפועל ,מימוש מסילת הברזל אינה על הפרק ,ולעמת זאת המגבלה התכנונית תקפה כבר
היום ומגבילה במידה רבה את התפתחותם של חלק מישובי המועצה .כך למשל הישובים טללים
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ומשאבי שדה נמצאים בצמוד לתחום ההשפעה של מסילת הרכבת ותכניות שונות
(מגורים/חקלאות/תעשיה וכו') נדרשות להתחשב בתחום המגבלות.
גם דרך מס'  6מבחינה תיאורטית אמורה הייתה לחזק את הנגישות של רמת הנגב למרכז הארץ
ולהפוך את כביש מס'  40החוצה את המועצה לדרך ההגעה העיקרית לאילת .בפועל ,המקטע
האחרון שעד צומת הנגב לא צפוי לצאת לביצוע ולכן התנועה החולפת על כביש מס'  40עתידה
להצטמצם באופן משמעותי ביותר .להפיכתו של כביש מס'  6ל'כביש עוקף מועצה' עשויות להיות
השלכות דרמטית על האסטרטגיה הכלכלית והתיירותית של המועצה לעשורים הקרובים.
התכנית המפורטת להסטת דרך מס' ( 10ד )313/02/20/מייצרת היתכנות גבוהה לחיזוק הנגישות
האזורית באמצעות חיבור יישובי פתחת ניצנה ואזור מישור החוף הדרומי (יישובי חבל שלום).
הסטת כביש  10תייצר חיבור צפוני לשטחי המועצה ,אשר נשענת בימים אלו על כביש מס'  40וכביש
מס' .222
פיתוח עתידי של שבילי אופניים (כפי שמתווה תמ"א  )42בכביש מס'  204עשוי לחזק את הקשר בין
ירוחם ואגן שדה בוקר ,וליצור הזדמנויות תיירותיות שונות במרחב.
איור  :5תמ"א 23+3
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איור  :6גבול המועצה על רקע תמ"א 42
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תמ"אות  /34ב /34 ,3 /ב 4 /ו /34-ב - 5 /תכניות מתאר ארציות מתחום הנחלים,
הניקוז ומשק המים
סטטוס | תמ"א /34ב 3/אושרה ב ,2006-תמ"א /34ב 4/אושרה ב ,2007 -תמ"א/34/ב 5/אושרה ב-
.2009
עיקרי התכניות ברמת הנגב |
תמ"א  34ב 3/מגדירה בתחומי המועצה מספר נחלים כעורקים ראשיים ,ובינהם :נחל הבשור ,נחל
לבן ,נחל בוקר ,נחל צין ,נחל רביבים ונחלי ניצנה ,סכר ,חרשה ועוד .רוחב רצועת ההשפעה של עורק
ניקוז ראשי עומד על  100מ' לכל צד מנקודות המדידה (מוגדר כנקודת המפגש של מדרון העורק עם
גובה פני הקרקע שבצדו) .לנחלים בשור וצין ,המוגדרים כנחלים לתכנון ,קובעת התמ"א כי רוחב
רצועת ההשפעה שלהם יהיה  500מ' לכל צד מנקודת המדידה (להרחבה על תכניות הנחל ועל חלוקת
המועצה לרשויות ניקוז בתחומי המועצה ראו פרק ניקוז) .זאת ,עד לקביעת גבולותיהם בתכנית
לנחל  .באזור מסומנים עשרות רבות של עורקי ניקוז משניים ,להם מוגדר רוחב רצועת השפעה של
 50מ' לכל צד מנקודות המדידה .השימושים המותרים בעורקים וברצועות ההשפעה הם פיתוח
נופי ,עיבודים חקלאיים ,מעברים וגשרים ,קווי תשתיות ,דרכים ומסילות ,תוואי להולכי רגל ודרכי
שירות לטיפול בעורק.
תמ"א /34ב 4/קובעת רגישויות מי תהום ומסמנת את כלל שטח המועצה כ'אזור ג''  -אזורים בעלי
פגיעות נמוכה במי-התהום ואזורים לא-פגיעים ,ועל כן אין צורך לשלב בהנחיות תכניות הממוקמות
בשטח זה הנוגעות לשימור נגר .יחד עם זאת ,התכנית מסמנת אזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי
למי תהום שם התמ"א אוסרת על קידום תכניות המשלבות שימושים מזהמים שעשויים לפגוע במי
התהום .בתחומי המועצה קיימים שני אזורים בעלי רגישות להחדר מי נגר עילי בשטח מצומצם:
 20דונם בסמיכות ליישוב אשלים ,ו 5-דונם נוספים בסמיכות לקיבוץ שדה בוקר.
תמ"א/34/ב 5/קובעת הנחיות לתכנון מתקני מים ומערכות הפקה של מים ושמירה על רצועות
קרקע עבור קווי מים והנחיות לתכנונם .בתחום המועצה התכנית מסמנת תחנות שאיבה למי שתיה
באיזור רביבים ומשאבי שדה ,קווי מים קיימים למי שתייה ומים שאינם מי שתייה ,בנוסף לקווים
מתוכננים .בניצנה (פתחת קציעות) מסמנת התכנית מתקן להתפלת מים מליחים קיים (הוקם ב-
 ,)2002ובמשאבי שדה התכנית מסמנת מתקן מתוכנן נוסף לצד תחנת שאיבה קיימת.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
תמ"א  /34ב :3/בתכנית שלושה שלדי נחלים מרכזיים – נחל הבשור ,הצין וניצנה שמתחילים
בערוצים עליונים משפתו של מכתש רמון .הבשור והצין מתחילים מחלקו המזרחי של המכתש,
כאשר הבשור חוצה את אגן משאבים והצין חוצה את אגן שדה בוקר לכיוון ים המלח .נחל ניצנה
מתחיל מחלקו המערבי של מכתש רמון לכיוון צפון ועובר בסמיכות לישובי פתחת ניצנה.
ככלל ,הממשק בין היישובים ובין ערוצי הנחלים מייצר מתחים תכנוניים שונים שלעיתים
מתורגמים למגבלות לבנייה והרחבת הישובים בקרבת הערוצים .לדוגמא רתמים ואשלים
הסמוכים לנחל הבשור ורצועת ההשפעה הנרחבת שלו ( 500מ') עשויה להגביל התרחבות עתידית
שלהם .כמהין סמוך לנחל רות ועוד.
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תמ"א/34/ב :5/צומת משאבים מהווה נקודה אסטרטגית בניהול משק המים האזורי :בנקודה זו
ישנם תחנת שאיבה ובריכת אגירה של מקורות מדרום מערב למשאבי שדה ,המתחברות לקווי
מים המגיעים מב"ש ,ירוחם ולקווים קיימים ומתוכננים לכיוון מערב ,לאורך כביש מס'  .222בנוסף
לאלו ,באגן משאבים נמצא המט"ש הגדול והעיקרי במועצה ,מט"ש משאבים.
בפתחת ניצנה ישנם מתקן התפלה קציעות המתפיל מים מליחים ,ומט"ש קציעות שמוקם בימים
אלה (אינו מסומן בתמ"א  /34ב .)5/מתקנים אלה הממוקמים לצד מבנים חקלאים ,מבססים את
פתחת קציעות כעורף לוגיסטי/תשתיתי ליישובים בפתחת ניצנה.
בהתאם להוראות תמ"א /34ב 5/תכנית מפורטת לבריכת מים מתוכננת תידרש בהגשת נספח
סביבתי אשר ייפרט את המגבלות התכנוניות-סביבתיות (רעש ,חומ"ס ועוד) בשטחים הסמוכים
אליה .מאחר ומיקומה של הבריכה הוא בין משאבי שדה וטללים ,ייתכן והמגבלות עשויות להשפיע
על התרחבות עתידית של היישובים הללו.
איור  :7תמ"אות  /34ב /34 ,3 /ב 4 /ו /34-ב5 /

תמ"א /14ב'  -כריה וחציבה
סטטוס | תמ"א /14ב' מאושרת מחודש מרץ .2018
עיקרי התכניות ברמת הנגב | שנים רבות נתפסה רמת נגב כעורף שתפקידו לספק חומרי גלם ,ואכן
תפיסה תכנונית זו נותרה בחלקה נכונה .בשטחה של המועצה אכן ישנן עוד מחצבות פעילות אשר
תפקידן משמעותי ביותר במערך החציבה הלאומי (מחצבות אורון בעיקר) ,אך חלק מהמחצבות
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שבשטחה של המועצה סיימו את תפקידן ולכן הן עוברות בימים אלו תהליכי שיקום (למשל,
מחצבות מכתש רמון ומחצבות נחל שונות).
תמ"א  14ב' מסמנת מספר אתרי כרייה וחציבה בתחומי רמת הנגב ,שייעודם הפקת חצץ ,חול ,גיר
ופוספטים  -חלקם למיצוי חומר גלם בעת הנוכחית וחלקם לשימוש עתידי .תמ"א  14ב' גורעת
מתמ"א  1/14מספר אתרים המיועדים לכרייה וחציבה :חולות שונרה ,חלוצה צפון ,אשלים ,ניצנה
צפון ,ועוד .כמו כן ,נערכו בתכנית מספר שינויים בגבולות האתרים ,דוגמת :צמצום אתר שחר דרום
והרחבת אתר מישור חווה מעבר לגבולות מצפה רמון .בתחום המועצה נכללים אתרי הכריה
והחציבה הבאים :הר שחר צפון ,אטדים ,חתירה ,צפרים ,ניצנה דרום ,חלוצה דרום ,ניצנה מרכז
ותחתון ,הר שחר דרום ומישור חווה.
יש לציין כי בעוד המגמה התכנונית הכללית היא להפחית במחצבות בתחומי המועצה ,ולשקם את
מירב מחצבות הנחל שהיו בשטחה ,בימים אלו מקודמת תכנית מפורטת להרחבת מחצבת הר שחר
(למס' התכנית ראה בהמשך "תכניות מפורטות לכרייה וחציבה") .התכנית להרחבת המחצבה
שממוקמת מדרום לכביש  224וממזרח לכביש  40תאפשר להעמיק את הכרייה הקיימת.
בנוסף ,תמ"א  14ב' מסמנת אתרים לכריית פוספטים :אתרי אורון (חלקו בערבה תיכונה) ,צין
(מרביתו בתחום מ.א .ערבה תיכונה) וצינים .אתרים אלו כוללים שטחים לתכנון עתידי בתחום
המועצה ,אשר חופפים לשמורת הטבע מצוק הצינים .התמ"א מתנה כי בעת הכנת תכנית מפורטת
לאתרים תידרש ביטול הכרזת השמורה .לגבי אתר צינים ,מבהירה התמ"א כי הכריה תתואם מול
רט"ג ויעוד השיקום לאחר הכרייה יהיה שמורת טבע .ההוראות המיוחדות בתמ"א לאתר אורון
כוללות אפשרות לאשר תכנית לאזור תעשייה ,וזאת כל עוד התכנית לא סותרת את התמ"א.
בנובמבר  2016אושרה תכנית אורון צין ( )620-0176164המגדירה מסגרת תכנונית מפורטת לכריית
הפוספטים באגן אורון וצין לעשורים הקרובים .התכנית מגדירה את שטחי הכרייה העתידיים תוך
הגדרת שלבי כרייתם .בנוסף ,התכנית עוסקת בהרחבה בשיקום השטחים המופרים לצורך כך
צורפו נספחי שיקום מפורטים .התכנית קובעת הנחיות לשיקום השטח ומתנה פתיחת תאי שטח
חדשים בהתקדמות השיקום .ככלל ,בעשור האחרון ננקטה גישה חדשה לשיקום אתרי כרייה.
השיקום מתוכנן ומבוצע במשולב עם תכנית הכרייה .מיד עם סיום חציבה ,לפי שלבים שנקבעים
בתכנית ,הטפל מוחזר לכיסוי בור הכרייה ,עובר הסדרה טופוגרפית ,שכבת הקרקע העליונה
מוחזרת ומפוזרת לכיסוי השטח ומתבצעות עבודות שיקום סופיות.
יש לציין כי חלק מן השטחים הצפוניים המסומנים לכרייה עתידית נמצאים בחפיפה עם איתור
לשדה פוטוולטאי המקודם במסגרת תמ"א ( 41תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה-
הרחבה בהמשך) .לחפיפה ישנה התייחסות במסגרת התמ"א שקובעת כי כל פיתוח של האיתור
המוצע ייעשה רק לאחר מיצוי עתודות הכרייה בשטח הנ"ל.
לכלל האתרים המסומנים בתמ"א  14ב' קיימת כיום תכנית מפורטת ,אך במקרים מסוימים
התמ"א מרחיבה את שטחי הכרייה ותצריך תכנון מפורט בהתאם .כמו כן ,קיימות תכניות כרייה
וחציבה בתחומי המועצה שהינן מתוקף תכניות המתאר המחוזיות (ולא מתוקף התמ"א) .ראו
הרחבה בסעיף תכניות מפורטות בהמשך.
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השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
בשטחה של רמת הנגב מחצבות רבות :מרביתן נטושות ,חלקן משוקמות ומיעוטן פעיל .למעשה,
בשטחה של המועצה מתרחשים שני מהלכים תכנוניים מקבילים :הראשון ,הוא שיקום מחצבות
נטושות באזורים רגישים כגון נחל רביבים או מכתש רמון .המהלך השני הוא במידה רבה תולדה
של המצב הקיים :הרחבת חלק מהמחצבות הפעילות והפשרת שטחי כרייה עתידים ,כאשר בראש
המהלך הזה עומדת תכנית אורון צין שמספקת את מסגרת התכנונית להמשך כריית הפוספט באגן
אורון .יחד עם זאת ,על אף המהלך התכנוני להרחבת כריית הפוספט באגן אורון ,יש לציין כי בשל
ריחוקו וחיבורו למסילת ברזל האגן מתאים לפעילויות תעשייתיות נוספות מלבד חציבה וכרייה.
כבר היום מקודמות באגן אורון יוזמות תכנוניות שונות המבקשות להישען על יתרונותיו התכנוניים
של האגן :הקמת אתר מתקן תרמי לשריפת פסולת עירונית ,הקמת אתר הטמנה ,פיתוח האתר
הפוטוולטאי הגדול ביותר בישראל ( 13,000דונם) והעברת מפעלי מפרץ חיפה אל השטחים הכרויים
באגן .מלבד היוזמה להעברת מפעלי המפרץ שאר היוזמות המקודמות מסתנכרנות עם נספח
השלביות והכרייה של תכנית אורון-צין ולא פוגעות בעתודות הכרייה שאושרו במסגרתה.
בנקודה זו ,ראוי לציין דבר נוסף :באקלים הכלכלי החדש שבו נמצאת מוא"ז רמת הנגב (להרחבה
על המשמעויות הכלכליות של ביטול תקנת ערי עולים ועל החלטות ועדת רזין ראו בפרק הכלכלי)
להיקפי הבינוי בשטחיה התעשייתים ובכללם שטחי המחצבות משמעות רבה .מאחר ומחצבות לא
משלבות לרוב בינוי משמעותי ,הרי שרווחי המיסוי מהם יחסית קטן ועל כן הוא לא תורם באופן
משמעותי לאורך נשימתה התקציבי של המועצה .תובנה כלכלית זו היא זו גם שמניעה במידה רבה
את היוזמות לשילוב פעילויות תעשייתיות נוספות באגן אורון ,לצד צמצום פעילותן בשטחי חציבה
נטושים לו יתרונות סביבתיים ,נופיים ותיירותים ברורים מלבד אלו הכלכליים.
איור  :8תכנית אורון צין ()620-0176164
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איור  :9שלביות הכרייה בתכנית אורון צין

איור  :10תמ"א /14ב
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תמ"א  4/16ותת"ל 105
סטטוס | תמ"א  4/16אושרה בשנת  .2011התכנית כוללת את תמ"א /16ג שאושרה בשנת ,1999
שמטרתה הקמת אסמ"ר באגן אורון .דבר הכנתה של תת"ל  105התפרסם בנובמבר .2018
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
התמ"א מסמנת שני אתרים בתחומי רמת נגב  -אתר אורון ואתר טללים-אשלים .אתר הפסולת
הסמוך למפעל אורון ,נמצא בחלקו בתחום מ.א .ערבה תיכונה ומשתרע על שטח של כ 2,100-דונם.
האתר מסומן כאתר לטיפול בפסולת והטמנה וקיימת במקום תכנית מפורטת  -תמ"א /16ג'
(אושרה בשנת  ,)1999אך לא מומשה בפועל.
איור  :11איתורי תמ"א 4/16

תמ"א /16ג -התכנית מצויה בלב שטחי הכרייה לפוספטים בתכנית אורון צין החדשה ואינה חלק
מהתכנית.
לפי סעיף  15.7בתכנית לאסמ"ר אורון ,לא יותר שימוש בשטח התכנית להטמנת פסולת ביתית אלא
בהסכמת נציג שר הבטחון במועצה הארצית.
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עד היום לא מומשה התכנית ,כפי הנראה בשל התנגדות של משרד הבטחון על רקע הקונפליקט בין
שימושים מושכי ציפורים ובטיחות טיסה .במקביל ,התגבשה ,מדיניות של המשרד להגנת הסביבה
לצמצם את ההטמנה ולעודד פתרונות סביבתיים לטיפול בפסולת.
בתכנית מפורטים תנאים להקמה ,הפעלה ושיקום האתר .לפי התכנית יוכנו נספחי ביצוע אשר
יוגשו לאישור המשרד לאיכות הסביבה להקמת האתר ,הפעילות בו ,סגירתו ושיקומו .התכנית
מחלקת את שטחה למספר מתחם לפי הפירוט הבא:
מתחם א' – אזור מנהלה ושרותים.
מתחם ב – הטמנת פסולת
מתחם ג' – אגן אידוי תשטיפים
מתחם ד' – מתקן לטיפול בביוגז ,מתקני תעשיה לטיפול בפסולת (הפרדה ,מחזור ,שריפה או
טכנולוגיה אחרת)
מתחם ה' – תחנת רכבת

איור  :12תכנית אסמ"ר אורון
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איור  :13תשריט תמ"א  16ג' – מתחם ה'

תת"ל  – 105הקמת מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה באורון
עקרונות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת העירונית כוללת טיפול המשולב בפסולת .בדרך
זו ,הטיפול בפסולת מתבצע במספר מישורים  -הפחתה במקור ,שימוש חוזר מיחזור והשבה (הפקת
אנרגיה מפסולת) .המטרה היא לצמצם את אחוז הפסולת המוטמנת ,בשל ההשלכות הסביבתיות
הנרחבות של ההטמנה .קרקע להטמנה היא משאב בחסר וכן ההטמנה גורמת למפגעים סביבתיים
– זיהום קרקע ,פגיעה במקורות מים ,פגיעה באיכות אויר ועוד .לאור זאת המדיניות העדכנית של
המשרד להגנת הסביבה מתמקדת בהפרדת הפסולת בתחנות מעבר ממינות ושרפת הפסולת
הממוינת שלא ניתן למחזר.
ההערכה של המשרד להגנת הסביבה היא כי יהיה צורך בתכנון והקמה של  3מתקני השבת אנרגיה
באמצעות שרפה וייצור חשמל (במקביל לאמצעי הטיפול האחרים שפורטו) בפריסה ארצית
(צפון,מרכז ודרום) ובקרבת מרכזי יצור הפסולת על מנת לעמוד ביעדים לטיפול בפסולת .בהתאם
לכך ,מקודמות כיום שלוש חלופות לבחינת איתור למתקן להשבת אנרגיה מפסולת עירונית בדרום
הארץ – האחת ברמת חובב ,השניה באפעה והשלישית באזור מרחב אורון.
במרחב אורון מקודמת תכנית בהליך ות"ל שלגביה החליטה הועדה לתשתיות לאומיות על פרסום
הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  77ו 78-לחוק התו"ב ,בחודש נובמבר  .2018התכנית מתמקדת
בהקמת מתקן תרמי לטיפול בפסולת ולהשבת אנרגיה בשטח של כ 50 -דונם ,אשר יקלוט כ1,500 -
טון אשפה ממויינת ביום .התכנית כוללת בשלב זה שתי חלופות ,שבמהלך התכנון יוחלט איזו
במיניהן לקדם:
 Aבשטח המסוף של הרכבת לפי תכנית תמ"א  16ג' (אסמ"ר אורון)
 Dצמוד למפעל אורון
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החלופות נבחנו על פי קריטריונים של סטטוטוריקה ,תפעול ,סביבה ונוף.
איור  :14תשריט תמ"א  4/16ותת"ל 105

השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
המשמעות של שני אתרי ההטמנה שאותרו במסגרת תמ"א  4/16למועצה ולמרחב בכלל שונה באופן
משמעותי :בעוד לאתר טללים-אשלים משמעות אזורית מובהקת ,לאסמ"ר אורון ולתכנית
המקדמת מתקן תרמי לשריפת פסולת באגן אורון משמעויות מטרופוליניות וייתכן שאף לאומיות.
להסדרת אתר טללים – אשלים עשויות להיות השפעות חיוביות כלכליות ,בעיקר בדמות חסכון
כספי הנובע מקיצור מרחקי הובלת הפסולת במועצה .מוקדי ייצור הפסולת לסוגיה מתמקדים
במידה רבה באגני הפיתוח בהם מקובצת ההתיישבות בצורות ישוב שונות :קיבוצים ,מושבים
וישובים קהילתיים .המרחקים הגדולים בין יישובי המועצה ,פיזורם ,והריחוק מתשתיות אזוריות
לטיפול והטמנה הופכים את הסדרת אתר טללים-אשלים כאתר הטמנה אזורי לחוזקה אזורית
משמעותית של המועצה .יחד עם זאת ,לצד התועלות הכלכליות של אתר זה ,יש להזכיר כי מיקומו
הוא בסמוך מאד לאשלים המהווה כבר היום מוקד מגורים משמעותי באגן משאבים ,וייתכן
שבעתיד אף למוקד משמעותי יותר וזאת בשל אופיו הקהילתי ומיקומו האסטרטגי בטבעת
החיצונית של מטרופולין (להרחבה על אשלים ראו בפרק היישובים).
לעומת אתר טללים  -אשלים ,מיקומם המרוחק של אסמ"ר אורון ומתקן שריפת הפסולת באגן
אורון אינו צפוי לפגוע בהתיישבות אנושית כלשהי .בנוסף על כך ,במידה וימומשו הרי אז יתורנם
הכלכלי עשוי להיות משמעותי יותר למועצה שכן תועלתם היא ברווח שבמיסוי הארנונה שלהם.
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יחד עם זאת ,יש להדגיש כי בעוד תת"ל  105מקודם בימים אלו ומועד אישורו (אם בכלל) לא ברור
בשלב זה ,מימושו של אסמ"ר אורון מוטל בספק שכן מערכת הביטחון מתנגדת להקמתו .על כן,
בשלב זה משריין למעשה אסמ"ר אורון שטח נרחב שעשוי לשמש גם לשימושים נוספים.

תמ"א  - 1/12תכנית מתאר ארצית לתיירות ,שינוי מס' 1
סטטוס | תמ"א  1/12אושרה בשנת  2010ומבטלת את תכנית המתאר המקורית תמ"א .12
עיקרי התכנית ברמת הנגב | התכנית קובעת הוראות בדבר ניהול בנושאי מורשת ,ערכי טבע ונוף
והנחיות לשימור ערכיהם יחד עם בחינת האפשרות לשלב הפיתוח התיירותי בהם .הוראות
מיוחדות נקבעו גם לצירי תיירות להעצמת חשיבותם ותפקודם.
התמ"א קובעת כי תכנית למלונאות במרקם שמור ארצי (תמ"א  )35בנפת באר שבע תופקד רק
לאחר שמוסד התכנון הרלווטי שקל את הפיתוח המוצע בהתחשב במאפיינים הבאים :תיירות
מדבר וסיירות מדבר ,שימור נופים בראשיתיים ,מגע עם תרבויות המדבר ,האקלים ורגישות
סביבתית ראויה .כמו כן ,יש להבטיח קיומן של תשתיות הנדסיות ונגישות תחבורתית .באזור זה
מוגבל האכסון המלונאי ל 8-12-יחידות אירוח לדונם עד  2קומות.
התכנית מותאמת לשפת המרקמים של תמ"א  35בגמישות תכנונית ושמירת עתודות קרקע לפיתוח,
היא מאפשרת את הקמתו של אכסון מלונאי תחת תנאים מסוימים .התכנית מתייחסת לפיתוח
בשטחים הפתוחים וקובעת כי בשטח פתוח ערכי הפיתוח התיירותי יהיה מבוקר וזהיר וילווה
בהוראות לניהול מבקרים בשטח בכדי להימנע מפגיעה בשטחים הפתוחים.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב | התכנית מייצרת אפשרות לבינוי למלונאות גם בשטחים
פתוחים מוגנים במרקם שמור ארצי .הגמישות תכנונית שמספקת התמ"א עשויה לייצר הזדמנות
לצידו של איום :מחד ,בניית בתי מלון נוספים עשויה לחזק את ענף התיירות במרחב .מנגד ,שילוב
של בינוי למלונאות בשטח פתוח רגיש ללא מדיניות מוסדרת בנושא עלול להביא לפגיעה קשה
בשטחים בעלי ערכיות נופית ואקולוגית גבוהה.

תשתיות לאנרגיות מתחדשות :תמ"א /10ד ,10/תמ"א /10ב ,1/תת"ל  ,50תמ"א 41
בתחום המועצה חלות מספר תכניות למתקני אנרגיה מתחדשת:

תמ"א /10ד - 10/תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו-וולטאיים .אושרה בשנת .2011
תמ"א /10ב - 1/תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנת כח סולארית ליד אשלים .אושרה בשנת .2013
תת"ל  - 50תחנת כח תרמו-סולארית במשאבי שדה .אושרה בשנת .2013
תמ"א  -41מתחמי איתור לאנרגיה מתחדשת .בשלבי תכנון .כוללת איתורים מוצעים למתחמים
סולריים באגן ניצנה ,ובאגן אורון ,ומתחם מוצע לחוות טורבינות רוח בסמוך למרחבעם .נכון
להיום ,מוערך שהעברה להערות והשגות תהיה בתוך כשנה.
עיקרי התכנית ברמת הנגב | תמ"א /10ד - 10/מאפשרת הקמה של מתקנים סולארים קטנים
ובינוניים עד  750דונם במסלול היתר או מסלול תכנית .מסלול היתר  -מאפשר קבלת היתרי בניה
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מכוחה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות גם ללא יעוד למתקן פוטו-וולטאי ,בייעודים כגון:
חלקות א' בנחלות בשטח ייעוד חקלאי ,ייעוד למתקנים הנדסיים ,ייעוד אחסנה ומבני משק .מסלול
תכנית  -אישור תכניות מכוחה בשטחים בהיקף של עד  750דונם ,בהקלה ביחס למסלול תכנוני
רגיל .בשטח ישוב חקלאי ,היקף שטח להקמת מתקן פוטו-וולטאי ,יהיה עד  10%מהשטחים מתוך
המשבצת החקלאית ועד שטח מצטבר של  300דונם ,הנמוך בין השניים.
תמ"א /10ב - 1/התכנית מאפשרת הקמתן של תחנות כוח המשתמשות בטכנולוגיה תרמו-סולרית
ופוטו-וולטאית ,בנוסף לתשתית גז טבעי לגיבוי ,מרכזי מבקרים ומצפורים ,בסמיכות ליישוב
אשלים .התכנית עומדת על שטח של כ 12,500 -דונם ואמורה לייצר הספק של כ.MW 250-
תת"ל  - 50מאפשרת את הקמתה של תחנה תרמו-סולארית בהספק של כ 60-מגה ואט על שטח
של כ 1100-דונם בסמיכות לקיבוץ משאבי שדה.
תמ"א  -41במסגרת התכנית אותרו  3איתורים ברחבי המועצה:
א .איתור אורון -פוליגון למתחם איתור למתחם סולארי מוצע בהיקף של  13,000דונם .מיועד
למימוש רק לאחר מימוש הכריה והחציבה ושיקום השטח .התקבלה בקשה של המועצה
לבחון הסטת הפוליגון דרומה – ייבחן בהמשך ע"י עורכי התמ"א.
ב .איתור ניצנה -פוליגון למתחם איתור למתחם סולארי מוצע בהיקף של כ 6,000-דונם
בשטח המרת"ח.
ג .איתור מרחבעם -מתחם רוח מוצע בשטח של  2500דונם .האיתור נמצא במרקם שמור
ארצי ,וכיום לא מגיעים אליו קווי מתח עליון.
תכניות מפורטות -מלבד התכניות הלאומיות ,ברחבי המועצה אושרו תכניות מפורטות (שחלקן
מומשו) לשדות פוטוולטאיים בגבולות משבצת של היישובים רביבים ,כמהין ושדה בוקר .מלבד
התכניות המואשרות מקודמת בימים אלו תכנית נוספת בשטח המשבצת של טללים (לפרטים -ראה
בהמשך תכניות מפורטות לתשתיות אנרגיה).
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איור  :15היוזמות התכנוניות השונות להקמת מתקני אנרגיה בשטח המועצה

השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
רמת נגב מתאפיינת בשטח פתוח נרחב ובאקלים מדברי ,נתוני פתיחה אידיאליים ליוזמות הנדסיות
בתחום האנרגיה המתחדשת בכלל ולפרויקטים סולאריים בפרט .ואכן בשטחי המועצה קיימות
ועתידות עוד להתפתח תשתיות שונות לאנרגיות מתחדשות הכוללות בין היתר את תחנת הכוח
באשלים הנשענת על טכנולוגייה תרמו-סולארית ביום וגז טבעי בלילה ,שוקת פרבולית שדות
פוטוולטאיים ,פאנלים סולאריים על גבי גגות ,טוריבנות רוח ועוד .למעשה ,לחצי הפיתוח הסולארי
ברמת הנגב מקורם בשני מקורות שונים :המקור הראשון הוא המקור הלאומי .לקראת ועידת
האקלים בפריז (דצמבר  )2015שבה לקחו חלק רוב מדינות העולם ,קבעה הממשלה יעד לאומי
להפחתת פליטות גזי החממה עד שנת  2030וייעול צריכת האנרגיה במשק.
יעד זה תורגם להחלטת ממשלה שהביאה בהמשך לבנייתם של שתי תחנות כוח באשלים המהוות
פיילוט ל טכנולוגיות פוטוולטאיות שונות .בנוסף לתחנות הכוח ,בשדה התכנוני קידמה הממשלה
את תמ"א /10ד ,10/המאפשרת הוצאת היתר למתקנים פוטוולטאיים ומקלה על אישור תוכניות
למתקנים אלו .המקור השני ללחצי הפיתוח הוא מקומי ,ומגיע מהיישובים עצמם .הרצון להגדלת
אמצעי הייצור היישוביים וכדאיותם הכלכלית של המערכות הפוטוולטאיות בשילוב עם מדיניות
תכנונית ארצית תומכת גורם ליישובים שונים לקדם תכניות מפורטות למתקנים פוטוולטאיים
בשטחי המשבצת שלהם המיועדים לחקלאות בדרך כלל.
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תמ"א /37א -7/1/חיבור תחנות הכח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי
מטרת התכנית | ייעוד הקרקע ותכנון מפורט למסדרון תשתיות גז טבעי תת-קרקעי ולמתקנים
הנדסיים (תחנות גז) לצורך חיבור תחנות הכוח הסולאריות באשלים ולצרכנים נוספים.
סטטוס | התכנית מאושרת משנת .2012
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
מטרת התכנית היא לחבר את תחנות הכוח באשלים לתחנת הגז שברמת חובב .בעתיד בסמוך
לתחנת המגופים של קצא"א תוקם תחנת גז נוספת" ,תחנת משאבי שדה".
התכנית מייעד קרקעות למסדרון תשתית תת קרקעי ותחנות גז ,קובעת תנאים להיתרי בניה
למערכת ההולכה ,הוראות לבניית מתקנים הנדסיים והוראות לשמירה על בטיחות מערכת
ההולכה .למיקומו במקביל לכביש מס'  40וכביש ( 211עד אשלים) מגבלות בנייה במרחק של 100
מ' מציר תוואי הצינור .מערכת הולכת הגז תוכננה במקביל לדרך מס'  211וכביש מס'  ,40התוואי
מתחיל בתחום תחנות הכוח הסולריות המתוכננות בסמיכות ליישוב אשלים ומסתיים באזור
התעשייה רמת חובב .הקו צמוד ברובו לרצועת הכביש הסטטוטורית וסמוך לתשתיות קיימות של
מים ,חשמל ותקשורת.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
כיום ,עיקר השפעתו התכנונית של תוואי הגז במועצה הן המגבלות התכנוניות המוטלות על
היישובים הסמוכים לכביש מס'  40וכביש  -211משאבי שדה ,טללים ואשלים .יישובים אלו
שנדרשים להתמודד עם מגבלות תכנוניות נוספות הנובעות ממעבר תשתיות רבות באגן משאבים
(קצ"א ,מקורות ,דרכים ועוד) נאלצים להתמודד גם עם מגבלות הפיתוח שמטיל מעבר צינור הגז
בסמוך אליהם .מגבלות אלו עשויות להגביל את התרחבותם של היישובים – במיוחד על
התרחבותם של טללים ואשלים ,שמוגבלים כיום כמעט בכל היקפם בתשתיות או בנחלים .יש לציין
כי כיום לקו הגז המגיע לאגן משאבים שימוש יחיד :הזנת תחנות הכוח באשלים על מנת שיוכלו
לייצר חשמל גם בשעות לילה .יחד עם זאת ,ייתכן שבעתיד לגז הטבעי יהיו "קונים" נוספים
במועצה ,כדוגמת חקלאים המעוניינים לקדם יצירת חממות מבוקרות אקלים או הזנת תחנות קו
גנרציה מקומיות שעשויות לפתור בעיות ניתוקי חשמל (בעיקר בפתחת ניצנה) .במידה ויבשילו
התנאים לקידום שימושים מקומיים נוספים במועצה ,יהיה צורך לבחון תכנון מסדרון תשתית
עתידי שבמסגרתו יישתלב קו גז נוסף.
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איור  :16תמ"א /37א - 7/1/קו הגז לצד כביש  40באגן משאבים

תמ"א  - 15תפרושת שדות התעופה
סטטוס | אושרה בשנת 2000בימים אלו נערך עדכון לתכנית.
עיקרי התכנית ברמת הנגב | התכנית מסמנת שדה תעופה מדרגה  4בשדה בוקר  -שדה תעופה
למטוסים קלים וחקלאיים .במועצה יש שדה תעופה נוסף באגן ניצנה – מנחת קציעות ,היה חלק
ממרת"ח קציעות כמנחת למטוסי תובלה ,היום משמש לחובבי טיסנים.
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איור  :17איתורי תמ"א  15בשטח המועצה

השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב | מאחר וסביר להניח כי לתכנית מפורטת לשדה התעופה
בשדה בוקר יתלוו מגבלות סביבתיות נרחבות ,קידום של שדה זה עשוי להשפיע על פיתוח עתידי
באגן שדה בוקר .לא ידוע על כוונה לפתחו.

תמ"א  46ותמ"א  :1/46מתקני כליאה ומתקנים ביטחוניים
מטרת התכנית | הקמת מרכז שהייה וטיפול במסתננים בהתאם להחלטת הממשלה מס'  2507מיום
 .28.11.10שינוי מס'  1מאפשר להרחיב את מרכז השהייה בפריסה מיידית אם יחול צורך בכך.
סטטוס | תמ"א  46אושרה בשנת  ,2012תיקון מס'  1אושר בשנת .2013
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
ייעוד שטחים למבני מגורים ,מבנים לשימושים ציבוריים ,מתקנים נוספים ודרכים חדשות .תיקון
מס'  1מאפשר אכלוס מיידי ,לרבות באמצעות אוהלים .בנוסף ,התכנית מייעדת קרקע להקמתו של
מט"ש שישמש את מרכז השהייה וכן את יישובי אזור פתחת ניצנה .שטח התכנית עומד על כ1,300-
דונם .בעבר ,קודם תיקון מס'  2שאמור היה להרחיב את המתקן בכ 755-דונם נוספים ,אולם קידום
התכנית הוקפא עקב ירידה חדה במספר המסתננים לשטחי ישראל .קיימת סבירות כי בעתיד
השטח לא ישמש למרכז שהייה ויוסב למתקן צבאי/שימוש אלטרנטיבי.
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איור  :18תמ"א  1/46בשטח המועצה
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.1.2

תכניות מתאר מחוזיות

תמ"מ  - 14/4תכנית מתאר למחוז הדרום
תמ"מ  14/4חלה בכל תחום מחוז דרום על שטח של כ 60%-משטחי המדינה וכוללת בתוכה את
המועצה האזורית רמת הנגב.
מטרות התכנית | לאפשר בניה במחוז הדרום ,תוך כדי צמיחה כלכלית ]...[ ,טיפוח אוכלוסיות
חלשות ושילוב האוכלוסיה הבדואית .שמירת ערכי הטבע והנוף הייחודיים והגנה על איכות החיים
והסביבה בשטח המחוז תוך כדי פיתוחו .הבטחת זמינות עתודות קרקעיות לשטח המחוז לפיתוח
ולשימור .השארת החלקים המרכזיים והדרומיים [ ]...כמרחב אקסטנסיבי ודל אוכלוסיה .שטחי
כריה וחציבה באיזון עם צרכי שימור ערכי הטבע והנוף כמשאב לתיירות ונופש ,תיירות מדבר
ומרפא .פיתוח ריכוזי שיאפשר שימור שטחים פתוחים נרחבים.
סטטוס | התכנית אושרה בשנת  .2000תמ"מ ( 23/14/4אושרה בשנת  )2012מעדכנת את התכנית
בחלקה הצפון מזרחי של המועצה (מפורט בהמשך).
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
בתחום מ.א .רמת הנגב ייעודי תמ"מ  14/4העיקריים הם :שמורות טבע ,שטחים פתוחים ,קרקע
חקלאית וכרייה וחציבה.
שמורות טבע  -חלק ניכר משטחי המועצה מוגדרים בייעוד שמורות טבע; מרבית חלקה הדרומי
נכלל בתחום שמורת הר הנגב ,בחלקה המזרחי נכללים שטחים נרחבים בתחום שמורת עשוש.
שמורת מצוק הצינים ושמורת חולות עגור מצויים בחלקה הצפוני של המועצה .התכליות המותרות
בייעוד זה הינם שטחים לשימור הטבע והנוף לטיול ולתיור .עם זאת ,מותרות עבודות פיתוח שונות
כמו פיתוח שבילי הליכה ,שילוט ,ועוד .בשמורה שגודלה עולה על  10,000דונם ,יכולה הוועדה
המחוזית לאשר קידוחים וחיפושי נפט ומים ,מתקני אגירת נפט ,שימושי כרייה וחציבה ועוד.
שטחים פתוחים  -חלק ניכר משטחי המועצה נכללים ביעוד 'שטחים פתוחים' .שטחים נרחבים
ביעוד זה מצויים בחלקה הדרומי של המועצה ובמרכזה ,ורבים מהם מצויים בצמידות לייעוד
שמורות טבע .אזורים אלו מיועדים לשימור ,אולם התכנית מתירה בתחומן מספר תכליות :קווי
תשתית הנדסית ,כרייה וחציבה ,מתקני תיירות ונופש (אכסון רק בצמידות לישוב קיים) ,עיבוד
חקלאי ועוד .רוב השטחים הפתוחים לפי התכנית משמשים היום כשטחי אש.
קרקע חקלאית – שטחים בעלי ייעוד קרקע חקלאית המהווים רוב השטח בשלושת האגנים.
השטחים מצויים בעיקר בחלקה המערבי של המועצה באזור פתחת ניצנה ,ובצפון המועצה (רוב
השטח משמש היום כשטחי אש) ,מזרחית לשמורת חולות עגור ,בשטחים המרוחקים מישובים.
שטחים חקלאים נוספים נמצאים באזור קיבוץ שדה בוקר .התכליות המותרות בקרקע חקלאית
כוללות :עיבוד חקלאי ,גידול בעלי חיים ומבנים הדרושים למטרות אלו .וכן ,אתרי תיירות ונופש,
מתקנים הקשורים להתיישבות כפרית ,ועוד.
כרייה וחציבה  -מספר אזורים בתחומי המועצה מוגדרים בייעוד כרייה וחציבה של גיר ,חול וחומרי
ואדי .העיקריים בהם :רצועה בייעוד כרייה וחציבה של חומר ואדי מאזור ניצנה עד לאזור נחל יתר,
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מצפון מערב למצפה רמון; כריית חול מצפון לאזור שדה בוקר; חציבת גיר מדרום לירוחם ועוד.
בנוסף ,קיים שטח המיועד בתכנית לאזור תעשיה קשורה בחומרי גלם שמתייחס לכריית
הפוספטים ,בחלקה המזרחי של המועצה .שטחי כרייה וחציבה נרחבים נוספים מסומנים באזור
רמת מטרד ,מערבית למכתש הגדול וצפונית לשדה בוקר  -הם אינם מופיעים בתמ"א /14ב ולא
נערכה עבורם תכנית מפורטת.
תמ"מ  14/4מסמנת את היישובים הכפריים הקיימים וקובעת  5סימבולים 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
התכנית קובע ת כי לא יוקם ישוב חדש אלא במקומות המיועדים לכך בתכנית ,אלא אם יקבע אחרת
בתכנית מתאר מחוזית או ארצית.
התמ"מ מגדירה אתרי תיירות במרחב ,ביניהם עין עבדת ,העיר הנבטית עבדת ,שבטה ,תל ניצנה
ועוד .בתחום התשתיות מסומנים קווי המים והחשמל הפרוסים ברחבי המועצה.
בנוסף ,מסומנים בתמ"מ הייעודים הבאים בסימבול :כלא נפחא ( 20ק"מ צפונית למצפה רמון),
שדה תעופה ,אתר מקומי לסילוק פסולת מוצע (גובל במצפה רמון) ,שדה תעופה למטוסים קלים
(סמוך לשדה בוקר) ,מאגר מי השקייה מוצע (אזור ניצנה) ואתרי תחנות משנה קיימות/מוצעות.
לתכנית נערכו במשך השנים מספר שינויים עיקריים אשר מפורטים בהמשך ,ביניהם שינוי
משמעותי במטרופולין באר שבע (תמ"מ .)23/14/4

תמ"מ  - 23/14/4תכנית מתאר מחוזית חלקית למטרופולין באר שבע
ממטרות התכנית | הפיכת הנגב הצפוני לאזור מטרופוליני שבאר שבע במרכזו; קביעת כללים
לשימור וטיפוח שטחי נוף פתוח טבעי ומעובד לצורכי חקלאות ,פנאי ונופש ,פיתוח התיירות,
ושמירה על החי והצומח הטבעי; שילוב פעילות של מערכת הביטחון במרחב תוך איזון אינטרסים
לאומיים וייעול השימוש בקרקע; שמירה על איזון מתמיד ובזיקה בין העיר באר שבע לבין
היישובים והפעילויות במרחב שמסביבה ,ועוד.
סטטוס | התכנית אושרה בשנת 2012
עיקרי התכנית ברמת הנגב | תיקון מספר  23לתמ"מ  14/4חל על אגן משאבים ושאר חלקה הצפון
מזרחי של המועצה (כ 500-אלף דונם) ,בתחומי מטרופולין באר שבע ,ומשנה את תמ"מ  14/4באזור
זה .תמ"מ  23/14/4קובעת ייעודים חדשים של שטחים פתוחים אשר תקפים בחלקה הצפון מזרחי
של המועצה כדלקמן:
אזור נוף כפרי חקלאי – היעוד המרכזי באגן משאבים ,מתיר בתחומו תכליות כגון חקלאות,
שטחים פתוחים ,ישובים כפריים ,נופש ,תיירות (ללא אכסון מלונאי) ועוד .בתחום המועצה מסומן
גם 'ציר תיירות' המפנה לתמ"מ  - 42/14/4דרך היין ברמת הנגב (יפורט בהמשך).
אזור נוף מדבר  -שימושים שמטרתם להבטיח את השמירה על נוף פתוח רחב מימדים של המדבר,
בתי גידול ורצפים אקולוגים .היעוד מאפשר שימושים כמו חקלאות ,שטחים פתוחים לסוגיהם,
מבנים ומתקנים לנופש ,בכפוף להגבלות הקשורות ברגישות סביבתית ,שימור נופי המדבר ,פיתוח
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אכסון מלונאי צמוד דופן ,ועוד .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) .מוסד תכנון הדן בתכנית
הכוללת שטח לבינוי בתחום מרחב אקולוגי אלו רשאי לדרוש כתנאי  -נספח סביבתי ,הכולל פעולות
ואמצעים לשמירת ערכי החי ובתי הגידול במרחב ,לחלופין לאשר תכנית לאחר התייעצות עם נציג
המשרד להגנת הסביבה .בתמ"מ מסומנים ברחבי המועצה מספר אתרי תיירות :במשאבי שדה,
ברביבים וסמוך לחולות אטדים.
התכנית מסמנת מספר אתרי 'כריה וחציבה של חומרי גלם לבניה וסלילה' -חולות אטדים מזרחית
לשמורת ביר משש; אתרי שחר מערבית לכביש  40בסמיכות לנחל רביבים; רביבים דרום ומספר
אתרים קטנים נוספים .בתחומי התמ"מ מסומנים שטחי כרייה וחציבה אשר צפויים להגרע
במסגרת תמ"א  14ב' ויש לבחון את יעודם/שיקומם .התמ"מ מסמנת שטח נרחב צפונית לירוחם
ביעוד 'כרייה וחציבה של חומרי גלם אחרים'.
התמ"מ מסמנת מס' ישובים כפריים קיימים וסימבול ליישוב פרברי חדש בשם 'נווה תמרים'.
בתחומי המועצה התכנית מסמנת מספר אתרים/מתקנים :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 .הסמל
הוטמע במסגרת תיקון לתמ"מ מס' .23/14/4
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איור  :20נספח התשתיות של תמ"מ  23/14/4בשטחי המועצה
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תמ"מ  –42/14/4דרך היין ברמת הנגב
מטרת התכנית | הגדרת שטחים לפיתוח אזור מרחב דרך היין לשימושים תיירותיים ,חקלאיים
ונופיים וקביעת הוראות לשימורם ופיתוחם של שטחים אלו .קביעת תכליות ושימושים להקמת עד
 30חוות תיירותיות-חקלאיות במרחב זה.
סטטוס | אושרה בשנת .2007
גבולות | התכנית חלה בסמוך לצירים הבאים בתחומי מ.א .רמת נגב -כביש  ,40כביש  ,204כביש
 ,222כביש  211ומקיפה/מחברת את כל הישובים באגני שדה בוקר ומשאבים מלבד רתמים.
עיקרי התכנית ברמת הנגב | התכנית מאפשרת הקמת עד  30חוות תיירותיות חקלאיות .בעת הכנת
תכנית מקומית ,התכנית מאפשרת בתחומה ,להתיר שימושים לצורך קביעת אתרי טבע ,נוף ,פנאי
ונופש  -נקודות תצפית ,חניוני דרך ,אתרי ארכיאולוגיה ,כניסה לשמורות טבע ,נוף ועוד .כמו כן
עפ"י תקנון התכנית כל חווה רשאית להקים עד  6יחידות אירוח (בגודל  60מ"ר עיקרי ועוד 15
שירות) וכן שטח למסחר (בגוגל  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 .להרחבה
נוספת ראו פרק תיירות.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
מטרתה העיקרית של התכנית היא פיתוח אתרי תיירות ייחודיים ומשיכה של תיירות פנים וחוץ
לאיזור .התכנית מאפשרת מימוש פוטנציאל הפיתוח תיירותי בתחום "חוות הבודדים" דרך
האפשרות להקמת חדרי אירוח ופעילות תיירותית חקלאית .מימוש פוטנציאל זה עולה במידה רבה
בקנה אחד עם מגמות התיירות החדשות ועם קונספט "המדבר הידידותי" (להרחבה ראו פרק
תיירות) .פיתוח החוות מרחיב את המגוון התיירותי במועצה ועשוי להוות תשתית תיירותית
המשלבת שימושים נוספים (כגון שירותי הסעדה) בעתיד.
יש לציין שהתכנית עוררה התנגדויות בעבר והחלטות קודמות של המועצה הארצית לתכנון ובניה
הקפיאו את קידום התכניות המפורטות הנגזרות מתיקון התמ"מ שהובילה רמ"י .כיום המועצה
מקדמת את הסדרת החוות במסגרת תכניות מפורטות מכוח התמ"מ תוך קביעת מגבלות פיתוח
בהתאם להוראות התמ"מ.
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איור  :21תכנית דרך היין על רקע שטח המועצה

תמ"מ  – 55/14/4תכנית מתאר מחוזית למרחב דרך הבשמים וארץ המכתשים
מטרת התכנית | להגן על ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם במרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים -
תוך הגדרת כלים והנחיות לפיתוח ענף התיירות המדברית בזיקה לנושאי העניין של דרכי הבשמים
ושימור ארץ המכתשים כנכס גיאולוגי .הגנה זו יוצרת הזדמנות למינוף כלכלי של המרחב על ידי שילוב
מרכיבים תיירותיים הנשענים על ערכי השימור לחיזוק הישובים הכלולים בו .התכנית כוללת מספר
צירים המחברים את השלושת האגנים אחד לשני.
סטטוס | התכנית אושרה בשנת .2017
עיקרי התכנית ברמת הנגב | התכנית מבקשת לייצר הגנה סטטוטורית על דרכי הבשמים וארץ
המכתשים ,הערים הנבטיות העתיקות ,מכלולי החקלאות ונופי המדבר הייחודיים.
התכנית מסמנת את תוואי הדרכים העתיקות ומגדירה 'רצועות חיץ' ( 500מ' מכל צד) לאורכן חלות
מגבלות שונות  -איסור בניה ברוחב  100מ' ורצועה שמורה בשאר השטח .בין השימושים המותרים:
שיקום ושחזור הדרך ,שטחים פתוחים ,כריה וחציבה ,דרך ארצית וכל שימוש שאין בו כדי לפגוע
ברציפות התוואי ,באישור הועדה המחוזית .ברצועה השמורה מותרת הקמת :קווי תשתית ,חניוני יום,
חממות ובתי צמיחה .בנוסף ,התכנית מסמנת אזורי חיץ מסביב לאתרי מורשת עולמית כגון שבטה
וחלוצה .איזור החיץ המשמעותי ביותר סובב את דרך הבשמים ועומד על כ 600-אלף דונם .בתחום
אזורים אלו ,כל תכנית שתקודם צריכה להשתלב עם מטרות האתר ,ולא לפגוע באגן החזותי של האזור.
כמו כן ,אישור תכנית מצריך התייעצות עם המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע.
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התכנית מסמנת מוקדי תיירות כגון שדה בוקר ,אשלים ,עזוז ,ניצנה ועבדת .במוקדים אלו מאפשרת
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 .חשוב להדגיש כי
התכנית איננה מפרטת אודות היקפי הפיתוח של מוקדי התיירות ,ורק מנחה שבמידה ומוקד
האכסון המלנואי איננו ממוקם בשטח המיועד לבינוי או בצמידות דופן לו ,אזי הוא יהיה מפותח
בהיקף מצומצם תוך העדפה למלוניות ומלונות בוטיק.
בתכנית מסומנים אתרי עתיקות על דרך עתיקה ,ביניהם עין ירקעם ,מצד גרפון ,עין עבדת ועין
סהרונים ,בנוסף לערים עתיקות  -רחובות בנגב ,חלוצה ,שבטה ועבדת .התכנית מתירה הקמת
חניונים למנוחה ולריענון והשימושים המותרים בתחומם הם :תחנות מידע ,הסעדה ומסחר
תיירותי ,בנוסף לחניוני לילה עם תשתיות נדרשות.
התכנית מסמנת 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 .בינוי ככל שידרש ירוכז במספר מצומצם של מוקדים ,ובאזורים מופרים.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
במהלך הכנת התכנית ,הוכרזה דרך הבשמים המרכזית והערים הנבטיות כאתרי מורשת עולמית
ע"י אונסק"ו .התכנית שמה דגש על שימור נכסי הנוף הבראשיתיים ,אתרי הטבע ומכלולי תרבות
המורשת ההיסטורית .התכנית מניחה שלד לפיתוח ושידרוג אתרי תיירות ותשתיות תיירות
בתחומי רמת הנגב .התכנית אינה קובעת היקפי פיתוח מלונאי וכן כללים לשפה עיצובית אחידה
למרכיבי התיירות ,אך מציעה כי הרשויות המקומיות יפעלו לאישור מסמך מדיניות שיקבע את
עיצובם האחיד של המרכיבים להבטחת מיתוג המרחב ,אפיונו ,והדגשת החשיבות ההיסטורית,
התרבותית הנופית שלו.
למעשה ,על אף שמכוח התכנית ניתן לקדם תכניות מפורטות ,נראה כי רמת הפירוט המחוזית
אליה הגיעה התכנית מחייבת יצירת רובד תכנוני נוסף שייספק זוית התסכלות כוללנית מקומית.
תפקידה של התכנית הכוללנית במקרה זה יהיה להוות רובד ביניים ולגבש מדיניות תכנונית אגנית-
מרחבית שלאורה יגובשו תכניות מפורטות שונות .רובד זה חסר במיוחד במוקדי הפיתוח
המרכזיים  -באגן ניצנה שבו אושרו כ 5-סימבולים ,ובאגן שדה בוקר וחניון הרועה שם אושרו כ4-
סימבולים.
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איור  :22תמ"מ דרך הבשמים על רקע שטח המועצה

 .1.3תכניות ליישובים חדשים
החלטת המועצה הארצית מס' 620
סטטוס | התקבלה ב7.8.2018-
עיקרי החלטה | ב 7.8.18-דנה המועצה הארצית בתזכירים 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
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תכנית  – 620-0230102ניצנית
מטרת התכנית | הקמת היישוב ניצנית.
סטטוס | בדיקת עמידה בתנאי סף – .2015
עיקרי התכנית ברמת הנגב | התכנית מפרטת את הסימבול שנקבע במסגרת תמ"א  35ובתמ"מ
 4/14ליישוב בפתחת ניצנה .בחלקה המזרחי המפורט מציעה התכנית יישוב הכולל כ 1,600 -יח"ד
בחמש שכונות מגורים בעירוב שימושים תעסוקה ,מסחר ,מבני ציבור ותיירות  -מוקד הלנה בהיקף
של  200חדרי מלון ושטח לאטרקציה תיירותית בסמוך לגן הלאומי ניצנה ..חלקה המערבי של
התכנית נותר מתארי במסגרת התכנית בשל הקרבה לגבול והמגבלות הבטחוניות הנובעות מכך.
החלק המתארי כולל שטח למגורים ושטח לאזור תעסוקה שאמור להתחבר עם מסוף הגבול ניצנה.
בימים אלו נבחנות חלופות לפיתוח המתחם הצפון-מזרחי כשלב א' ,אופן השתלבותו בקהילה
החינוכית התיישבותית ניצנה ובהתאם הסטת כביש  10והוצאתו מחוץ ליישוב.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב | התכנית הכוללנית תדרש לבחון את השפעתו ואופן
השתלבותו של יישוב באופי וסדרי הגודל המתוכננים בחזון הכללי לפתחת ניצנה ,במכלול ההיבטים
– תנאי סף לשירותים ,תשתיות ,תעסוקה וכיוב' ,בהתאם לשלבי הפיתוח השונים.
איור  :23תשריט ניצנית 620-0230102 -
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תמ"מ  –65/14/4ישוב כפרי מוצע לפזורה הבדואית בהר הנגב (רמת ציפורים)
מטרת התכנית | הקמת ישוב חדש לפזורה הבדואית .התכנית מסמנת סימבול לישוב כפרי מוצע,
ממערב לכביש  ,40כ 6-ק"מ מצפון לעיר הנבטית עבדת.
סטטוס | אושרה בינואר  .2015כיום מקודם שינוי נוסף (מס'  )89שמטרתו להזיז הסימבול מרמת
ציפורים לעבדה (השינוי נדון בועדה המחוזית ועבר לדיון בולנת"ע).
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
ביוני  2014במסגרת אישור שינוי תמ"מ  65/14/4והליך התנגדויות שקדם לו ,הורתה הולנת"ע
לקיים הליך בחינה של המרחב ,בין שדה בוקר ומצפה רמון ולהציע פיתרון תכנוני שלם יותר
לאוכלוסיה הבדואית באזור .במהלך בחינת המרחב גובשה החלופה המשולבת במרחב אשר אומצה
ע"י מינהל התכנון והובאה כהצעה לולנת"ע ב .21.12.2015-הולנת"ע בישיבתה ב21.12.2015-
החליטה לאמץ את הפיתרון של הקמת ישוב אחד לתושבי הר הנגב הבדואים ברמת ציפורים .כמו
כן החליטה הולנת"ע כי יש לקדם הליך תכנוני משלים למוקדי תיירות וחקלאות  ,אשר לא יכללו
מגורים .ביום  09.06.2015אושר שינוי  1לתמ"א  .35במסגרת שינוי זה נגרע אזור אתר עבדה
ממכלול נוף ( 36הר הנגב ,חקלאות הנבטים ודרכי הבשמים).
בעקבות הגריעה נוצרה הזדמנות לבחינה מחודשת של יתרונות אתר עבדה מבחינת זמינות הקרקע,
גודל האוכלוסיה החיה במקום ,והאפשרות למיצוי פוטנציאל אתר עבדה לפיתוח בתחומי תיירות ,
חקלאות ותעסוקות תומכות תיירות ,במקום.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
ישוב הקבע החדש מיועד עבור אוכלוסיית הפזורה המקומית המונה כיום כ 780-נפשות ,ופרוסה
בארבעה מוקדים לאורך כביש  :40נחל אריכא ,משולש חווה ,עבדה ורמת ציפורים .הקמת היישוב
החדש וצירופו למועצה יידרוש היערכות מוניצפלית כוללת ,כמו גם ניתוח ההיבטים החברתיים
שעתידיים להשפיע על החברה כיום במועצה.

תמ"מ  - 1/23/14/4ישוב כפרי בצומת טללים (שיזף)
מטרת התכנית | בתמ"מ  14/4סומן ישוב כפרי מצפון לצומת טללים ,בתכנית המעודכנת 23/14/4
לא נכלל הישוב .מטרת התיקון הייתה הוספתו כפי שהופיע בתמ"מ המקורית.
סטטוס | אושרה בשנת  .2015לפני מספר חודשים אושר תזכיר להקמת יישוב במועצה .ישנה תכנית
מתארית מאושרת ,והתכנית המפורטת נמצאת בשלבי הכנה בימים אלו.
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
שינוי התמ"מ מסמן סימבול להקמת יישוב מצפון לצומת טללים ,במיקום היישוב הקיים .יש לציין
כי הורואת התמ"א מאפשרות בניית של  250יח"ד עד .2030
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
שינוי התמ"מ סלל למעשה את הדרך להתכנון המתארי והמפורט של המרכז האזורי ברמת הנגב
כשבמסגרתו יוסדר ויורחב היישוב שיזף.
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איור  :24תשריט 1/23/14/4

תמ"מ  28/14/4ותכנית מפורטת  – 620-0328369הקמת הישוב הפרברי נווה תמרים
מטרת התכנית | קביעת אזור בינוי פרברי להקמת ישוב פרברי .הסימון ממוקם צפון מזרחית
ליישוב רביבים ,דרומית לשמורת טבע חולות ביר משאש ,בסמיכות לדרך מס' .222
סטטוס | מאושרת משנת  .2003בספטמבר  2016הופקדה התכנית המפורטת ליישוב .באוגוסט 2018
התקבלה החלטת ממשלה (מס'  )4137שתומכת בהקמת היישוב .צפוי להיות דיון בולנת"ע בהתאם
להוראות תמ"א  35/1בעניין.
עיקרי התכנית ברמת הנגב |
אזור בינוי פרברי ,כפי שמוגדר בתמ"מ  .23/14/4התכליות המותרות הן :ייעוד קרקע למגורים,
תעסוקה ,תעשייה ,מלאכה ומסחר ,נופש פנאי ותרבות (לרבות מלונאות) ,חינוך ,בריאות ,רווחה
שירותי ממשל ,מערכות תשתיות ,ועוד .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.
השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
להקמת נווה תמרים צפויה להיות השפעה משמעותית על מרחב המועצה ואגן משאבים ,הן מבחינה
מוניצפלית והן מבחינה מרחבית ,לאור העובדה כי היישוב מוגדר כפרברי וצפויה להתגורר בואוכו'
בהיף גדול משמעותית בהשוואה ליישובים הכפרים הקיימים כיום במועצה .נוסף על כך ,הקמת
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היישוב כמכלול של מגורים ,תעסוקה ומסחר מחייבת גיבוש חזון ליישוב ולתפקידו במערך האזורי,
כמו גם בחינת השתלבותו והשפעתו על החזון הכולל לאגן משאבים.
איור  :25תשריט 28/14/4

איור  :26תשריט התכנית 620-0328369
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 .1.4תכניות מקומיות ומפורטות
תכנית מתאר מקומית למועצה אזורית רמת נגב 101/02/20 -
מטרת התכנית | תכנית מתאר מקומית למועצה האזורית רמת הנגב .ממטרותיה של התכנית:
להבטיח עתודות קרקע ,לפקח על פיתוח הקרקע תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות
מתאימות לכך ,ייעוד אזורים למגורים ,מסחר ותעשיה ,שמירת ופיתוח אזורים בעלי חשיבות
מבחינת ערכי טבע ונוף .התכנית חלה בכל שטחי המועצה ,בשטח של כ 4-מיליון דונם.
סטטוס | אושרה בשנת .1982
עיקרי התכנית ברמת הנגב | חקלאות  -התכנית מסמנת קרקע חקלאית בחלק ניכר מתחומי
המועצה ,בשטח של כ 2.25-מיליון דונם ,כ 55%-משטחיה ומקיפה את הישובים במועצה מכל
האגנים .התכנית מפרידה בין קרקע חקלאית מוכרזת לבין שטח עם פוטנציאל לחקלאות שטרם
הוכרז .שטחים רבים אשר מסומנים כקרקע חקלאית ממוקמים בתחומי שטחי אש ,כמו כן כיום
בשטחים רבים ייעודים מאושרים כגון שמורות טבע .לפי התכנית במידה וישנו יעוד כפול כגון
חפיפה בין יעוד חקלאי לשמורת טבע ,החלטה על הייעוד הסופי תהי ע"פ תכנית מפורטת.
שמורות טבע וגנים לאומיים  -בדומה לתמ"מ  14/4שטח נרחב בדרום המועצה ובאזור מזרחית
למצפה רמון מסומנים כשמורת טבע .שמורות גדולות נוספות מסומנות דרומית לאשלים ,דרומית
לשדה בוקר ודרום מזרחית לירוחם .אזור המכתש הגדול מסומן בייעוד 'פארק גיאולוגי לאומי' -
כל פיתוח באזור ,כולל דרכים ומתקנים הנדסיים ,יעשה בהתאם לתכנית מפורטת ,כרייה וחציבה
תהיה זמנית ומוגבלת .התכנית מסמנת את גן לאומי עבדת וגן לאומי שבטה .אתרים רבים במועצה
מוגדרים כאתר עתיקות היסטורי  -בהם אסורה בניה שלא לפי תכנית בינוי שאושרה על ידי הועדה
המקומית ,זו תאושר לפי התנאים והמגבלות של אגף עתיקות/תכנית מתאר ארצית לעתיקות.
אזורים לבינוי  -התכנית מבצעת הבחנה 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.
תעשייה ,כרייה וחציבה  -תכנית המתאר מסמנת 'אזורי תעשייה הקשורה לחומרי גלם' דרומית
למכתש הגדול המיועד לכריית פוספסטים/נחושת וכן תעשיות נלוות .מתחמים מיועדים ל'אזור
תעשייה מוצע' צפונית למצפה רמון וצפונית למשאבי שדה .אזורי התעשיה המוצעים אינם
מסומנים בתמ"מ  14/4ובתיקון  23לתמ"מ ,ובמיקומם היעוד המוצע הוא שטחים פתוחים או אזור
נוף מדבר.
אזור לתכנון בעתיד  -אזורים אשר לא ניתן להגדיר את ייעודם בשלב עריכת תכנית המתאר אשר
יתוכננו בהמשך .יעוד זה מופיע בסמיכות למעבר ניצנה ,בחלק הדרום מזרחי של המועצה ובאזור
צפונית לשמורת הר הנגב בחלק המערבי של המועצה.
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השפעות התכנית על התכנון ברמת הנגב |
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.
איור  :27תשריט תכנית המתאר

תכנית מתאר מקומית לבניה ושימוש בקרקע חקלאית 11/101/02/20 -
מטרת התכנית | קביעת הוראות ותנאים המסמיכים את הועדה המקומית למתן היתרים לבניה
ושימוש בקרקע שיועדה כאזור חקלאי ,לשם ניצול הקרקע למטרות חקלאיות.
סטטוס | אושרה בשנת 1994
עיקרי התכנית ברמת הנגב | התכנית היא בהמהותה תכנית מאפשרת ו"נועדה לפשט את ההליך
הבירוקרטי ולאפשר הוצאת היתרי בניה למתקנים חקלאיים ולמתקני עזר בהליך פשוט ובזמן
סביר ".הוראות התכנית מפרטות את סמכות הועדה המקומית למתן היתרים לבניה ושימוש
בקרקע ,בנוסף למגבלות הנגזרות מכל שימוש .בין השימושים המותרים ביעוד חקלאי :בתי צמיחה,
דיר צאן ,רפת ,מחסן חקלאי ,בריכות דגים וגידולי מים ,ועוד .התכנית כוללת גם הנחיות מקצועיות
למרחקים הנדרשים בין סוגי גידולים חקלאיים ובין שימושים רגישים שונים ,כגון המרחק בין
חוות לולים למבני מגורים וכיו"ב .כמו כן ,נכללות הנחיות כלליות להגשת היתרים בתחום
החקלאות .מצויין בהוראות כי בכוחה של הועדה המקומית לא להתיר בקשות להיתרי בניה
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לשימושים חקלאיים העלולים להוות מטרד נופי ,אקולוגי סביבתי או מטרד לאזורי מגורים
סמוכים .מעבר לכך ,התכנית אינה כוללת שיקולים ו/או תנאים/מגבלות/העדפות לבחירת מיקום
השימושים החקלאיים על סוגיו במרחב המועצה .כן ,התכנית אינה כוללת היתרים לשימושי עיבוד
תוצרת חקלאית ,ובכך למעשה מגבילה את הפעילות החקלאית בשטח.

תכניות מפורטות ליישובים
בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב  14ישובים .בחלק מן הישובים מתוכננת הרחבה ובהתאם
מקודמות תכניות חדשות .במקביל ,מתוכננת הקמתם של יישובים חדשים בגבולות המועצה ובכלל
זה תכנית להקמת ישוב לפזורה הבדואית ושני יישובים חדשים נוספים (ראו תכניות ליישובים
חדשים שלעיל) .בטבלה שלהלן מוצגות התכניות המפורטות המאושרות לישובי המועצה ,ואילו
בטבלה  3ניתן לראות את התכניות שבהליכים ביישובים השונים .לעיון בתכניות נוספות ביישובים,
ראו בפרק "מאפייני היישובים".
טבלה  :2תכניות מפורטות מאושרות ביישובים
אגן

יישוב
משאבי שדה
טללים

מס' תכנית
 /130 /03 /10א1

מאושרת

1/142/03/20

מאושרת מ-
2005
מאושרת מ-
2008
מאושרת -
1979
מאושרת -
2003
מאושרת-
2013
מאושרת -
2014
מאושרת –
2017
מאושרת -
1982
מאושרת -
2014
מאושרת -
2017
מאושרת מ-
1998
מאושרת מ-
2003

2/142/03/20
106 /03 /20
 /20מק3007/

רביבים

4/106/03/20
5 /106 /03 /20

אגן
משאבים

620-0166512
166/03/10
רתמים

2/166/03/20
620-0298364

אשלים

31/101/02/10
1/183/03/20

שיזף
620-0326041

אגן פתחת
ניצנה

סטטוס

ניצני סיני

1/217 /03 /20

כמהין

/10במ187/

ניצנה (הקהילה
החינוכית-התיישבותית)

2/188/03/10

עזוז

1/219/03/20

באר מילכה

53/101/02/20
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תכנית
מתארית
מאושרת
מנובמבר
2018
מאושרת
משנת 2014
מאושרת
משנת 1996
מאושרת
משנת 1990
מאושרת
משנת 2005
מאושרת
משנת 2003

מטרת תכנית
הסדרה ראשונה של שימושי
הקרקע בקיבוץ
הסדרת היישוב הקיים
והרחבת היישוב
הרחבת היישוב
חלוקת שימושי הקרקע
ותחום הפיתוח בקיבוץ
איחוד וחלוקה על בסיס
תכנית 106 /03 /20
הרחבת השימושים המותרים
באזור התעשייה ומבני המשק
הקמת מתחם תיירות -חאן חי
בנגב
הסדרת והרחבת הקיבוץ
הקמת היישוב
הסדרת והרחבת היישוב
הסדרת בית עלמין ליישוב
הסדרת היישוב והרחבתו
יצירת מסגרות תכנונית
להקמת מרכז ציבורי במרכז
המועצה
יצירת מסגרת תכנונית
לפיתוח מרכז אזורי הכולל
מגורי ,מבני ציבור ותעסוקה
בסביבת מרכז המועצה
תכנית מתאר ליישוב
הקמת היישוב
הסדרת כפר הנוער
הסדרת והרחבת היישוב
הקמת המושב

סקירה תכנונית

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

2/120/02/10
8/120/03/20א
מדרשת בן גוריון

3 /120 /02 /10
620-0354688
14/101/03/20

אגן
שדה בוקר

29 /101 /02 /20

שדה בוקר

620-0244194
60/101/02/20

מרחב עם

מאושרת
משנת 1982
מאושרת
משנת 2002
מאושרת
משנת 1988
מאושרת
משנת 2018
מאושרת מ-
1996
מאושרת מ-
1997
מאושרת
מדצמבר
2018
מאושרת
משנת 2005

תכנית מתאר למדרשת בן
גוריון
הקמת שכונת נווה בוקר
הקמת שכונת נווה צין
הקמת נווה בוקר ד'
הסדרת שימושי הקרקע
בקיבוץ
הקמת מלונאות ותחנת תדלוק
בכניסה לקיבוץ
הסדרת שימושי הקרקע
והרחבת הקיבוץ
הקמת היישוב

טבלה  :3תכניות בהליכים ביישובים

אגן

ישוב
קיבוץ
משאבי
שדה
שיזף

משאבים

מס' תכנית
וסטטוס
620-0188458
בדיקת תנאי סף

סוגיות מרכזיות בתכנון
הרחבת המגורים הקיבוץ תוך שמירת הצביון
הקיבוצי.

טרם יציקת תוכן ברור לשימושים הציבוריים
התכנית
נקלטה במערכת
והתעסוקתיים בתכנית

טללים

מגבלות תכנוניות בעקבות ממשק עם תשתיות
620-0626952
טרם הרחבת המגורים הקיבוץ תוך שמירת הצביון
התכנית
נקלטה במערכת
הקיבוצי.

רתמים

התכנית
טרם סוגיית זהות היישוב :ישוב חקלאי או ישוב הקהילתי
נקלטה במערכת

אשלים

התכנית
טרם מגבלות תכנוניות בעקבות ממשק עם תשתיות
נקלטה במערכת
בשלבי תכנון להשלמה ל 500יח"ד

נווה תמרים

620-0328369
בדיקת תנאי סף

עזוז

תכנית
הגשה

כמהין

620-0241778
בדיקת תנאי סף

קביעת היקף גודל ואופי הישוב.
אופן שילובו בטבעת החיצונית של מטרופולין ב"ש
ובאגן משאבים

לקראת הסדרת ה"מחנה זמני" והרחבת היישוב הקיים תוך
שמירה על הדפוס הייחודי.
הסדרת מקום למגרשים בגודל של  2.5דונם ,שתוכננו
בעבר תוכננו כמפוצלות.
מציאת פתרון תכנוני מוסכם אל מול הגופים
הירוקים להרחבת היישוב צפונה ודרומה.

אגן פתחת
ניצנה

השפעתו ואופן השתלבותו של יישוב באופי וסדרי
הגודל המתוכננים בחזון הכללי לפתחת ניצנה

ניצנית/
ניצנה

620-0230102
בדיקת תנאי סף

באר מילכה

טרם חיזוק היישוב באמצעות תוספת נחלות תוך שמירה
התכנית
נקלטה במערכת
על צביון היישוב
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מדרשת בן התכנית
טרם שילוב תמהיל חדש של צפיפויות
נקלטה במערכת
גוריון
תכנון כניסה חדשה ליישוב (כניסה צפונית)
שטחי תעסוקה סמוך לכניסת היישוב וכביש 40
אגן שדה
בוקר

מרחבעם

עבדה

620-0550871
עברה
התכנית
מקומית ,עוד לא שטחי תעסוקה בסמוך לכביש 40
הוגשה לתנאי סף.
התכנית
טרם השתלבות מוניצפלית וחברתית של היישוב במועצה
נקלטה במערכת
סמיכות לכביש 40
פיתוח בראש  3גבעות

היבטי סביבה

תכניות מפורטות לשמורות טבע וגנים לאומיים 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 אותם רואה רשות הטבע והגנים כשמורות פוטנציאליות ,חלק ניכר מהן מוצעות
עדיין ברמה הרעיונית וטרם קודמו מבחינה סטטוטורית.
בטבלאות להלן מוצגות עיקרי התכניות המפורטות לשמורות טבע ,גנים לאומיים וליערות החלות
בתחום מ.א .רמת הנגב:
טבלה  :4תכניות מאושרות ומקודמות לשמורות טבע ברמת הנגב

שמורות טבע מאושרות
שם השמורה
מצוק הצינים

חולות עגור

מס' תכנית

תאריך אישור

עיקרי התכנית

1/172/02/20
הרחבה

04/09/2007

כ 40,000-דונם בתחום מכתש רמון ,מהווה
הרחבה לשמורת מצוק הצינים.

72/02/10

09/09/1980

שטח של  632,000דונם .התכנית מאפשרת
מבנים ושטחי נופש לצרכי תיירות.

06/04/2009 52/101/02/20

שטח של כ 182,000-דונם .לא מופיעה בתמ"א
 .8הנחיות מפורטות לתיאום של כוחות
הביטחון עם רט"ג.

173/02/10

01/10/1981

2/173/02/20

12/05/2009

הרחבה לשמורת הר הנגב ,מיעוד שטח פתוח
לשמורת טבע .מגדירה תנאים מיוחדים -
באזורים מסוימים פעילות בשעות היום
בלבד ,ללא כניסת רכבים.

30/01/2007

הרחבה של כ 16,800-דונם לשמורת הר הנגב,
מאפשר פיתוח וניצול מקורות מים באזור
תוך תאום עם רט"ג.

שמורת הר הנגב

3/173/02/20
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שמורות טבע מקודמות
שם השמורה
שמורת לב הרמון

מס' תכנית

סטטוס

613-0310672

עמידה בתנאי כ 13,800-דונם ,בשטחה של מצפה רמון ומ.א
רמת נגב .יצירת רצף שמורות במכתש רמון,
סף
שיקום אתרי כריה וחציבה.

נרקיסי נחל מסעד

עיקרי התכנית

מקודמת

בהכנה ברט"ג

-

מקודמת

בהכנה ברט"ג

חלמונית רכס בוקר -
הרחבה

מקודמת

בהכנה בהתאם לאישור תכנית דרך הבשמים.

14/6/2011

שטח השמורה כ 40,000-דונם .התכנית
מגדירה תיאום עם קק"ל בנוגע לעצי אשל,
ותיאום עם רשות העתיקות בנוגע לשרידי
המסילה הטורקית.

חולות
הרחבה

משאבים

נחל סכר

311/02/20

המכתש הגדול

25/07/2005 54/101/02/10

שטח של כ 38,200-דונם ,מאפשרת חקירה,
חיפוש וסקרים גיאולוגים בחלק המערבי,
תותר כריית חול קוורץ זך בכפוך לסקר
מתאים.

29/09/1980

שמורת חולות משאבים ,כ 1-ק"מ דרום
מערבית לצומת טללים .על שטח של כ-
 12,000דונם.

21/09/2006

שטח של כ 72,000 -דונם ,תותר כריית
מחצבים בכפוף להכנת סקר גיאולוגי בכפוף
לאישור ותנאים נוספים.

18/03/1982

שמורה בשטח של כ 500-דונם.

חולות שונרה ,נחל לבן 318/03/20
וכלך סיני

26/03/2015

שטח של כ 100-דונם ,מאפשרת כרייה
וחציבה בהתאם לתכנית מפורטת שבסופה
יחזור יעוד שמורת הטבע .מעגנת שימור
מסילה תורכית ודרך עתיקה בתחומה.

303/03/20

21/09/2006

שטחה כ 450-דונם ,מאפשרת פעילות
בטחונית ופיתוח תיירותי מינימלי.

חולות משאבים

159 /03 /20

מצלעות המכתש הגדול 302/03/20

חלמונית רכס בוקר

אירוס ירוחם

201 /03 /10
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טבלה  :5תכניות מאושרות לגנים לאומיים ברמת הנגב

גן לאומי
עין עבדת
עבדת

גן הפסלים

גנים לאומיים מאושרים
תאריך אישור עיקרי התכנית
מס' תכנית
כ 4800-דונם ,כל שימוש בקרקע מותנה
( 110 /03 /20ד18/09/1969 )488 /
בהסכמת רשות הגנים הלאומיים וועדות
התכנון.
התכנית מאפשרת הקמת מבני שירות
12/02/1996
3/110/03/10
לאחזקת והפעלת הגן ,נטיעות עצים ,התקנת
ספסלים וכדומה.
מגדירה מספר יעודים ביניהם מרכז שרותים
05/11/1992
2/110/03/10
ומסחר ,שטח ציבורי פתוח ,שטח עתיקות ,גן
לאומי מוכרז לפי חוק.
מאפשר הקמתו של גן פסלים ושירותים
21/01/1971
138 /03 /20
שונים לנוחיות קהל המבקרים בגן הלאומי.

מדרשת בן גוריון

4 /133 /03 /20

07/03/2002

שבטה

( 153/03/20ד)469/

20/01/1966

ניצנה

9 /101 /02 /20

11/01/1998

מגדירה יעודים כגון שטח ציבורי פתוח ובנייני
ציבור .הגן כולל את אחוזת קבר בן גויון
בעיקרו.
מייעדת את השטח (כ 310-דונם) לגן לאומי
בהתאם לחוק הגנים הלאומיים ושמורות
הטבע.
התכנית חלה על שטח של כ 2000-דונם
וכוללת יעוד גן לאומי ,אזור חקלאי וכריה
וחציבה .השימושים בתכנית כפופים
למטרדים הסביבתיים הנגזרים מפעילות
צה"ל.

טבלה  :6תכניות מקודמות לגנים לאומיים ברמת הנגב

גנים לאומיים מקודמים
סטטוס

עיקרי התכנית

גן לאומי

מס' תכנית

תל ניצנה

תכנון ראשוני

בתהליך תכנון ראשוני ע"י רט"ג -
תכנית לגן הלאומי תל ניצנה הכוללת
התמקדות בפיתוח המבואה ,תוך
ביסוס תשתית תיירותית נגישה לציבור.

רחובות בנגב

מוצע

חרבת חלוצה

מוצע
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תכניות מפורטות ליערות בתחומי המועצה
טבלה  :7תכניות מאושרות ליערות ברמת הנגב

יערות
יער

מס' תכנית

תאריך אישור

עיקרי התכנית

צומת הנגב

306/03/20

23/06/2014

כ 1140-דונם ,יער פארק קיים

יער משאבים

308 /03 /20

05/02/2008

כ 670-דונם ,יער פארק קיים

חניון הרועה

49/101/02/20

05/05/2003

הכשרה ופיתוח חניון ,דיוק שטח היער -
יער קיים.

פארק גולדה

12/101/02/20

16/09/1994

יער עזוז בארותיים

328 /03 /20

מקודמת (הוחלט
להפקידה בתנאים)

יער אזור חולות 651-0363168
חלוצה

מקודמת

תכניות מפורטות לכרייה וחציבה בתחומי המועצה
טבלה  :8תכניות מאושרות לכריה וחציבה ברמת הנגב

תכניות מפורטות לכריה וחציבה
מס' תכנית

ת .אישור

הערות

שם התכנית

1/179/03/10

10/07/1980

רמת מטרד

תמ"מ 14/4

182/03/10

05/05/1983

כריה וחציבה ברכס צפרים

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

190/03/10

11/08/1983

מחצבת נחל רביבים

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

4/101/02/20

24/07/1989

כריית פוספטים  -אורון צין

תמ"מ  ,14/4תמ"א  14ב'

230/03/10

03/07/1991

נחל חלוצה (הבשור)

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

234/03/10

23/06/1994

נחל הבשור-חציבה וכרייה

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

13/10/1994

רביבים מזרח  -מחצבת חלוקי תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'
נחל

10/04/1995

מחצבת חלוקי נחל  -רביבים תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'
מערב

240/03/10

10/04/1995

מחצבת חלוקי נחל  -חלוצה צפון

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

247/03/20

10/07/1995

נחל ניצנה  -חלוקי נחל

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

244/03/10

10/08/1995

מחצבת הר שחר

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

245/03/20

28/05/1996

נחל ניצנה  -חלוקי נחל

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

30/101/02/20

26/09/1996

מחצבת חלוקי נחל  -נחל סכר

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

1/175/03/10

13/10/1996

מחצבת חלוקי נחל  -נחל ניצנה

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

248/03/20

22/12/1996

מחצבה בנחל ניצנה

תמ"א  ,1/14תמ"מ 14/4

18/101/02/20
19/101/02/20
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36/101/02/20

07/08/1997

מחצבת חלוקי נחל ניצנה (צפון)

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

24/101/02/20

08/12/1998

מחצבת חול קוורץ  -חתירה צפון

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

255/03/10

05/07/1999

מחצבת חרסית  -מכתש רמון

תמ"א  14ב'

1/244/03/20

31/12/2000

אתר כריה וחציבה הר שחר דרום תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

198/03/20

19/12/2002

אתר כרייה בנחל רביבים

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

301/03/20

16/01/2003

אתר כריית חול  -אטדים

תמ"א  ,1/14נגרע בתמ"א 14ב'

כרייה חלוקי נחל  -ניצנה צפון

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

2/244/03/20

31/08/2005

אתר הר שחר דרום

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

3/244/03/20

04/09/2007

הר שחר דרום (העתקת אזור תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'
המתקנים)

27/01/2005 63/101/02/20

03 20

2

20-017 1

0 0 2013

הוספת אזור מתקנים  -הר שחר

תמ"א  ,1/14תמ"א  14ב'

13 10 201

אזור כריית פוספטים אורון  -צין

תמ"א  14ב' ,תמ"מ 14/4

טבלה  :9תכניות מפורטות לשיקום מחצבות ברמת הנגב
תכניות מפורטות לשיקום מחצבות
שם התכנית

מס' תכנית

תכנית לשיקום
כריית
לאתר
חלוקי נחל ניצנה

620-0317305

12/101/02/10

16/09/94

סטטוס
אושרה ב19.10.17-

עיקרי התכנית
שיקום מחצבות קיימות בנחל ניצנה
והחזרת תוואי הנחל וסביבותיו
למטרות שימור טבע וטיילות ושמירה
על רצף המסדרון האקולוגי מהר הנגב
לפתחת ניצנה.
שיקום אזור כריה וחציבה

תכניות מפורטות בנושאי תחבורה בתחומי המועצה
טבלה  :10תכניות תחבורה ברמת הנגב

מס' התכנית

שם התכנית

סטטוס

עיקרי התכנית

ד313/02/20/

דרך מספר  -10קטע
ניצנה חלוציות

אושרה בשנת 2012

ד266/03/11/

מסילת ברזל לעיר אושרה בשנת 2012
הבה"דים

הסטת דרך מס'  700 10מ' מזרחה
(בתוך תחום זכות הדרך הקיימת)
כאשר תוואי הדרך הקיימת
יישאר לצרכים ביטוחניים
בעיקר .מטרת התכנית היא לחבר
בין יישובי פתחת ניצנה ובין
יישובי אשכול
המסילה מתפצלת ממסילת באר
הקיימת
חובב
שבע-רמת
וממשיכה דרום ממזרח לכביש 40
עד עיר הבה"דים .התחנה מיועדת
לשרת את אוכלוסיית החיילים,
תושבי המועצה ומועסקי רמת
חובב
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608-0150086
צפוני
607-0193185

-

קטע מסילת ברזל באר מקודמת  -בדיקת תוואי הרכבת מבאר שבע לאילת,
עוברת חלקית בתחומי המועצה.
תנאי סף
שבע-אילת
בנובמבר מתווה תוואי למסילה בין דימונה
מסילת ברזל דימונה -אושרה
מטענים
להובלת
לירוחם
2018
ירוחם
ונוסעים ,לאורך  12.5ק"מ אשר
עובר בשטח המועצה.
בהליכים
כביש 15
המועצה האזורית ומנהל התכנון מקדמים
תכנון לשדרוג הכביש לרמה של כביש
מקומי .התכנית מציעה כביש חד מסלולי ודו
נתיבי הנמתח מכביש  222מצומת כמהין
לכוון עזוז כאשר החיבור לכביש  10צפוי
להתרחש במצפור בר לב .התוואי המתוכנן
מציע לעקוף את הרחבת ניצנה (על תכנית
ניצנית והרחבת ניצנה ראו פרק סקירה
תכנונית) ולעקיפה ממזרח של כפר הנוער.
מטרת התכנית היא לשדרג הכביש ולהעביר
את האחריות לטיפולו לנת"י.

תכניות מפורטות לתשתיות ואנרגיה מתחדשות בתחומי המועצה
בתחומי המועצה אושרו מספר מתקני אנרגיה מתחדשת בטכנולוגיות שונות :מתקנים פוטו-
וולטאים ותרמו-סולרים לייצור אנרגיה ,חלקם בתחומי היישובים וחלקם בשטחים הפתוחים.
השפעות התכניות | שתי תכניות לתחנות תרמו-סולריות קודמו באמצעות תמ"א מפורטת/תת"ל
(ראו סעיף תכניות ברמה ארצית) .התכניות המקומיות למתקנים פוטו-וולטאים נערכו בכפיפות
להנחיות של תמ"א /10ד ,10/אשר מאפשרת שימוש בשטחים ביעוד חקלאי עבור הקמת המתקנים
( 300דונם לכל ישוב כפרי) .כיום נבחנת ההיתכנות להקמת אתרים נוספים בשטח המועצה :אתר
סולארי בחוות משאש (סמוך לצומת הנגב)  ,בשדה פקועה (בצמידות למתחם אשלים ,מדרום)
והרחבה אפשרית של תחנת הכוח באשלים.
טבלה  :11תכניות לאנרגיה מתחדשת ברמת הנגב

מס' התכנית

שם התכנית

סטטוס

תמ"א/10/ב1/

תכנית מתאר ארצית
חלקית לתחנת כח
סולארית באשלים
תחנת כח תרמו-
סולארית במשאבי
שדה

מאושרת
()2013

תת"ל 82

אתר סולארי דימונה
דרום

מקודמת

 /20מפ1001 /

מתקן פוטו-וולטאי -
קיבוץ שדה בוקר

מאושרת
()2011

 /20מפ1002 /

מתקן פוטו וולטאי
ניצנה

מאושרת
()2012

 /20מפ1003 /

מתקן פוטו-וולטאי
מושב כמהין

מאושרת
()2015

תת"ל 50

מטרת
התכנית

מאושרת
()2013

52

הקמת
מתקנים
פוטו-
וולטאים
לייצור
חשמל

עיקרי התכנית
שינוי מייעוד חקלאי
לייעוד מתקנים12,500 ,
דונם.
שינוי מייעוד שטח חקלאי
למתקנים הנדסיים
וקרקע חקלאית1100 ,
דונם
שטח של כ 5000-דונם,
בחלקו בגבולות המועצה,
כולל את השטח של צברי
אורלי .כ 200-מגה וואט.
שימוש קרקע בייעוד
חקלאי 30 ,מגה וואט,
 864דונם.
שינוי מייעוד חקלאי
לייעוד מתקנים12,500 ,
דונם.
שינוי מייעוד שטח חקלאי
למתקנים הנדסיים

סקירה תכנונית

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

 /20מפ1004 /

מתקן פוטו-וולטאי
רביבים

מאושרת
()2014

וקרקע חקלאית1100 ,
דונם
שטח של כ 5000-דונם,
בחלקו בגבולות המועצה,
כולל את השטח של צברי
אורלי .כ 200-מגה וואט.

תכניות מפורטות לתיירות
במרחב המועצה מצויים אתרים רבים בעלי ערכיות וחשיבות ארכיאולוגית ,היסטורית ,מורשת,
וכן אתרים בעלי ערכי טבע ונוף ייחודיים .מגוון שמורות הטבע ,הגנים הלאומיים ומוקדי העניין
השונים הפזורים ברחבי המועצה ,מוסיפים ומחזקים את האזור כבעל פוטנציאל רב בתחום
התיירות וטיילות .פירוט לגבי שמורות הטבע והגנים הלאומיים ראה/י בסעיף 'תכניות מפורטות
לשמורות טבע ,גנים לאומיים ויערות'.
בעוד שרוב אתרי התיירות שזורים בשטחים הפתוחים ,שירותי התיירות (שירותי אירוח ולינה,
הסעדה וכיו"ב) מתרכזים בתחומי היישובים או בצמידות להם .בסקירה להלן יוצגו התכניות
המקודמות לחוות דרך היין ,ולתכניות מאושרות ,מקודמות ורעיוניות לפיתוח תיירותי במועצה.
להרחבה לתכניות מפורטות נוספות בתחום התיירות (כגון תכניות המכילות הנחיות בנוגע לחדרי
אירוח) ראו פרק תיירות.
חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין
מטרת התכנית | הקמת מקבץ חוות חקלאיות תיירותיות (כ 30-חוות) ,תוך קביעת הוראות לפיתוחן
ושימור המרחב התואם לעקרונות תכנית דרך היין ברמת הנגב (תמ"מ  14/4שינוי מס'  .)42בטבלה
שלהלן ניתן ללמוד על התכניות המפורטות לחוות חקלאיות תיירותיות המקודמות בימים אלו
ברחבי המועצה:
טבלה  :12תכניות מקודמות לחוות חקלאיות-תיירותיות במועצה

מס' תכנית

620-0595736
620-0599852
620-0597385
620-0614529
620-0630277

סטטוס ופרטים
החלטה בדיון להפקדה -תכנית להקמת שתי חוות חקלאיות-תיירותיות מצפון לצומת
משאבים.
בהליכי אישור  -ניתנו תנאים להפקדה לאחר התנגדויות .התכנית מציעה הקמת שתי
חוות בנוסף להסדרת חוות אנטיגונוס.
התכנית הוגשה .התכנית מציעה הקמת חווה חקלאית-תיירותית מצפון לכלא נפחא.
התכנית הוגשה .התכנית מציעה הקמת שתי חוות סמוך לחאן שיירות.
התכנית טרם הופקדה .מטרת התכנית היא הקמת חווה חקלאית תעשייתית ,ללא
שימושים תיירותים .מדובר בשטח שהוא צמוד דופן לאיזור התעשיה דימונה בשטח
רמת הנגב.

סטטוס | רמות שונות של קידום סטטוטורי
עיקרי התכנית | התכניות מגדירות את ייעודי הקרקע ,היקפי הבניה המותרים ,אופי הפיתוח המוצע
בכל חווה לחקלאות ולתיירות .לפי התכנית ,בתחום החוות יותרו שימושים חקלאים כגון :עיבוד
חקלאי ,מבנים חקלאיים ,גידול ציפורים ,דגים וחוות סוסים .ההוראות משתנות מעט בין חווה
לחווה .התכנית כו ללת גם מנעד רחב של שימושים תיירותיים :כגון יקבים קטנים ,מזנון ,מרכז
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מבקרים ,אוהלי אירוח ומרכזי יציאה לטיולים .בכדי לקבל היתר בניה על התכנית להציג לפחות
תכלית תיירותית חקלאית משמעותית אחת לתועלת הציבור ומצריכה בין השאר תיאום עם רשות
הטבע והגנים.
משמעות | תהליך קידום התכניות הסטטוטוריות לחוות חקלאיות הוקפא לפני מספר שנים ,וכיום
מותנע מחדש בכפוף לשינויים בתוכן התכניות ובאופן הגשתן  -היחס בין השטח לחקלאות לבין
תיירות ומגורים שונה .כמו כן ,כל חווה חקלאית נדרשת לבצע הסדרה סטטוטורית ולהגיש תכנית
באופן עצמאי .קיימים כ 7-איתורים נוספים לחוות בדרך היין ,אשר עתידות לקום בהמשך (חלק
בשלבי תכנון).
תכניות מפורטות ורעיוניות לפיתוח תיירותי
רוב התכניות העוסקות בפיתוח תיירות בשטחי המועצה ממוקמות בתחומי הישובים ,ביניהן
מתחמי אירוח ואטרקציות שונות ,וכן הוספת שימושים ושירותים בתחומי הגנים הלאומיים
ושמורות הטבע .נוסף להן ,קיימות מספר תכניות סטטוטוריות למוקדי תיירות בשטחים הפתוחים
שאינם בתחומי שמורות טבע/גנים לאומיים.
טבלה  :13תכניות ויוזמות לפיתוח תיירותי

מס' ושם התכנית
תמ"א /10ב1/

סטטוס
מאושרת

12/101/02/20
פארק גולדה
/20מק'3019/
פארק נחל רביבים

מאושרת
מאושרת

מטרת התכנית
הקמת שני מרכזי מבקרים
ומצפורים להמחשת טכנולוגיות
אנרגיה מתחדשת.
פארק מים ,שירותי הסעדה,
מתחם להפקת אירועים
 94דונם לפארק נופש ובילוי ,אזור
ספורט ובריכות שחייה (מרחצאות
נווה מדבר) ,ושטח למלונאות.
קיים מרכז הדרכה ,אולם תצוגה
והקרנה ,מזנון.

1/166/03/10
מצפה רביבים

מאושרת

4/142/03/20
שירותי דרך
טללים
 322/03/20עיר
הבה"דים
49/101/02/20
חניון הרועה
11/10/102/10
טיילת בן גוריון
פארק חרותות
הסלע

בעדכון

תחנת דלק ,חנות נוחות או קיוסק.

מאושרת

שירותי דרך ,כולל תחנת דלק.

מאושרת

חניון דרך ,אוהלים ,מתקני קייט
משטחים ללינה
שביל הליכה ורכיבת אופניים
מצריף ב"ג עד אחוזת הקבר
רט"ג והמועצה מקדמות הכרזת גן
לאומי בהר מחייה להגנה וחשיפת
התופעה לקהל הרחב.

שביל הגשרים
התלויים

רעיונית

כפר עבדה ומתחמי
תיירות וחקלאות
לבדואים בהר
הנגב

שינוי הסימבול בתמ"מ
נדון בועדה המחוזית ועבר
לדיון בולנת"ע ,התכנית
המפורטת בתחילת דרכה.

רט"ג מקדמת הכרזת גן לאומי נחל
חווארים ובמסגרת זו מתוכנן
מסלול נופי בין נחל חווארים לגן
לאומי אחוזת הקבר .המסלול
יכלול " 5גשרים תלויים".
הקמת יישוב קבע לבדואי הר הנגב
בעבדה וכן הקמת  3ריכוזי
התיישבות לעיסוק בחקלאות
ותיירות.

מאושרת
רעיונית

תשתיות בתכניות מפורטות
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הערות
מומש באופן חלקי
מומש באופן חלקי

מתוכננת דרך
גישה משולטת
מתוך הקיבוץ

מומש באופן חלקי
בהתבסס על דרך
חקלאית מאושרת.
קידום ההכרזה
יהיה בתיאום עם
התקדמות תכנון
היישוב הבדואי
בעבדה

ריכוזי
ההתיישבות :רמת
ציפורים ,נחל חווה
ונחל אריכא.
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בתחום המועצה מצויים תשתיות ומתקנים הנדסיים שונים כגון תשתיות חשמל קוויות ,אתרי
פסולת ,מכוני טיהור שפכים וכיו"ב .בטבלה שלהלן מוצגות התכניות המפורטות של מתקנים
ותשתיות אלו:
טבלה  :14תכניות מפורטות לתשתיות

מספר התכנית
208 /03 /10

סטטוס
תכלית
אתר פסולת ליד טללים אושרה ב-
24/2/83
אושרה ב-
מט"ש  -רביבים
14/12/04
אושרה ב-
מט"ש רמת הנגב
06/06/13

65/101/02/20

אושרה ב-
17/08/05

57 /101 /02 /20
314/03/20

מט"ש קדש ברנע

48 /101 /02 /20

מאגר מי
לחקלאות

34/101/02/20

אושרה ב-
גבול בינלאומי
30/09/01
המסילה מתפצלת ממסילת באר שבע-רמת
מסילת ברזל לעיר אושרה
בשנת  2012חובב הקיימת וממשיכה דרום ממזרח
הבה"דים
לכביש  40עד עיר הבה"דים .התחנה מיועדת
לשרת את אוכלוסיית החיילים ,תושבי
המועצה ומועסקי רמת חובב
מסילת ברזל באר שבע -מקודמת  -תוואי הרכבת מבאר שבע לאילת ,עוברת
חלקית בתחומי המועצה.
בדיקת
אילת
תנאי סף
מתווה תוואי למסילה בין דימונה לירוחם
מסילת ברזל דימונה -אושרה
להובלת מטענים ונוסעים ,לאורך  12.5ק"מ
ירוחם
אשר עובר בשטח המועצה.
המועצה מקדמת בדיקת התכנות כלכלית
מתקן טיפול תרמי בחינת
לפתרונות לפסולת חקלאית בתחום ייעוד
היתכנות
לפסולת בקדש ברנע
מתקנים הנדסיים בקדש ברנע
כלכלית
קו  161חוצה מכתש
רמון

ד266/03/11/

608-0150086
קטע צפוני
607-0193185

תת"ל 60

שטפונות אושרה ב-
30/09/01

עיקרי התכנית
ייעוד שטח של כ 230-דונם למזבלה עירונית
בסמיכות לטללים.
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי
להרחבת מתקן הטיפול של קיבוץ רביבים.
הסדרת פיתרון לטיפול בשפכים באגן
משאבים  -מתקן טיפול ומאגר תפעולי
להשקיה בקולחין .שטח של כ 1600-דונם.
הרחבה ושדרוג מתקן קיים לטיפול בשפכים
ולספק מי קולחין להשקיה (גוש הצפוני של
פתחת ניצנה) .כ 70-דונם.
הקמת מאגר לתפיסת מי שטפונות של נחל
לבן ונחל ניצנה וניצולם לשימושים
חקלאיים ,שטח של כ 600-דונם.
כ 700-דונם ,פיתוח מסוף הגבול הקיים
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תכניות ויוזמות חכ"ל רמת נגב
בטבלה שלהלן ניתן לראות תכניות שבהליכים ויוזמות שונות אשר מקודמות ע"י חכ"ל רמת הנגב
בימים אלו .עיקר התכניות והיוזמות הינן בתחומי התעסוקה והתיירות ,אך ישנן יוזמות שונות גם
בתחום התעשייה.
טבלה  :15תכניות ייזום כלכלי ,המקודמות ע"י חכ"ל רמת הנגב

שם הפרויקט ומס'
התכנית

סטטוס ופרטים

תחום

א.ת .רמת הנגב

הרחבת אזור התעשייה הקיים לכיוון צפון מזרח.
התכנית הומלצה ע"י הועדה המקומית הקפדה
במחוזית.

תעשייה
ותעסוקה

א.ת באר חייל

הקמת אזור תעשייה משותף לרמת נגב והמוא"ז נווה
מדבר ,לטובת תעסוקת ביר הדאג' .ישנו איתור ראשוני
מדרום לנווה תמרים.

תעסוקה

620-0625392

שימושים תכנון בשלבים מוקדמים ,שמטרתו מוקד מלונאי
הוספת
מסחריים לצומת פארק הנסמך על מרחצאות חמי נגב ועל הסמיכות לפארק
גולדה
גולדה
שינוי תב"ע אשלים

מתקן בוצות
משאבים
620-0697441

עריכת שינויים והתאמות בתכנית מאושרת ,במטרה
לאפשר פיתוח תעסוקה ותיירות בכניסה לאשלים.

במט"ש הוספת זכויות בנייה בתב"ע הקיימת של המט"ש,
במטרה לאפשר הקמת מתקן סגור לטיפול בבוצה.
התכנון בשלבים מוקדמים.

תיירות ומסחר

תעסוקה ותיירות

תעשייה

תיירות בשאנטי במדבר

הקמת מתחם תיירותי שיציע  135יח' אירוח בבית
השנטי ,כחלק מסימבולי התיירות בתמ"מ דרכי
הבשמים .התכנית פורסמה ברשומות.

מרכז שירותי דרך עיר
הבה"דים

תכנית להקמת מרכז שירותי דרך הכולל תחנת רכבת ,מסחר ותעסוקה
מרכז מסחרי ,בית מלון ותחנת דלק ,בשטח משותף
לרמת הנגב ולירוחם .התכנית עלתה דיון בועדה
המקומית ירוחם.

620-0529651

620-0617431

תיירות

מלונאות בשטח גדנ"ע תכנון בשלבים מוקדמים .המועצה מעוניינת לקדם פינוי תיירות
הגדנ"ע לטובת פיתוח מלונאות בשטח זה ,ישנו אישור
שדה בוקר
ראשוני ממערכת הבטחון לתכנון ,אם כי עדיין אין צפי
למועד פינוי השטח.
מתחם מסיבות טבע

המועצה מזהה צורך במיקום מוסדר לפסיטבל מידברן תיירות
ומסיבות טבע באזור ,ישנו איתור ראשוני מצפון
לשבטה.

מרכז שירותי דרך קיבוץ תכנון בשלבים מוקדמים .מטרת היוזמה היא הקמת
מרכז מסחרי ליד תחנת הדלק בכניסה לקיבוץ שדה
שדה בוקר
בוקר ,שיספק שירותי דרך ומסחר עבור המוקדים
התיירותיים הרבים במרחב

מסחר ותיירות

פיתוח א.ת כבדה באגן רמ"י מקדמים תכנון מפורט לאזור לתעשייה כבדה
במתחם אורון ,בנוסף לתכנון האסמ"ר ומתקן הפסולת
אורון
הטרמי .היוזמה בשלבים מוקדמים ,וטרם הגיע לשדה
התכנוני.

תעשייה
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 .2תכניות רעיוניות ומסמכי מדיניות
 2.1מדיניות מנהל התכנון בנושא מוקדי מסחר מחוץ ובשולי הערים
עיקרי המסמך | בשנת  2009אישרה ועדת המשנה של הולנת"ע מסמך המהווה בסיס לעמדת מנהל
התכנון בנוגע להקמת מרכזים מסחריים בשולי הערים ובמרחב הכפרי .המסמך גובש לאחר
שתופעת "הזחילה העירונית" התחזקה באופן משמעותי ,על ופוגעת במרכזי הערים.
כותבי המסמך מציינים שש השלכות שליליות מרכזיות לגלישת המסחר ממרכזי הערים לעבר
המרחב הכפרי :פגיעה במרחב העירוני והחלשת המע"ר ,פגיעה בעסקים קיימים וצמצום תחרות,
פגיעה בשטחים הפתוחים ,פגיעה בעתודות קרקע לתעשייה\תעסוקה ,הגדלת הגודש בכבישים
ופגיעה בקהילות חלשות .בנוסף להשלכות אלו ,מצוין כי מרכזי מסחר הפזורים בשולי הערים או
בלב המרחב הכפרי מ עודדים את השימוש ברכב פרטי וגורמים לפיזור הפעילויות במרחב ובכך
מונעים למעשה הקמת מערכתות תח"צ טובות ויעילות.
מדיניות זו גובשה לאור מרכזי המסחר הגדולים שהתפתחו מחוץ לערים במרכז הארץ (צומת ביל"ו,
געש-שפיים וכד') ,ונדרש לבחון את משמעותה ביחס לפיתוח המסחרי המוצע ברמת הנגב( ,דוגמת
מרכז מסחרי בצומת עיר הבה"דים ובכניסה לקיבוץ שדה בוקר) ,אשר הנו בעלת מאפיינים שונים
מאלו אשר ביחס אליהם גובשה המדיניות.

 2.2מדיניות מחוז דרום בדבר פל"ח בחלקות א' במושבים
עיקרי המסמך | בעקבות הירידה ברווחיות החקלאות והצורך ביצירת מקורות הכנסה משלימים
למשק המשפחתי ,הוציאה הועדה המחוזית בשנ  2015מסמך מדיניות המתווה את הדרך התכנונית
לשילוב שימושים לא חקלאיים במסגרת חלקה א' בנחלה.
ככלל ,מדיניות המחוז היא לתמוך באישור תכניות שמטרתן לחזק את מושבי העובדים ע"י הוספת
שמושים מבוססי חקלאות ו\או שימושים לא חקלאיים בחלקות א' .במסגרת השימושים מבוססי
חקלאות מאפשר המחוז לפתח מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית של
נחלת בעל המשק והמתקבלת מהאזור ,כפעילות משלימה לפעילות החקלאית כגון יקב ,בית בד,
מכוורת ורדיית דבש ,מחלבה ועוד.
השימושים הלא חקלאיים כוללים שימושים הנגזרים מפיתוח תיירות כפרית-חקלאית (מרכז
מבקרים ,יחידות קיט ,הסעדה וכו') מקצועות חופשיים ופעילות חינוך ורווחה (משרדים ,מעונות,
משפחתונים וכו') ,ועסקים קטנים ויזמות של בעל המשק (גלריות ,עסקים מבוססי מלאכות ,סדנאו
למידה וכו') .יש לבחון את אופן היישום של החלת מדיניות זו על מושבי פתחת ניצנה ,לאור מבנה
הנחלות המתקיים בהם.

 . 2.3אמנת ארץ בראשית
עיקרי האמנה | נופי בראשית הינה יוזמה שגובשה ונחתמה באמנה בשנת  2010במסגרת כנס 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 במרחב
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לבין השטחים הפתוחים סביבם .גיבוש האמנה הוביל לכדי שותפות אזורית לקידום ההכרה של כל
ראשי הרשויות והגורמים הפועלים בנגב.
האמנה ,שקודמה גם בהחלטת ממשלה (שלא הבשילה) ,גובשה לכדי מתווה מרחבי לשימור נופי
בראשית הנגב ,המאפשר פיתוח וחיזוק הקהילות במרחב ,בסביבתן הערכית.
המתווה שגובש ברוח האמנה מבחין בין  3סוגים של מכלולים במרחב ייחודי זה :מרחבים שמורים
על ערכיהם ואיכויותיהם מתבססים העל תיירות והטיילות ,בהם תינתן עדיפות לשימור לטבע נוף
ומורשת .מכלול קהילה וסביבה  -עיגון הקהילות בסביבתן הערכית ופיתוח בר קיימא במרחב
הכפרי ובכלל זה :חיזוק פרנסת הקהילות מתיירות וטיילות המדבר בישובים ,לרבות :טיפוח מגוון
מקומות לינה ,הסעדה ,ספא ,אומנות ,סדנאות ,פעילויות טבע כגון צפרות ,אטרציות וכיו"ב.
והמכלול השלישי  -מכלולי טיילות אשר בתחומם תתאפשר חשיפה ונגישות של קהלי יעד מגוונים
לערכים הייחודיים ,באמצעות טיפוח תשתיות הטיילות המדברית.
על בסיס החזון שהותווה במסגרת ארץ ראשית ,גובשו מספר תכניות רעיוניות לטיפוח אזורי תיירות
וטיילות במרחבי הנגב .תכנית דרך המכתשים המתוארת למטה מהווה אחת הדוגמאות המייצגות.
איור  :28מפת אמנת ארץ בראשית
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2.4

דרך המכתשים

עיקרי התכנית | כחלק מתפיסת "ארץ בראשית" זוהו מספר מכלולי טיילות ובהם "דרך
המכתשים" ,אשר פורט לכדי תפיסה כללית ורשימת פרויקטים נגזרים .תוואי הדרך הנו – צומת
הנגב (עיר הבה"דים) ,ירוחם ,מכתש גדול ,רכס חצרה ומעלה עקרבים ועד מצד תמר .זוהי דרך
היסטורית נופית חוצה שמורות טבע המאגדת לאורכה אתרים גיאולוגיים ייחודיים (מכתשים),
מרחב אקולוגי חשוב (מישור ימין) ,אתרי עתיקות ומורשת ואתר מורשת עולמית (ממשית) .לפי
המתווה המוצע ,זוהו והובחנו מכלולי טיילות ותיירות לאורך התוואי .מכלול הטיילות של הדרך
יונגשו ויותאמו למגוון של קהלי יעד תוך פיתוח והסדרה של מוקדים ,אתרים ושירותים למטיילים
לאורך הציר כדוגמת :תצפית הר אבנון ,חניוני לילה ,שחזור מבנים ואתרים ארכיאולוגיים ועוד
בכל אחד ממקטעי הדרך השונים.
סטטוס | פרויקטים הנגזרים מהתפיסה התכנונית הכוללת מקודמים כיום ע"י רט"ג והשותפים
הרלוונטיים לכל מקטע ,דוגמת מועצה מקומית ירוחם ,עיר אובות בשיתוף ערבה תיכונה ועוד.
איור  :29דרך המכתשים
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2.5

תכנית אב לנחל הבשור ()2001

מטרת התכנית | הפיכת נחל הבשור "מחצר אחורית" לעורק חיים מרכזי ומפרה לסביבה
ולאוכלוסייה המתגוררת ומטיילת על גדותיו .זאת ע"י טיפול ושמירה על מכלול נחל הבשור ,שימור
המערכת האקולוגית ,שיקום וצמצום מפגעים ומטרדים ,פיתוח תיירות ,טיילות ונופש ,הגדלת
הגישה החופשית של הציבור לנחל ,בדגש על תכנון בר-יישום.
משמעות התכנית | התכנית אפשרה ליצור מערך הסכמות משמעותי של גורמי התכנון במרחב ,אשר
כלל את אימוץ התכנית ע"י הועדה המחוזית .תכנית האב יצרה הנחיות והמלצות לפרויקטים
בתחומים רבים :איכות סביבה ,ביוב ,תיירות ,שימושים חקלאים ,כריה וחציבה .התכנית הפכה
לתכנית מנחה לגופי התכנון בדרום ,כאשר עקרונותיה הבסיסיים הוטמעו והם משמשים אבן יסוד
בתכנון המרחב.
התכנית הציגה הנחיות בנושאים שונים :ניקוז ורציפות הנחל ,איכות סביבה ,תיירות,
ארכיאולוגיה ,היסטוריה ומורשת ,ביוב ,שימושים חקלאיים ,נוף ושיקום מפגעים ,כריה וחציבה,
תכנון ישוב ליד נחל ,פארק נחל עירוני ועוד  .לדוגמא :התכנית המליצה כי בנושא שימושים
חקלאים אין להתיר הקמת מבנים חקלאיים ברצועת הנחל .התכנית הגדירה 'פארקי נחל' והמליצה
על פיתוח אינטנסיבי בפארק גולדה .המלצה נוספת הייתה פיתוח צירים כגון דרך הבשמים ,דרך
הבשור ,ציר נחל רביבים ועוד.
איור  :30מתוך תכנת האב נחל הבשור

התכנית מחלקת את שטח אגן ההיקוות למקטעים ובכל מקטע נותנת דגשים תכנוניים נדרשים.
לדוגמא :במקטע הרועה הדגש הוא סילוק מפגעים ,התיישבות חקלאית ומוטיב התיישבות במדבר
על רקע מרחב נוף דרמטי .מבחינה תיירותית התכנית סימנה צירי תיירות במרחב ,ועוגנים
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תיירותיים .התכנית הגדירה מרחבים נושאיים  -מרחב משאבים הוגדר כמרחב חולות ,אזור אזור
שדה בוקר לדוגמא הוגדר כמתחם תיירותי .התכנית פונה גם להיבט החברתי-קהילתי על מנת
ליצור שינוי תודעתי ביחס הממסד והציבור לנחל ,במטרה ליצור שינוי בדפוסי התנהגות הציבור
ויחסו לרצועת הנחל.

2.6

תכנית אב לאגן נחל צין

מטרת התכנית | בימים אלו מושלמת עריכת תכנית אב לאגן נחל צין ע"י רשות הניקוז ים המלח.
התכנית עוסקת בתכנון וניהול אגן נחל צין ,גיבוש חזון לאגן הנחל ,בחירת כיווני פיתוח ושימור
רצויים והגדרתם של פרויקטים ליישום בסביבת הנחל ,מנקודת המבט של רשות הניקוז ,ובליווי
ועדת היגוי בהשתתפות בעלי העניין במרחב ובכלל זה המועצה האזורית רמת הנגב ,ובהובלת לשכת
התכנון.
אגן הצין הינו אגן היקוות גדול ומשמעותי בנגב ,בשטח של כ 1,355 -קמ"ר ,אשר לאורכו זורם נחל
צין באורך כולל של כ 120 -ק"מ .במרחב זה קיימים ערכי טבע ונוף חשובים המעוגנים ,בחלקם,
בשמורות טבע וגנים לאומיים לצד תשתיות ארציות ומקומיות ,מוקדי פיתוח קיימים ומתוכננים
בעלי חשיבות כלכלית אזורית ולאומית .בנוסף ,מתקיימות במרחב פעילויות שונות ומגוונות :
שטחי אש ופעילות מערכת הבטחון ,כריה וחציבה ,תעשיה ותשתיות ,יישובים ,חקלאות ומרעה,
אזורי טיילות ותיירות ,ועוד.
מרחב זה נתון ללחצים הולכים וגוברים בעלי השפעה ישירה על תפקוד ורציפות הנחל .כמו כן,
אירועי שטפונות בנחל והזרימות לאורכו בעלי השלכות על הפיתוח הקיים והמתוכנן ,ונדרשת
חשיבה מקדימה לצורך שמירה על פיתוח זה.
חזון תכנית האב הוא לשמור ולטפח את ייחודיותו של מרחב אגן הצין על מכלול ערכיו ולאפשר
פעילות של האדם לצד שימור הסביבה ,תוך הפיכתו למקום ,ביחד עם הבטחת רציפותו ותפקודו
החיוני של הנחל וחיזוקו עבור כלל המערכות הטבעיות שבו ,והיא מציעה עקרונות מדיניות
בנושאים השונים ,מנקודת מבטה של רשות הניקוז כגורם יוזם ומגיב.
אגן נחל צין מהווה שטח נרחב ומשמעותי מתוך השטחים הפתוחים במרחב המועצה .מבין אזורי
האגן הנכללים בשטח המועצה :אזור מעלה הצין – בהיבט של חקלאות קדומה והסדרת
ההתיישבות הבדואית ,מרחבי שמורות הטבע ברמת עבדת ועין עבדת ,מצוק הצינים ובקעת צין , -
אזור המכתש הגדול וקער אורון.

2.7

הלימנים בנגב  -מסמך מדיניות

מטרת התכנית | מסמך מדיניות שנערך ע"י הקרן הקימת לשיראל ,אשר ממפה את הלימנים בנגב,
סוקר את ההיסטוריה של הקמתם ,תרומתם וכן המלצות לשימורם כחלק מנוף תרבות ומורשת
בנגב .מתוך כ 300-הלימנים המסומנים לשימור במסמך ,למעלה ממחציתם נמצאים בשטח
המועצה האזורית רמת הנגב.
במסגרת המסמך מוצעות מספר דרכים נוספים לאפשר הסדרה סטטוטורית :קידום תיקון לתמ"מ
 "הלימנים בנגב" ,הכנת תכניות מפורטות למקטעים המפורטים בתכנית ,סימון קו רציף לאורךהכבישים והגדרתו כ"מרחב מופיע הלימנים ושטחים תורמי נגב ונוף" וכדומה.
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 .1רקע כללי
פרק דמוגרפיה ,חברה וקהילה עוסק בהיבטים החברתיים של המועצה האזורית רמת הנגב ומורכב
מארבעה חלקים מרכזיים :ניתוח של המבנה הדמוגרפי ,פירוט נושא החינוך וההשכלה ,ניתוח
המאפיינים הסוציו דמוגרפיים ומיפוי מוסדות הקהילה והשירותים במועצה .הנתונים המוצגים בפרק
זה נאספו מהמועצה ,מהישובים וממקורות מידע חיצוניים :הלמ"ס ומשרד הפנים.
חלק זה של הדו"ח מתמקד ברמת המועצה והאגנים .בחלק שעוסק בישובים מוצגים ניתוחים ברמת
הישוב .השלמת תמונת המצב בהיבטים החברתיים מופיעה בפרק שיתוף הציבור בהמשך.

מפה  – 1סוגי הישובים ברמת הנגב

המועצה האזורית רמת הנגב היא מועצה כפרית ,המורכבת ממגוון צורות התיישבות ,חלקן ייחודיות
לאזור זה .במרחב המועצה יש  14ישובים.
ההתיישבות הראשונה במועצה הייתה עוד טרם קום המדינה ,עם הקמתו של קיבוץ רביבים בשנת .1943
לאחר הקמת המדינה הוקמו שני קיבוצים נוספים (משאבי שדה בשנת  1949ושדה בוקר בשנת .)1952
לאחר למעלה מ  10שנים נוסדה מדרשת שדה בוקר ( ,)1963שלימים הפכה ליישוב קהילתי מדרשת בן
גוריון.
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רוב הישובים במועצה ,הוקמו בשנות ה :80 -אשלים ,טללים ,קדש ברנע ,עזוז וניצנה .במהלך  15השנים
האחרונות הוקמו ארבעה ישובים חדשים :מרחב עם ( ,)2001באר מילכה ( )2006ורתמים ( )2007ושיזף,
שנמצא בתחילת דרכו .פירוט נוסף ניתן למצוא בפרק העוסק בשימור.
המועצה מחולקת לשלושה אגני התיישבות :אגן משאבים בצפון המועצה ,בו נמצאים היישובים
רתמים ,רביבים ,משאבי שדה ,טללים ,אשלים ושיזף ,ובו גם נמצאת המועצה האזורית ורוב השירותים
המועצתיים; אגן ניצנה בדרום מערב ,בו נמצאים היישובים עזוז ,ניצנה ,קדש ברנע ,כמהין ובאר
מילכה; ואגן שדה בוקר בדרום מזרח ,בו נמצאים היישובים שדה בוקר ,מרחב עם ומדרשת בן גוריון.
באגן זה נמצא גם בסיס חיל האוויר רמון ,המאכלס את שיכון המשפחות המקבלות שירותים שונים
מהמועצה .לשיכון המשפחות של בסיס רמון לא התייחסנו בעבודה זו.
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 .פירוט על
היישובים ניתן לראות בפרק הנותן סקירה על היישובים.
המבנה החברתי של המועצה מאוד מגוון ,בהתאם למגוון צורות ההתיישבות הקיימות בה .באופן כללי,
ניתן לומר כי ההיכרות והלכידות החברתית בין יישובי המועצה חלשות  -נושא שעלה גם בפגישות עם
התושבים .באגן ניצנה ניכר כי יש את הלכידות הגדולה ביותר בין היישובים ,ונראה כי בתקופה
האחרונה מתחיל לחול שינוי בתחום זה בכל המועצה.
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 .2מבנה דמוגרפי של המועצה
.2.1

קצב הגידול של האוכלוסייה

אוכלוסיית המועצה מונה כיום כ  7,600 -תושבים ,המתגוררים ב  14ישובים ובמחנה טלי 1 .במהלך 20
השנים האחרונות האוכלוסייה גדלה ב  :217%מ  3,335תושבים בשנת  1998ל  7,631בשנת  ,2018זאת
הודות להיקפי הקליטה הגדולים ועל רקע הקמתם של שלושה ישובים חדשים.
קצב גידול האוכלוסייה בארבע השנים האחרונות ,עמד על  :25%מ  5,794תושבים בשנת 2013
ל–  7,257תושבים בשנת  2.2017זאת כאשר הממוצע הארצי עומד על כ  10%גידול מצטבר במשך ארבע
שנים .מדובר בקצב גידול משמעותי מאוד .כפי שנראה בהמשך  -מגמה זו אמורה להמשיך ואף להתגבר,
כאשר יעד המועצה לטווח של חמש שנים קדימה הוא  10,000תושבים ,המהווים גידול של מעל ל 30%
בחמש שנים .מאיור מס'  1ניתן לראות שתוספת האוכלוסין המשמעותית ביותר בשנים האחרונות
הייתה במדרשת בן גוריון ,בטללים ובמרחב עם ,ישובים שקלטו תושבים לשכונות חדשות.

איור  – 1קצב גידול האוכלוסייה ברמת נגב לפי ישובים בין השנים 2013-2017

 1על פי נתונים מעודכנים של המועצה האזורית רמת הנגב
 2מקור :משרד הפנים ,מרשם התושבים
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 .2.2גודל הישובים
אוכלוסיית המועצה ,נכון למועד הבדיקה בשנת  ,2018מנתה  7,631תושבים 3.הספירה מתבססת על
בחינה מדוקדקת שעשתה המחלקה לצמיחה דמוגרפית במועצה מול כל ישוב .מדובר במספר הקרוב
ביותר למציאות .התפלגות התושבים בישובים מוצגת באיור .2

איור  - 2מספר התושבים בכל ישוב

הרוב המוחלט של תושבי המועצה מתגוררים בשני אגני ההתיישבות המרכזיים 3,370 :תושבים,44% ,
באגן משאבים ,ו  3,180 -תושבים ,42% ,באגן שדה בוקר .רק  14%מהאוכלוסייה 1,081 ,תושבים,
מתגוררים באגן פיתחת ניצנה .מיקומו המרוחק של אגן ניצנה רק מחמיר את החסרונות הנובעים
מהיקף האוכלוסייה הקטן במקום.
הייחודיות ההתיישבותית של אגן ניצנה באה לידי ביטוי בשלושת המושבים החקלאיים הנמצאים בו.
אלה המושבים היחידים במועצה .בשני האגנים האחרים יש קיבוצים וישובים קהילתיים.

 3על פי נתוני המועצה האזורית ,שנאספו ואומתו עם הישובים
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את יישובי המועצה ניתן לחלק לשלוש קבוצות ,לפי גודלם :שני ישובים גדולים ,שישה בינוניים ושישה
קטנים.
כפי שניתן לראות באיור מס'  ,3קרוב לרבע מאוכלוסיית המועצה ( )23%מתגוררים במדרשת בן גוריון.
בשני הישובים הגדולים (מדרשת בן גוריון וקיבוץ רביבים) ,מתגוררים  35%מהתושבים .
כ  44%מתושבי המועצה מתגוררים בשישה ישובים בינוניים ,דומים בגודלם 8%-7% ,בכל ישוב
(אשלים ,טללים ,מרחב עם ,משאבי שדה ,רתמים ושדה בוקר).
שאר תושבי המועצה ,כ  ,20%מתגוררים בשישה ישובים קטנים 4%-1% ,מהאוכלוסייה בכל ישוב (באר
מילכה ,כמהין ,מחנה טלי ,ניצנה ,קדש ברנע ,עזוז ושיזף).

איור  - 3היקפי האוכלוסייה באחוזים

6

דמוגרפיה ,חברה וקהילה

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

 .2.3התפלגות מגזרי ההתיישבות
כאמור ,כוללת המועצה מספר צורות התיישבות .המבנה הדמוגרפי של צורות ההתיישבות השונות,
שונה במקצת ומעיד על עיתוי ואופי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית.

לוח  – 1התפלגות מגזרי ההתיישבות

התפלגות מגזרי ההתיישבות
)לפי נתוני (2018

א .ישובים קהילתיים
ישוב
אשלים
מדרשת בן גוריון
מחנה טלי
מרחב עם
ניצנה
עזוז
רתמים
שיזף
סה"כ

מס' תושבים
622
1,743
338
514
236
87
571
132
4,243

הערות
החל כישוב מוסדי ,בתהליך של שינוי
אינו ישוב ,אך צורך שירותים כישוב קהילתי
מוגדר כ" :קהילה חינוכית התיישבותית"
מוגדר כ" :כפר תיירותי מדברי"
נמצא בתהליך שינוי סיווג למושב

ב .קיבוצים
ישוב
טללים
משאבי שדה
רביבים
שדה בוקר
סה"כ

הערות
מס' תושבים
קיבוץ מתחדש ,עם הרחבה משמעותית שנעשתה במקום
506
קיבוץ שיתופי ,לקראת שינוי
587
קיבוץ שיתופי
952
קיבוץ שיתופי ,בתהליך שינוי
585
2,630

ג .מושבים
ישוב
באר מילכה
כמהין
קדש ברנע
סה"כ

הערות

מס' תושבים
180
252
326
758

7

דמוגרפיה ,חברה וקהילה

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

התפלגות האוכלוסייה לפי מגזרי ההתיישבות מוצגת באיור  :4מעט יותר ממחצית מתושבי המועצה
מתגוררים בישובים קהילתיים .ארבעת הקיבוצים מהווים את המגזר השני בגודלו ,עם  ,34%שלושת
המושבים מהווים רק  10%מהאוכלוסייה .חשוב לציין ,שמשקלם של הישובים הקהילתיים ביחס לשני
המגזרים האחרים הולך וגדל במהלך השנים.

איור  - 4התפלגות מגזרי התיישבות
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 .2.4התפלגות הגילאים המועצתית
המבנה הדמוגרפי של רמת הנגב מעיד על אוכלוסייה מגוונת:

4

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

איור  - 5התפלגות גילאים בכלל המועצה

 4מקור :מרשם התושבים
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 .2.5התפלגות גילאים לפי ישוב
בהמשך הדו"ח מפורטים נתוני הגילאים בפילוח יישובי .באיור  6מופיעים כלל הישובים בחלוקה לפי
שש קבוצות גיל .מניתוח הנתונים ניתן ללמוד על פערי הגילאים במועצה:
הישובים הצעירים ביותר :שני הישובים הדתיים במועצה ,מרחב עם ורתמים ,הם גם הישובים עם
אחוז הילדים הגבוה ביותר ,יחסית לגודלם .למרות שכל אחד מהישובים מאכלס רק  7%מאוכלוסיית
המועצה ,ברתמים נמצאים  14%מכלל אוכלוסיית הילדים במועצה  347 -ילדים ובמרחב עם  ,12%עם
 307ילדים.
הישובים המבוגרים ביותר 95% :מאוכלוסיית בני  65פלוס במועצה מתרכזת בארבעה ישובים :שלושה
קיבוצים  -משאבי שדה ,רביבים ושדה בוקר וביישוב הקהילתי מדרשת בן גוריון .חמשת האחוזים
הנוספים נמצאים כמעט כולם באשלים.
היקף אוכלוסיית הקשישים בשלושת הקיבוצים הוא גדול באופן משמעותי מגודלם היחסי של
הקיבוצים במועצה :ברביבים מתגוררים  29%מכלל קשישי המועצה ,כשגודלה היחסי הוא .12%
במשאבי שדה  22%מקשישי המועצה ,כמעט פי שלושה מגודלה היחסי ( .)8%בשדה בוקר 17%
מאוכלוסיית הקשישים ,יותר מפי שניים מגודלה היחסי במועצה (.)8%

איור  - 6התפלגות גילאים לפי ישובים

על היותם של הקיבוצים מבוגרים יותר ,ניתן לראות גם מאיור  .7חשוב לציין שקיבוץ טללים מאזן מעט
את התמונה בקרב הקיבוצים ,עם אוכלוסייה גדולה יחסית של ילדים בגילאי .6-18
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איור  - 7שיעורי קבוצות גיל לפי צורת ישוב

 .2.6התפלגות גילאים לפי אגנים
מניתוח ההתפלגות הגילאית של האוכלוסייה לפי אגנים (איור  ,)8עולה כי התמונה מתאזנת מעט
ומתברר שהפערים ברמת הפיזור הגילאי בין האגנים קטנים.
ילדים :סה"כ אוכלוסיית הילדים ( )0-18בשלושת האגנים נעה סביב  .37%כשמנתחים בנפרד את בני
 ,0-6מתגלים פערים :באגן ניצנה הם מהווים כ  10%בלבד ,באגן שדה בוקר ( 12%בשל השפעת מרחב
עם) ובאגן משאבים ( 15%בהשפעת רתמים).
מבוגרים :אין הבדל בין אוכלוסיית המבוגרים ( )19-65באגנים הגדולים ,משאבים ושדה בוקר .בשניהם
מדובר על  55%מהאוכלוסייה .באגן ניצנה ,לעומת זאת ,הם מהווים  .62%זאת מכיוון שאין שם כמעט
אוכלוסייה מבוגרת מגיל .65
קשישים  :מכיוון שאוכלוסיית הקשישים מתרכזת בקיבוצים ,הרכבם באוכלוסיית האגנים משאבים
ושדה בוקר ,גדול משמעותית מאחוז הקשישים באגן פתחת ניצנה .באגן משאבים מדובר על 9%
קשישים ,באגן שדה בוקר  7%ואילו בפתחת ניצנה הם מהווים  1%בלבד.
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איור  - 8שיעורי קבוצות גיל לפי אגנים

 .2.7תחזית האוכלוסייה
תחזית האוכלוסייה נגזרת מהיקף משקי הבית החזויים במועצה בטווח הארוך ,כפי שמתבטא בתכנון
של הישובים .המועצה האזורית רמת הנגב שמה לה למטרה בתכנית החומש שלה משנת  2017להגיע
להיקף אוכלוסייה של  10,000תושבים ,עד לשנת  2023ולהיערך עם עתודות תכנוניות לקליטת 5,000
תושבים נוספים בחמש השנים שלאחר מכן.
איור  9להלן מציג את אומדן האוכלוסייה הצפוי הכולל ,כפי שנעשה ע"י המועצה ,לטווח של העשור
הקרוב .הצפי מתבסס על תכנית אסטרטגית של המועצה לעשור הקרוב שמגובה בתכניות קיימות
בישובים ובתב"עות מאושרות או בתהליכי אישור .כפי שניתן לראות ,בהנחה שהתכניות אכן יגיעו לידי
ביצוע ,המועצה אכן תגיע ליעד שהגדירה בתוך חמש שנים ,תוך שמירה על המגמה בשנים שלאחר מכן.
קצב הגידול ,כפי שניתן לראות באיור  , 10יהיה בשלוש השנים הראשונות בהיקף של  300-400תושבים
בשנה .בשנים שלאחר מכן ,במיוחד בשנת  ,2020תהיה קפיצה משמעותית בהיקף הגידול שיעמוד על
ממוצע של כ  600תושבים בשנה .כנגזרת מכך ,נדרשת היערכות של כלל יחידות המועצה האזורית
להתאמת השירותים לגידול הצפוי.
יש לציין שבתחזית לא נלקחה בחשבון כניסת תושבים חדשים לישוב המתוכנן נווה תמרים ,מכיוון שזה
לא צפוי בעשור הקרוב .בשלב הבא של תכנית המתאר נערוך תחזית אוכלוסייה לטווח רחוק יותר
שתכלול את נווה תמרים.
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בלוח  2ניתן לראות את תרגום הצפי ברמה היישובית ,בהנחה שכל התב"עות הנמצאות בתכנון כעת
יאושרו ויבוצעו 5.אחוז הגידול המשמעותי ביותר צפוי להיות בשיזף ,ניצנה ,באר מילכה ומרחב עם .לכך
יש להוסיף את הגידול במספרים מוחלטים שצפוי להיות במדרשת בן גוריון ובאשלים שיגדלו
בכ 500 -תושבים.

איור  - 9צפי צמיחה דמוגרפית עד לשנת 2025

 5התחזית על בסיס עבודה שנעשתה באגף הנדסה והתיישבות במועצה האזורית רמת הנגב ,לפי גאנט עבודה המבוסס
על תכניות הישובים וסטטוס התב"עות
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איור  - 10קצב הגידול השנתי  -תוספת התושבים ביישובי המועצה בכל שנה 2017-2023

לוח  - 2צפי צמיחה דמוגרפית לפי ישובים 2017-2023

חשוב לציין שהצפי אינו כולל את הישובים החדשים ,שלא צפוי שיתחילו בקליטה בטווח הקצר .בניתוח
המגמות לצורך תכנית המתאר הכוללנית ,ניקח בחשבון את צפי הקליטה גם לישובים אלה.
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 .3חינוך והשכלה
 .3.1חינוך יסודי וגיל רך
מעל ל  1,200תלמידים לומדים בשלוש מסגרות החינוך היסודי :שני בתי ספר ממלכתיים ואחד ממלכתי
דתי6 .
בביה"ס הממלכתי "משאבים" ,הממוקם בקיבוץ משאבי שדה ,לומדים כ  570 -תלמידים בכיתות א'
עד ח' מאגן ניצנה ,מאגן משאבים ומשדה בוקר .בביה"ס הממלכתי "צין" ,הממוקם במדרשת בן גוריון,
לומדים כ  340 -תלמידים והוא משרת את תושבי המדרשה ,מחנה טלי וחוות הבודדים באזור .בשנת
תשע"ט הצטרפו לבי"ס גם מספר ילדים מקיבוץ שדה בוקר ,והכוונה להרחיב מגמה זו בעתיד.
ביה"ס הממלכתי דתי "נגב סיני" ,הוקם בשנת  ,2016במטרה לתת מענה לאוכלוסייה הדתית ,החדשה
יחסית במועצה ,במיוחד מהישובים רתמים ומרחב עם .מדובר בבי"ס צומח ,א' עד ח' ,הממוקם במתחם
המועצה.
בנוסף לתלמידים בחינוך הממלכתי לומדים כ 40 -תלמידים בבי"ס המתיימר להיות אנתרופוסופי
"בוסתן" בפתחת ניצנה .המשך הגדרתו של ביה"ס כאנתרופוסופי נמצא בדיונים במועצה ובמשרד
החינוך 19 .ילדים נוספים לומדים במוסדות חינוך דתיים מחוץ לאזור הרישום של המועצה ו 29 -
תלמידי חינוך מיוחד נוסעים מחוץ למועצה (לרשימה יש להוסיף גם  8ילדים בחינוך ביתי).
איור  - 11מספר התלמידים במוסדות החינוך היסודיים העיקריים

גיל רך :קרוב ל  900ילדים נמצאים במסגרות הגיל הרך בישובים השונים .במועצה פועלים  29מעונות
יום ו  23 -גנים.

 6בהסתמך על רישומי המועצה האזורית
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 .3.2חינוך על יסודי
נכון להיום קיים במועצה בי"ס תיכון פנימייתי על אזורי ,התיכון לחינוך סביבתי ,במדרשת בן גוריון.
המוסד מופעל ע"י תאגיד מדרשת שדה בוקר ומיועד לתלמידים מכל רחבי הארץ .במקביל ,לומדים חלק
ניכר מתלמידי המועצה בבי"ס "נופי הבשור" במועצה האזורית אשכול ,הממוקם כ  40נסיעה ממרכז
המועצה.
תיכון חדש :בשנתיים האחרונות שוקדים במועצה על פתיחת תיכון אזורי חדש שייתן מענה לצרכי
תלמידי התיכון ברחבי המועצה.
עד כה לא היה למועצה תיכון אזורי .כתוצאה מכך ,חלק מתלמידי התיכון במועצה נאלצים ללמוד
(בתשלום) בפנימייה של התיכון לחינוך סביבתי ,וחלקם נאלצים לנסוע מרחק גדול לביה"ס נופי הבשור,
הממוקם במועצה האזורית אשכול .לאחרונה ביה"ס נופי הבשור החל לסגור את שעריו בפני תלמידים
מרמת הנגב מכיוון שהוא גדל משמעותית בשנים האחרונות ,כך שלא נותרה למועצה ברירה אלא להקים
תיכון אזורי .הורים רבים השתתפו בתהליך הקמת התיכון שהיה סוער ומורכב מאוד הן בשאלת הצורך
בהקמתו ,במיוחד לאור ההשלכה הצפויה על התיכון לחינוך סביבתי והן ביחס לאופיו .כיום בית הספר
הוא עובדה מוגמרת.
ביה"ס התיכון עתיד להיפתח כבי"ס צומח במתחם המועצה ,כבר בשנת הלימודים הבאה ,בספטמבר
 .2019בשנת תשע"ט נפתחה כיתה ט' ראשונה והיא נמצאת בבי"ס משאבים.
התלמידים הדתיים של המועצה נוסעים למסגרות פנימייתיות ואחרות מחוץ לגבולות המועצה.

איור  - 12מספר התלמידים במוסדות החינוך התיכוניים העיקריים
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 .3.3השכלה גבוהה
מכיוון שבני הנוער של המועצה לומדים בתיכונים מחוץ למועצה ,והתיכון שנמצא בתחומי המועצה הוא
תיכון פנימייתי ארצי ,לא ניתן לקבוע במדויק את אחוז ילדי המועצה הזכאים לקבלת תעודת בגרות.
יחד עם זאת ,מניתוח נתוני הלמ"ס ,7עולה כי אחוז מסיימי הבגרות והיקף ההשכלה הגבוהה בקרב
צעירי רמת הנגב הם גבוהים יותר מהממוצע הארצי.

איור  - 13בני  15ומעלה לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו (באחוזים) רמת נגב לעומת כלל ארצי

 7למ"ס2016 ,
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 .4אשכול חברתי כלכלי
תושבי המועצה האזורית רמת הנגב ממוקמים באשכול סוציו-כלכלי  .6יחסית לרשויות בסביבה ,מדובר
במיקום בינוני  -גבוה מבאר שבע ,מצפה רמון וירוחם ,דומה לאשכול ,אך נמוך מהמועצות בני שמעון
וערבה תיכונה8.
איור  - 14אשכול חברתי כלכלי במרחב

בתוך המועצה השונות בין הישובים גבוהה מאוד .חשוב לציין ,כי האשכול היישובי אינו משקף תמיד
את המציאות האמיתית ,במיוחד בישובים שיתופיים ,כך שהדרוג הפנימי אינו בהכרח מייצג באופן
מלא .זאת ניתן לראות מלוח  3המציג את הדרוג בפילוח יישובי 9:הקיבוצים משאבי שדה ,רביבים ושדה
בוקר נמצאים בדירוג  ,3-5לעומת אשלים המקבל דרוג .7
לוח  - 3דרוג חברתי ברמת ישוב

דרוג חברתי כלכלי לפי ישובים
ישוב
אשלים
באר מילכה
טללים
כמהין
מדרשת בן גוריון
מרחב עם

דרוג

7
4
7
7
7
4

ישוב
משאבי שדה
קדש ברנע
רביבים
רתמים
שדה בוקר

 8למ"ס ,מדד חברתי כלכלי2015 ,
 9שם
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 .5קהילה ושירותים
הסקירה להלן מתבססת על ניתוח נתוני מחלקת ההנדסה במועצה ושאלוני התושבים .במפות להלן
מוצג המיפוי של המוסדות בישובים ובמרכז המועצה.

 .5.1סיווג יישובי המועצה
במשך רוב שנותיה ,הרכב האוכלוסייה של המועצה האזורית רמת הנגב היה חילוני .הקמתם של שני
הישובים הדתיים במועצה :מרחב עם בשנת  2001ורתמים בשנת  ,2007מטבע הדברים שינתה את מפת
השירותים של המועצה.
כאמור ,כיום במועצה יש שני ישובים דתיים :מרחב עם באגן שדה בוקר ורתמים באגן משאבים .הישוב
שיזף מגדיר את עצמו כישוב מעורב.

מפה  – 2סיווג הישובים ברמת הנגב
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 .5.2מיפוי מוסדות החינוך
כמעט בכל יישובי המועצה פועלים גני ילדים ו/או מעונות יום בהתאם לצרכים (למעט שלושת המושבים
בפתחת ניצנה שמרכזים את השירותים באחד המושבים ,לרוב בקדש ברנע).
כאמור ,במועצה יש שלושה בתי ספר יסודיים :שניים ממלכתיים ואחד ממלכתי דתי .בתי הספר
הממלכתיים ממוקמים בקיבוץ משאבי שדה ובמדרשת בן גוריון וביה"ס הממ"ד ממוקם במתחם
המועצה.
ביה"ס התיכון שממוקם במדרשת בן גוריון הוא בי"ס על אזורי לחינוך סביבתי ובשנת  2019עתיד
להיפתח התיכון החדש של המועצה במתחם המועצה.

מפה  – 3מיפוי מוסדות החינוך
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 .5.3פריסת שירותי קהילה ,תרבות ורווחה
המוסדות המרכזיים בתחומי הקהילה ,התרבות והרווחה ממוקמים במתחם המועצה .במתחם פועל
המתנ"ס ,מועדון לגיל הזהב ,מועדון נוער ואולם קטן לכנסים .בנוסף לאלה ,במועצה ישנם את המחלקה
לשירותים חברתיים ,המרכז הטיפולי ובימים אלה מוקם מרכז הצעירים.
מועדוני ילדים ונוער פועלים כמעט בכל יישובי המועצה .ברחבי המועצה פועלים ארבעה מועדוני
קשישים :במתחם המועצה ,במדרשת בן גוריון ובקיבוצים רביבים ומשאבי שדה.
פעילות לנוער וחוגים מתקיימים ,ברמות משתנות ,ברוב יישובי המועצה .כמו כן ,פועלות שלוחות של
הספרייה בישובים השונים.
אולם התרבות הגדול של המועצה נמצא בקיבוץ רביבים .בנוסף ישנם אולמות לכנסים גדולים גם
במדרשת בן גוריון (מספר אולמות השייכים לגופים השונים הפועלים במקום ,אך לרוב אינם מיועדים
לשימוש התושבים והמועצה) ,בקיבוץ שדה בוקר ,במשאבי שדה ,בניצנה ובמתחם המועצה .לכך יש
להוסיף את האולם במו"פ.
באופן כללי ,ניתן לומר שביישובים הקטנים חסרים מבני ציבור גם בפועל וגם בהגדרה הסטטוטורית,
ואילו ביישובים הגדולים יותר חסר מימוש של התכנון הסטטוטורי הקיים .בשלב הבא של התכנון,
כשנגיע לחלק הפרוגרמתי ,נתעמק וננתח את שטחי מבני הציבור הקיימים לעומת המתוכננים ונראה
מה החוסרים בהווה ולעתיד.
באגן שדה בוקר ,במרחב עם יש מבנה ציבורי גדול מאוד לפעילות קהילתית ותרבותית ,שיכול לשמש
גם לפעילות כזו ברמה האגנית .בשדה בוקר נראה שאין חוסר במבני ציבור .במדרשת בן גוריון מצב
מבני הציבור מורכב מאוד .ליישוב אין מבני ציבור השייכים לו ,אלא רק למוסדות השונים הנמצאים
במקום ,למעט אולם הספורט השייך למועצה ,והתושבים אינם יכולים להשתמש במבנים אלה לצרכי
קהילה ותרבות באופן שוטף וחופשי .בגלל מורכבות הבעלויות על הקרקע גם אין שטח המוגדר
סטטוטורית למבני ציבור.
באגן ניצנה ,בעזוז ישנו מבנה ציבורי של מועדון המשמש את התושבים .בניצנה ,ישנם מבני ציבור
המשמשים את קהלי היעד של התכניות השונות המתקיימות בניצנה ,ומבנים המשמשים את תושבי
האגן ,כמו מרפאה ,בריכה ובי"ס בוסתן .נראה שבעתיד ,עם ההקמה של ניצנית ,יהיה צורך במבני ציבור
נוספים שישרתו את תושבי היישוב .בקדש ברנע יש מועדון המשמש את הנוער והילדים ,אך חסר מקום
להתכנסות קהילתית .בבאר מלכה ישנו מועדון ,אך נראה שהוא צר מלהכיל את האוכלוסייה הקיימת
והעתידית.
באגן משאבים ,נראה שברתמים מבני הציבור הקיימים להתכנסויות קהילתיות אינם מספיקים
לאוכלוסייה העתידית .בשיזף ישנו מבנה לפעילות קהילתית אך הוא קטן מאוד ,ובתכנית העתידית
יתוכננו מבני ציבור .ברביבים נמצא אולם גולדה המשמש כאולם לפעילויות תרבות וקהילה מועצתיות,
אך מועדון החברים צר מלהכיל את כלל אוכלוסיית הקיבוץ .בטללים קיימים מבני ציבור לפעילויות
קהילתיות ,אך נראה שאינם יכולים להכיל את האוכלוסייה הקיימת ואת העתידית .במשאבי שדה
נראה שהקיים מספיק לעת עתה .באשלים קיימים מבני ציבור ,אך ספק אם באופן מספק.
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מפה  – 4פריסת שירותי קהילה ,תרבות ורווחה
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 .5.4פריסת שירותי בריאות
ברחבי המועצה קיימות שש מרפאות של קופת חולים כללית במתחם המועצה ובישובים :מדרשת בן
גוריון ,ניצנה ובקיבוצים רביבים ,משאבי שדה ושדה בוקר .רוב המרפאות הן של קופ"ח כללית.
המרפאה האזורית במתחם המועצה פתוחה חמישה ימים בשבוע במשך רוב שעות היממה ונותנת
שירותי רפואת משפחה בתדירות גבוהה ורפואת יועצים בתדירות נמוכה יחסית .במקום פועל גם מכון
פיזיותרפיה וטיפת חלב .במרפאות הישובים ניתן לקבל שירותי מרפאה ראשונית ,כולל אחות בתדירות
גבוהה ורופא בתדירות של פעם-פעמיים בשבוע.
בנוסף יש שלוש מרפאות שיניים בקיבוצים שדה בוקר ,רביבים ומשאבי שדה.
במרחב המועצה אין שירותי בריאות בחירום ,תושבי המועצה נוסעים בחירום ליישובים באזור –
ירוחם ,דימונה ובאר שבע.
במפגש עם החקלאים בפתחת ניצנה הועלתה סוגיית שירותי הרפואה לעובדים הזרים .לפי דבריהם,
תכנון שירותי הרפואה לא מתחשב במאות העובדים הזרים החיים במועצה ,ובעיקר בפתחת ניצנה.

מפה  – 5פריסת שירותי בריאות
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מתקני הספורט במועצה
מתקני הספורט במועצה ממוקמים ברובם בישובים הגדולים .אולמות ספורט לשימוש רחב קיימים
במדרשת בן גוריון ובשלושת הקיבוצים – משאבי שדה ,רביבים ושדה בוקר.
ברחבי המועצה יש תשע בריכות שחייה :באשלים ,טללים ,משאבי שדה ,ניצנה ,קדש ברנע ,רביבים,
רתמים ,מדרשת בן גוריון ושדה בוקר .הבריכה במשאבי שדה מתפקדת כבריכה אזורית ,שם גם
מתקיימים אימוני השחייה בחוגים ובנבחרת השחייה המועצתית ,וזו בריכה מקורה שפועלת גם בחורף.
גם הבריכה של ניצנה משמשת את כל יישובי הפתחה והיא מקורה .בשלושה ישובים ,מדרשת בן גוריון,
משאבי שדה ורביבים ישנם מגרשי טניס.
מגרשים פתוחים קיימים כמעט בכל הישובים ברמות משתנות.

מפה  – 6פריסת מתקני הספורט במועצה
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 .5.5פריסת שירותי הדת במועצה
למרות שרק שני ישובים מוגדרים כישובים דתיים ,רתמים ומרחב עם ,ברחבי המועצה פועלים בתי
כנסת בשבעה ישובים :בנוסף לרתמים ומרחב עם ,גם באשלים ,במדרשת בן גוריון ,בקדש ברנע
ובקיבוצים טללים ,ושדה בוקר.
רק בשני הישובים הדתיים במועצה ,רתמים ומרחב עם ,יש מקווה טהרה .ובמרחב עם פועל גם בית
מדרש .
ברחבי המועצה ישנם שבעה בתי עלמין מוסדרים :באשלים ,מדרשת בן גוריון ,משאבי שדה ,קדש ברנע,
רביבים ,שדה בוקר ולאחרונה גם ברתמים .נכון להיום ,בתי העלמין נותנים מענה מספק לצרכים
הקיימים .בתי העלמין אמורים לשרת גם את הישובים הסמוכים אליהם שאין להם בית עלמין (ברובם
טרם נוצר הצורך) המועצה טרם גיבשה מדיניות לטווח רחוק בנושא
מפה  – 7פריסת שירותי הדת במועצה
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 .6סיכום
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.
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
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חינוך פנים מועצתיים לכל השנתונים (למעט תיכון לאוכלוסייה הדתית שהעדפותיה
מגוונות יותר ,מעבר לעובדה שבשלב הזה אין בכך צורך דמוגרפי).
 )3השונות 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.
 )4מדרשת 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 ,אוניברסיטת 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.
 )5המושבים 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.
 )6מתחם 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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מסגרת העבודה
מטרת הדו"ח שלהלן היא להציג את המצב הקיים ברמת נגב בנושאים הבאים :תעסוקה ,הכנסה
ורמת חיים ,פיתוח כלכלי ותקציב המועצה האזורית .שני נושאים נוספים שלהם גם היבטים
כלכליים הם תיירות וחקלאות .אלה מוצגים בפרקים נפרדים המתייחדים להם על כל היבטיהם.
חותם את הניתוח הכלכלי פרק המרכז את תובנות התכנון הנגזרות מניתוח המצב הקיים.
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 .1תעסוקה
 1.1השתתפות בכוח העבודה
לוח מס'  1מסכם את אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של בני  15ומעלה ברמת נגב ,בהשוואה
לממוצע האוכלוסייה היהודית בישראל.
לוח מס'  :1רמת נגב  -השתתפות בכוח העבודה

()2015
מגדר

רמת נגב

אוכלוסייה יהודית בישראל

סה"כ

67.0%

68.0%

גברים

70.3%

נשים

65.8%

מקור :עיבוד נתוני למ"ס
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.
אין נתונים על שעורי השתתפות בכוח העבודה ברמת נגב במצב הקיים בחתך מגדרי .אבל על פניו
אפשר להעריך כי אם שיעורי ההשתתפות של סה"כ האוכלוסייה דומים בשתי האוכלוסיות ,קרוב
לוודאי שגם שיעורי ההשתתפות בחתך מגדרי דומים בשתי האוכלוסיות .בהתאם לכך שעורי
ההשתתפות של הנשים נמוכים מאלה של הגברים בכ  ,7% -כנראה מסיבות דומות לפערים אלה
באוכלוסייה היהודית בישראל שלא כאן המקום לדוש בהן ,אבל גם מסבות מקומיות הנובעות
מאבטלת הנשים שיפורטו להלן.
 1.2השכלה
גורם מכריע המשפיע על שיעורי השתתפות בכוח העבודה של אוכלוסייה היא רמת ההשכלה של
אותה אוכלוסייה .לוח מס'  2מציג את רמת ההשכלה של אוכלוסיית רמת נגב בקטגוריות נבחרות,
בהשוואה לממוצע האוכלוסייה היהודית בישראל.
לוח מס'  :2רמת נגב  -מאפייני השכלה ()2013

מאפיין השכלה

רמת נגב

רמה ארצית

ממוצע שנות לימוד של גילאי 54 - 25

13.6

12.7

אחוז בעלי תואר אקדמי של גילאי 54 - 25

48.3%

32.8%

מקור :למ"ס ,משתנים ששימשו לחישוב המכפיל החברתי-כלכלי של הישוב בשנת .2013
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בדרך כלל ככל שעולה רמת ההשכלה כן גדלה גם הנטייה להשתתף בכוח העבודה ולעבוד .ממוצע
שנות הלימוד של האוכלוסייה בגילאי  54 - 25גבוה ברמת נגב מממוצע האוכלוסייה היהודית
בישראל בכ  .7.1% -אחוז בעלי תואר אקדמי בקבוצת הגיל  54 - 25גבוה ברמת נגב מזה
שבאוכלוסייה היהודית בישראל בכ  .47.2% -על בסיס נתוני השכלה אלה אפשר היה לצפות כי
שעורי ההשתתפות בכוח העבודה באוכלוסיית רמת נגב יהיו גבוהים מן הארציים  -ולא כך.
להערכתנו נובע הדבר מאבטלת הנשים ברמת נגב כפי שיפורט להלן.
 1.3אבטלה
לוח מס'  3מסכם את אחוז האבטלה של בני  15ומעלה ברמת נגב ,בהשוואה לממוצע האוכלוסייה
היהודית בישראל.
לוח מס'  :3רמת נגב מאפייני אבטלה

()2015
מגדר

רמת נגב

ממוצע יהודי ארצי

 %מכוח העבודה
סה"כ

1.4%

5.1%

גברים

5.0%

נשים

5.1%
ל  1000 -באוכלוסיית +15

גברים

3.8

35.4

נשים

5.5

33.8

מקור :עיבוד נתוני למ"ס
סה"כ אחוז האבטלה הכללי ברמת נגב עומד על כ  ,1.4% -מול  5.1%בתקופה המקבילה באוכלוסייה
היהודית בישראל .מקובל להתייחס לאבטלה בשיעור נמוך כל כך כאל "אבטלה חיכוכית" קרי :כזו
הנובעת מהתאמות קצרות טווח בין ביקוש והיצע .1בהתאם לכך מאופיינת אוכלוסיית רמת נגב
במצב הקיים בתעסוקה מלאה.2

 1למשל מעבר מעבודה לעבודה בשוק המאופיין בתעסוקה מלאה וכדומה.
 2כשעוסקים באבטלה צריך לזכור כי להבדיל מנתונים על שעורי השתתפות בכוח העבודה
המושפעים יותר מגורמים דמוגרפיים ותרבותיים ולכן משתנים לאט על ציר הזמן; נתוני אבטלה
3
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ברמה הארצית שיעורי האבטלה של גברים ונשים כמעט זהים .אין בידינו נתונים על אבטלה בחתך
מגדרי  ,אבל אפשר ללמוד עליה מנתונים על אבטלה ל  1000 -באוכלוסיות  +15של גברים ונשים כל
אחת לעצמה .לוח מס'  3מציג נתונים אלה .מול השיעורים היפים לממוצע האוכלוסייה היהודית
בישראל ,מציגה אוכלוסיית רמת נגב שיעורי אבטלה נמוכים בסדר גודל הן אצל הגברים והן אצל
הנשים .אבל בעוד ששיעורי האבטלה של גברים ונשים באוכלוסייה היהודית בישראל דומים בסדר
גודל ,3שיעורי האבטלה של הנשים באוכלוסיית רמת נגב גבוהים בכ  44.7% -מאלה של הגברים .על
בסיס מידע לא שיטתי נראה כי אבטלת נשים מאפיינת יותר את מרחב פיתחת ניצנה מאשר את
המרחבים האחרים; 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 לשלב עבודה התואמת את כישוריהן במעגל חייהן.
אבטלת הנשים מסבירה לדעתנו את חוסר ההלימה בין שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה שנמצאו
במצב הקיים ,לבין אלה שניתן לצפות להם עפ"י השכלת האוכלוסייה .בשוק העבודה ידועה תופעה
של "העובד המתייאש" ,קרי :עובד שחוסר יכולתו למצוא עבודה גורם לו לצאת ממעגל ההשתתפות
בכוח העבודה .בגלל תופעה זו תקופות של אבטלה מלוות בדרך כלל בירידה בשיעורי השתתפות
בכוח העבודה .להערכתנו גם באוכלוסיית הנשים של רמת נגב חוסר יכולתן של חלק מהן לממש את
כישוריהן בשוק העבודה כמפורט לעיל מוציאן ממעגל ההשתתפות בכוח העבודה.
 1.4תעסוקה בחתך ענפי
אין נתונים על מועסקים ברמת נגב לפי ישוב עבודה 4או לפי ישוב מגורים במצב הקיים .לוח מס' 4
מציג את המועסקים תושבי רמת נגב לפי ענף כלכלי עפ"י נתוני מפקד  ,2008בהשוואה לממוצע
הארצי עפ"י אותו מפקד.
לוח מס'  :4מועסקים תושבי רמת נגב לפי ענף כלכלי

()2008
 %מסה"כ מועסקים
ענף

רמת נגב

ממוצע ארצי

חקלאות

17.8%

1.5%

תעשייה

15.3%

14.1%

הם מוטי גורמים כלכליים היפים לשעתם הן במישור המקומי והן במישור הארצי ,ויכולים
להשתנות תוך זמן קצר יחסית .לכן לנתוני מצב קיים של אבטלה יש משמעות מוגבלת לאורך זמן.
 3כאשר שיעורי האבטלה נמדדים בדרך המקובלת ביחס לכוח העבודה שיעורי האבטלה של נשים
באוכלוסייה היהודית בישראל גבוהים מאלה של הגברים בכ  .2.0% -לעומת זאת כאשר הם נמדדים
ביחס לסה"כ אוכלוסיית  +15שיעורי האבטלה של הנשים נמוכים מאלה של הגברים בכ  -בכ 4.6% -
 ללמדנו על אי הדיוק הקטן של שיטת המדידה השנייה שבה נקטנו כאן בגלל מגבלת בסיס הנתונים. 4קרי :מועסקים העובדים ברמת נגב בין שהם גרים בה ובין שהם מתגוררים מחוצה לה.
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 %מסה"כ מועסקים
ענף

רמת נגב

ממוצע ארצי

חשמל ומים

0.1%

0.7%

בינוי

2.9%

4.2%

אחסנה ,תחבורה ותקשורת

2.3%

6.9%

שירותי מסחר

12.9%

17.8%

שירותים עסקיים

5.6%

17.5%

שירותים ציבוריים

33.7%

32.1%

אחר

9.4%

5.2%

סה"כ

100.0%

100.0%

מקור :מפקד 2008
ביחס לממוצע הארצי בולט המשקל הגבוה של תושבי רמת נגב שעבדו בחקלאות מחד .מאידך בולט
המשקל הנמוך של המועסקים בשירותים עסקיים.
כאמור ,אין נתונים על תעסוקת האוכלוסייה ברמת נגב לתקופה שאחרי  .2008בין השנים - 2008
 2017גדלה 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
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 .2הכנסה ורמת חיים
אומדן ההכנסה למשק בית ברמת נגב נערך לשנת  2015על בסיס נתוני למ"ס וכממוצע של שתי
שיטות :בשיטה האחת הוכפלה ההכנסה הממוצעת ברוטו מעבודה למועסק באוכלוסיית רמת נגב,
בממוצע המפרנסים למשק בית באוכלוסיית רמת נגב .ההכנסה הממוצעת למועסק נאמדה כממוצע
משוקלל של הכנסת שכירים ועצמאים (כ  9,985 -ש"ח בחודש) .מס' המפרנסים למשק בית ברמת
נגב נאמד ע"י חלוקה של סה"כ כוח העבודה באוכלוסייה (שכירים עצמאים ומובטלים) ,בסה"כ
משקי הבית ברמת נגב עפ"י נתוני הרשות המקומית ( .)1,658בהתאם לכך עומד מס' המפרנסים
הממוצע למשק בית ברמת נגב על כ  1.92 -מועסקים מול כ  1.51 -במשק בית יהודי ממוצע בישראל.
אומדן ההכנסה הממוצעת ברוטו מעבודה למשק בית ברמת נגב עומד בשיטה זו על כ  19,200 -ש"ח
לחודש במחירי .2015
בשיטה השנייה נאמדה ההכנסה למשק בית ברמת נגב כמכפלה של ההכנסה לנפש ,במספר הנפשות
הממוצע למשק בית .ההכנסה לנפש ברמת נגב נאמדה עפ"י נתוני למ"ס לשנת  2013משוערכים לשנת
 .2015אומדן הנפשות למשק בית נאמד עפ"י נתוני הרשות המקומית ( .)4.1אומדן ההכנסה למשק
בית בשיטה זו נאמד בכ  12,960 -ש"ח לחודש.
האומדן הממוצע בשתי השיטות 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) .בהתאם
לכך סביר להעריך/להניח כי גם סה"כ ההכנסה הכספית ברוטו של משק הבית ברמת נגב תואם את
המקבילה לו בממוצע האוכלוסייה היהודית בישראל ,ועומד על כ  20,190 -ש"ח לחודש; וההוצאה
הממוצעת לתצרוכת למשק בית תעמוד על כ  15,930 -ש"ח בחודש ,שוב עפ"י המקבילה באוכלוסייה
היהודית בישראל.
ההכנסה הכספית ברוטו של האוכלוסייה ברמת נגב תואמת בסדר גודל את ההכנסה של העשירון
השביעי בסה"כ האוכלוסייה בישראל.
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 .3פיתוח כלכלי
את הפיתוח הכלכלי ברמת נגב במצב הקיים אפשר לקבץ בשתי קבוצות של שימושים עסקיים 5עפ"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.
איור מס'  1מציג את השימושים העסקיים שיחידת השטח התפעולי שלהם היא מ"ר בנוי.

מקור :עיבוד נתוני ארנונה
סה"כ ברמת נגב במצב הקיים כ –  244,260מ"ר של שימושים עסקיים בנויים בשטחים עיקריים.6
השימוש הדומיננטי במצב הקיים הוא של תעשייה בתי סוהר המהווה כ  52.2% -מסה"כ השטחים
העסקיים הבנויים במצב הקיים .7תעשייה ומלאכה מהווה את השימוש השני בהיקף השטחים
הבנויים (כ  .)24.2% -השימוש הבא בהיקפו הוא של מוסדות חינוך ( ,8)11.2%ואחריו באים אירוח
תיירותי ( )8.0%ומסחר ומשרדים המהווים יחד כ  3% -מסה"כ השטחים העסקיים.

 5הכוונה 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
 6להערכתנו שטחי הארנונה מבטאים בסדר גודל את השטח העיקרי הבנוי בשימושים השונים.
 7שימוש של בית סוהר הוא בדרך כלל של מוסד ציבורי .ברמת נגב הוא נושא תיפקוד ארצי ומשרת
אוכלוסיות שמחוץ למועצה .בהתאם לכך התייחסנו אליו כאל שימוש עסקי; עוד יותר כך אם נביא
בחשבון כי תעריפי הארנונה המושתים על שימוש זה הם של מגורים ושימושים עסקיים מתאימים.
 8גם כן שימוש ציבורי אבל מנימוקים דומים לאלה של בתי הסוהר אנו מתייחסים אליו כאל שימוש
עסקי.
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איור מס'  2מציג את השימושים העסקיים שיחידת השטח התפעולי שלהם היא מ"ר קרקע.

מקור :עיבוד נתוני ארנונה
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 .995% -
לוח מס'  5מציג את תעריפי הארנונה ברמת נגב בחתך של שימושים.
לוח מס'  :5רמת נגב  -תעריפי ארנונה לפי שימושים ()2018

סיווג

ארנונה
שנתית
ל1-
מ"ר

1

מגורים

41.67

2

מבנים לבתי הארחה ,בתי מלון

59.8

3

מבנים למשרדים ,שירותים ,מסחר  ,עסקים ,תחנות דלק.

69.13

 9לפרוט ראה פרק החקלאות ממנו נלקחו נתונים אלה.
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סיווג

ארנונה
שנתית
ל1-
מ"ר

4

מבנים המשמשים לבנקים ,חברות ביטוח ומוסדות כספיים

700.52

5

מבנים המשמשים לתעשייה

53.37

6

מבנים המשמשים למלאכה

53.37

7

אדמה חקלאית

0.0409

8

מבנים המשמשים לחקלאות

0.36

9

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר מ 0.2-דונם עד  1דונם

0.63

10

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר מ 1 -דונם עד  2דונם

0.31

11

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר מעל 2דונם

0.16

12

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס עד  10דונם

2.52

13

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר מעל  10דונם ועד 300
דונם

1.27

14

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר מעל  300דונם ועד 750
דונם

0.63

15

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר מעל  750דונם

0.31

16

קרקע תפוסה למאגרים או מתקני מים

0.79

17

קרקע תפוסה למפעל עתיר שטח עד  400דונם.

1.49

קרקע תפוסה לשטח למפעל עתיר שטח על כל מ"ר מעל  400דונם.
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0.0102

תרומתם של השימושים שבסיס תפעולם הוא מ"ר בנוי למשק המועצה (מס"ד  6 - 1בלוח מס' )5
גבוהה בסדר גודל מזו של השימושים שבסיס תפעולם הוא מ"ר קרקע (מס"ד  18 - 7בלוח מס' ;)5
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 שלא למגורים נובעים מן השטחים
העסקיים שבסיס תפעולם הוא מ"ר בנוי .כ  7% -נוספים מקורם בקרקע ומבנים לחקלאות8% ,
נוספים נובעים מן הפרויקטים הסולריים ,וכ  5% -נוספים משימושים אחרים שבסיס תפעולם
במ"ר קרקע.
מבחינת משק המועצה הפיתוח הכלכלי המשמעותי הוא איפוא של שטחים עסקיים שבסיס תפעולם
במ"ר בנוי .הערכה זו נכונה גם מהיבט של התעסוקה באופן ששטחים עסקיים שבסיס תפעולם הוא
מ"ר בנוי הם עתירי עובדים בהשוואה לאלה שבסיס תפעולם בקרקע.
איור מס'  3מציג את היקף ופריסת שטחי המסחר ברמת נגב בחתך של אגנים במצב הקיים.
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מקור :עיבוד נתוני ארנונה
סה"כ במצב הקיים כ  5,160 -מ"ר בנויים של שטחי מסחר מתוכם כ  19% -באגן משאבים34% ,
באגן שדה בוקר 14% ,באגן ניצנה ו  -כ 32%במרחב הפתוח.
היקף שטחי המסחר במסגרת מוניציפלית נתונה מוגדר ע"י שילוב של גורמים בעלי אופי מקומי
וגו רמים בעלי אופי אזורי ואף ארצי .הגורמים בעלי האופי המקומי קשורים לשיווי משקל בין
שיקולי צד הביקוש ברמת המסגרת המוניציפלית לבין שיקולי צד ההיצע .שיקולי צד הביקוש
כוללים את גודל האוכלוסייה במסגרת המוניציפלית ומאפייניה החברתיים-כלכליים .שיקולי צד
ההיצע כוללים את יחסי היצור והצרכים הפונקציונליים של הענף .הגורמים בעלי האופי האזורי
קשורים למערכת הקשרים שמקיימים המסגרת המוניציפלית ואוכלוסייתה עם מערכות
ואוכלוסיות רחבות יותר .ניתן לאמוד את היקף שטחי המסחר הצפויים במסגרת מוניציפלית נתונה
באמצעות מודל המביא בחשבון את השיקולים שהוצגו לעיל ,והמבוסס על פרמטרים של מועסקים
ל  1000 -תושב בענפים המתאימים ,פרמטרים של שטח למועסק בענפים אלה ,ופרמטרים המביאים
בחשבון ומתארים את הזיקות המרחביות ואת תפקוד המערכת המוניציפלית במסגרת המרחבית.
ובאמצעות מודל זה ניתן להעריך את התפקוד של מערכת המסחר ברמת נגב במצב הקיים.10
אומדן שטחי המסחר ברמת נגב במצב הקיים עפ"י המודל עומד על כ  8,935 -מ"ר בנויים בשטחים
עיקריים .אומדן זה תואם את גודל האוכלוסייה במצב הקיים ואת מאפייני ההכנסה והצריכה של
כפי שנאמדו לעיל; והוא מניח כי רמת נגב מפנימה את מלוא הביקושים המקומיים של אוכלוסייתה
לשירותי מסחר.
במצב הקיים פועלים ברמת נגב כ  5,160 -מ"ר בנויים של שטחי מסחר .סקירה של שטחי המסחר
הפועלים במרחב הפתוח מעלה כי שטחי מסחר אלה פועלים מול ביקושים של תנועה עוברת/תיירות.
בהתאם לכך שטחי המסחר בתחום רמת נגב שניתן ליחסם על פניו לביקושים מקומיים עומדים על
כ  3,490 -מ"ר בנויים .מול הביקושים כפי שנאמדו ע"י המודל מערכת המסחר המקומית מממשת
 10לפרוט המסגרת המושגית של המודל נספח מס' .1
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כ  40% -מן הביקושים של תושביה לשירותי מסחר .קרי :כ  60% -מן הביקושים מופנים חוצה
למערכת המקומית של שטחי המסחר.
אבל גם הערכה זו מוטה כנראה כלפי מטה .שכן חלק מן הקניות בשטחי המסחר של אגני משאבים,
שדה בוקר וניצנה ,גם הן מתבצעות ע"י תנועה עוברת ו/או תיירות .בהתאם לכך סביר
להעריך/להניח כי היקף הביקושים המופנים חוצה לרמת נגב ע"י אוכלוסייתה גבוה אף יותר
ומתקרב לכ  80% -מן הביקושים המקומיים .הערכה זו תואמת בסדר גודל את שעולה מן השאלונים
לישובים והיא מאפיינת את כל האגנים .עפ"י אותם שאלונים רוב הביקושים האלה יוצאים לבאר
שבע.
הסיבה לשיעורי המימוש הנמוכים של מערכת המסחר המקומית ברמת נגב ,בהתייחס לפוטנציאל
הביקושים המקומיים לשירותי מסחר נובעת להערכתנו מסיפי הכניסה הנמוכים שמגבשת מערכת
המקומית בגלל גודל האוכלוסייה .עוד יותר כך אם נביא בחשבון את הפיצול לאגנים שהמרחק
והנגישות ביניהם מרסנים מימוש ביקושים חוצי אגנים; וזאת שעה שכל אגן לעצמו אינו מייצר סף
כניסה רחב מספיק לקיום מתמשך של עסקים הפועלים על בסיס קריטריונים מקובלים של רווח
והפסד.
אל המימוש הנמוך של הביקושים המקומיים לשירותי מסחר צריך להוסיף גם מימוש נמוך של
ביקושים של תנועה עוברת ברמת נגב ,בעיקר תנועה של נופשים ישראלים באילת המגיעים אליה
ברכב .להערכתנו כ  1.5 -מליון ישראלים נסעו ברכבם לנפוש באילת בשנת  ,2017רובם על כביש
 .1140ככל שעולה מהיקף שטחי המסחר ברמת נגב במצב הקיים פוטנציאל זה כמעט ואינו ממומש
כלל.
איור מס'  4מציג את היקף ופריסת שטחי המשרדים ברמת נגב בחתך של אגנים במצב הקיים .סה"כ
במצב הקיים ברמת נגב כ  4,296 -מ"ר בנויים של שטחי משרדים .כ  3,660 -מ"ר בנויים מתוכם
ממוקמים באגן ניצנה ופועלים בקשר עם פעילות מסוף הגבול בניצנה .בהתאם לכך שטחי המשרדים
בתחום רמת נגב שניתן לייחסם לביקושים מקומיים של האוכלוסייה נאמד בכ  637מ"ר בנויים.
מתוכם כ  55% -באגן משאבים 33% ,באגן שדה בוקר וכ  12% -במרחב הפתוח (מחנה טלי).
באמצעות המודל המוצג בנספח מס'  1ניתן גם להעריך את היקף שטחי המשרדים הצפוי ברמת נגב
במצב הקיים .עפ"י המודל הזה ,כפוף לגודל האוכלוסייה במצב הקיים ומאפייני הצריכה והצריכה
של אוכלוסייה זו כפי שאמדו לעיל ,ובהנחה שרמת נגב תפנים את מלוא הביקושים של תושביה
לשירותים עסקיים ופיננסיים ,שהמשרדים הפרטיים מהווים את "רצפת הייצור" שלהם ,היקף
שטחי המשרדים בגין ביקושים אלה היה צפוי לעמוד במצב הקיים על כ  12,735 -מ"ר בנויים
בשטחים עיקריים .הפועל היוצא של הערכה זו הוא כי לפחות כ  95% -מו הביקושים של תושבי
רמת נגב לשירותים עסקיים ופיננסיים יוצאים חוצה לרמת נגב .הערכה זו תואמת בסדר גודל את

 11הערכה של ניתוח המצב הקיים בבתיירות עומדת את התנועה בדרך לאילת בכ  1.0 -מליון נוסעים.
להערכתנו היקף התנועה הזו על כביש  40הוא במידה לא מועטה תוצר של האטרקציה לאורך כביש
זה בתחום רמת נגב .מבחינה זו כל היקף התנועה של ישראלים נופשים באילת הוא פוטנציאל
למימוש ברמת נגב.
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שעולה מן השאלונים לישובים ועל פיהם עיקר הביקושים של תושבי רמת נגב לשירותים עסקיים
ופיננסיים מופנים לבאר שבע.
הסיבות לשיעורי המימוש הנמוכים של מערכת השירותים העסקיים ופיננסיים המקומית ברמת
נגב ,בהתייחס לפוטנציאל הביקושים המקומיים דומות לאלה המסבירות את התפקוד הנמוך של
מערכת המסחר המקומית; אלא בעוצמה גבוהה יותר שכן סיפי הכניסה הנדרשים לקיום עסקי
ומתמשך של השירותים העסקיים ופיננסיים גבוהים מאלה המאפיינים את מערכת המסחר.

מקור :עיבוד נתוני ארנונה.
איור מס'  5מציג את היקף ופריסת שטחי התעשייה והמלאכה ברמת נגב בחתך של אגנים במצב
הקיים.
סה"כ ברמת נגב במצב הקיים כ  59,130 -מ"ר בנוי של שטחי תעשייה ומלאכה .כ  45% -משטחי
התעשייה ומלאכה ממוקמים באגן משאבים ,רובם של תעשייה מסורתית .12כ  52% -מרוכזים
באזור התעשייה וכ  30% -נוספים באזור משאבי שדה .כ  42% -נוספים משטחי התעשייה ומלאכה
ממוקמים במרחב הפתוח באורון ובמכתש הגדול ,כולם של תעשייה מסורתית .כ  13% -משטחי
התעשייה ומלאכה ממוקמים באגן שדה בוקר בהם משקל גבוה לשטחי מלאכה שרובם מתרכזים
באגן זה.

 12תעשייה עתירת ידע כוללת את ענפי התעשייה הבאים :יצור תרופות (ענף  )21ויצור מחשבים
מכשור אלקטרוני ואופטי (ענף  .)26הגדרה זו תואמת את הגדרת הלמ"ס ל"תעשיות טכנולוגיה
עלית" ללא ענף "כל טייס" שאינו רלוונטי לעניינינו .תעשייה מסורתית כוללת את כל ענפי התעשייה
שאינם תעשייה עתירת ידע.
12
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מקור :עיבוד נתוני ארנונה
איור מס'  6מציג את היקף ופריסת שטחי אירוח תיירותי ברמת נגב בחתך של אגנים במצב הקיים.

מקור :עיבוד נתוני ארנונה.
סה"כ ברמת נגב במצב הקיים כ  14,615 -מ"ר בנויים של אירוח תיירותי .13אגן שדה בוקר הוא אגן
התיירות הדומיננטי המרכז כ  46% -מסה"כ שטחי האירוח התיירותי ברמת נגב .במרחב הפתוח

 13ההערכה שכאן לאירוח התיירותי מתייחסת רק להיבט הכמותי שלו כחלק מן הבסיס הכלכלי של
רמת נגב .לניתוח והערכה מלאים של האכסון התיירותי בפרט והתיירות בכלל ברמת נגב ראה פרק
התיירות.
13

כלכלה

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

ממוקמים כ  30% -נוספים משטחי האירוח התיירותי ברמת נגב; רובם מרוכזים בחאן השיירות
באזור עבדת .כ  17% -נוספים ממוקמים באגן משאבים ,בעיקר באשלים ובפיזור בחוות הבודדים.
כ  7% -ממוקמים באגן ניצנה עיקרם בעזוז .בחוות הבודדים מפוזרים כ  22% -משטחי האירוח
התיירותי ברמת נגב ,בפיזור חוצה אגנים.
איור מס'  7מציג את היקף ופריסת שטחי השימוש מוסד חינוכי ברמת נגב בחתך של אגנים במצב
הקיים.

מקור :עיבוד נתוני ארנונה
סה"כ ברמת נגב במצב הקיים כ  33,440 -מ"ר בנויים בשימוש מוסד חינוכי .כ  88% -מהם ממוקמים
במדרשת שדה בוקר במסגרת תאגיד מדרשת שדה בוקר שהוא חברה ממשלתית לתועלת הציבור
המפעילה אשכול של מוסדות חינוך ,מחקר ,ציבור ותיירות ,כולל :המכון לחקר הנגב של
אוניברסיט ת בו גוריון ,המכון למורשת בן גוריון ,מרכז בינתחומי ,מכון לחקר אנרגיה סולארית,
מרכז גל למנהיגות ,מכינת הנגב ,בית ספר תיכון לחינוך סביבתי כולל פנימייה ,בית ספר שדה המכיל
גם חדרי אירוח ,מכון בן גוריון לחקר הציונות ,בית ספר יסודי צין ,בסיס גדנ"ע .כמו כן פועלים
במקום יחידת ההסברה הגיאוגרפית של צה"ל וספריה אזורית ומרכז תרבות; ואטרקציות
תיירותיות כולל :מרכז זוחלים מדברי ,אוסף המציג את התרבות הבדווית ומוזיאון לפיסול מדברי.
כ  13% -משטחי השימוש ממוקמים באגן ניצנה במסגרת הקהילה החינוכית התיישבותית ניצנה
הפועלת תחת חסותה של הסוכנות היהודית ומפעילה מגוון של תוכניות לימוד לנוער ומבוגרים.
איור מס'  8מציג את היקף ופריסת שטחי בתי הסוהר ברמת נגב בחתך של אגנים במצב הקיים.
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מקור :עיבוד נתוני ארנונה.
סה"כ במצב הקיים ברמת נגב כ  127,620 -מ"ר בנויים של בתי סוהר .במרחב הפתוח נכללים בתי
הסוהר רמון ונפחא .אגן ניצנה כולל את ריכוז מתקני הכליאה בקציעות.
איור מס'  9מציג את תמהיל השימושים העסקיים שיחידת השטח התפעולי שלהם היא מ"ר בנוי
המאפיין את הפעילות הכלכלית בכל אחד מן האגנים ברמת נגב במצב הקיים.
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.

15

כלכלה

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

מקור :עיבוד נתוני ארנונה.
איור מס'  2מציג את השימושים העסקיים שיחידת השטח התפעולי שלהם היא מ"ר קרקע .סה"כ
במצב הקיים כ  1,963,470 -מ"ר קרקע בשימושים אלה .מתוך השימושים האלה אנרגיה סולארית
פרוסה במצב הקיים באגן משאבים (כ  )80% -ובאגן שדה בוקר (כ  .)20% -פעילות הכרייה מפוזרת
בעיקרה בצפון המרחב בפתוח .האחסנה מרוכזת במסוף הגבול ניצנה.
בנוסף לפעילות הכלכלית ברמת נגב במצב הקיים כפי שהוצגה לעיל קיימות עוד כ  120 -יוזמות
מקומיות של פעילות כלכלית המתרחשת ביישובי המועצה בתוך בתי וחצרות המגורים של היזמים.
רמת נגב אינה נוהגת לגבות ארנונה מפעילויות אלה ולכן לא ידוע היקף השטח הבנוי של יוזמות
אלה .כמו כן אין נתונים כלכליים על יוזמות אלה ,כולל מועסקים ונתונים כספיים ,לא ברור אם
היא מדווחת ,ומה משקלה בהכנסות משק הבית .מכל מקום היא קיימת ומציגה מימד נוסף ויצירתי
של הפעילות הכלכלית ברמת נגב שיש לעודדה לפעילות מסודרת של "עסקים קטנים" .איורים  10ו
 11 -מציגים את היקפה של פעילות זו במונחי יחידות ופריסה באגנים והם מדברים בעד עצמם.14

 14לא כללנו במניין זה עסקי תיירות הנסקרים בפרק התיירות.
16
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מקור :החברה הכלכלית רמת נגב.

מקור :החברה הכלכלית רמת נגב.
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 .4תקציב המועצה
לוח מס'  6מציג את הסעיפים הראשיים של תקציב המועצה האזורית רמת נגב לשנת .2017
לוח מס'  :6תקציב המועצה האזורית רמת נגב

()2017
סעיף

סה"כ ₪

%

סה"כ הכנסות

121,101,269

100.0%

ארנונה כללית

46,306,899

38.2%

עצמיות חינוך

5,977,250

4.9%

עצמיות רווחה

495,876

0.4%

עצמיות אחר

9,405,476

7.8%

תקבולים ממשרד החינוך

18,764,774

15.5%

תקבולים ממשרד הרווחה

3,161,699

2.6%

תקבולים ממשלתיים אחרים

984,031

0.8%

מענקים מיועדים

36,005,263

29.7%

סה"כ הוצאות

-119,038,654

100.0%

הוצאות שכר כללי

-5,994,210

5.0%

פעולות כלליות

-20,901,315

17.6%

חינוך שכר ופעולות

-33,384,278

28.0%

רווחה שכר ופעולות

-4,742,134

4.0%

פירעון מלוות ומימון

-1,182,101

1.0%

העברות והוצאות חד פעמיות

-52,834,617

44.4%

גרעון/עודף

2,062,615

1.7%

מקור :גזברות מ.א .רמת נגב
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 .15בשנת

 15מבוסס על פרוט סעיפי התקציב הרגיל לשנים  2017 - 2013שנמסרו ע"י גזבר המועצה מר אליעזר
בן סעיד ועוזר לגזבר מר אמיר עלחייק .כאן המקום להודות להם על שיתוף הפעולה המלא שלהם,
על הזמן שפינו להעמדת החומרים הרלוונטיים של התקציב והארנונה ועל ההסברים המפורטים
שחלקו בידע רב וסבלנות.
18
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 2016עמד 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 ,16אלא גם ע"י מענקים
שהיוו כ  29.7% -מתקבולי הרשות .אם נתייחס אפוא לגרעון האפקטיבי 17של 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" 18החל
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 .לוח מס'  7מציג את תקבולי הארנונה של רמת נגב בתקופה
.2017 - 2011
לוח מס'  :7רמת נגב  -תקבולי ארנונה

שנה

אלפי  ₪מחירי 2017

2012

55,650.4

2013

56,986.3

2014

64,422.8

2015

62,258.5

2016

83,169.8

2017

46,306.9

מקור 2017 - 2013 :דוחות של מ.א .רמת נגב 2012 - 2011 ,נתוני למ"ס
בשנת  2017עמדו תקבולי הארנונה לאחר יישום החוק המבטל את מנגנון "עיר עולים" על כ 46.3 -
מיליון ש"ח .בשנת  2016עמדו התקבולים על כ  83.2 -מיליון ש"ח אבל הם כללו גם תשלומים
רטרואקטיביים בגין עדכון תעריפי ארנונה לשנים קודמות וכדומה " -יישור קו" בין רמת נגב
למדינה לקראת סיום מנגנון עיר עולים .אם נפזר תשלומים אלה על פני חומש נקבל תקבולי ארנונה
16

העברות תקציב של הממשלה לרשות המוניציפלית בגין שירותים שהיא מספקת באמצעות

הרשות המוניציפלית כמו חינוך ,רווחה ,דת ועוד.
 17כולל מצרף של גרעון/עודף בתקציב הרגיל ,מענק כללי לאיזון ,מענק מיועד ,מענק מיוחד ,ומלוות
לאיזון.
 18הסבר ב"קליפת אגוז" :עד שנת  1992הייתה המדינה פטורה מתשלום ארנונה לרשויות מקומיות
לחסר רשויות שהוכרזו כ"עיר עולים" שבהם שילמה המדינה ארנונה מלאה בגין נכסיה .בשנת 1992
תוקן החוק כך שהמדינה חויבה בתשלום ארנונה לרשויות מקומיות בגין נכסיה ,אולם בשיעורים
מופחתים בהתאם לסוגי נכסים .מנגנון "עיר עולים" המשיך להתקיים ובמסגרתו המשיכה המדינה
לשלם ארנונה מלאה .בשנת  2016בוטל מנגנון "עיר עולים" בתוקף חוק והחליפה אותו "קרן
לצמצום פערים ברשויות המקומיות" .תקציבה של הקרן וקריטריונים לחלוקת כספים במסגרתה
נקבעו גם הם בחוק ,ועל פיהם אין רמת נגב זכאית לקבל כספים מן הקרן.
19
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בהיקף שנתי ממוצע של כ  65 -מיליון ש"ח לשנה .תקבולי הארנונה קטנו אפוא בכ  20 -מיליון ש"ח
בשנה עקב ביטול מנגנון "עיר עולים".
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 .לוח מס'  8מציג את פריסת המענק בין השנים .2025 - 2017
לוח מס'  :8רמת נגב  -מענק מיועד כפיצוי על ביטול מנגנון "עיר עולים"

שנה

מענק מיועד (אלפי ש"ח)

2017

35,999

2018

34,199

2019

32,399

2020

30,599

2021

26,999

2022

21,599

2023

16,199

2024
10,800

2025

מקור :קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות ,פרק ד' בחוק התוכנית הכלכלית לשנים  2017ו -
( 2018תיקוני חקיקה התשע"ו .)2016
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.
ניתוח הגורמים המשפיעים על הגרעון השוטף האפקטיבי של רשויות מוניציפליות בישראל מראה
כי גובה הגרעון הזה לתושב ברשות נתונה מוגדר ע"י ההשפעה המשולבת של הגורמים הבאים :מ"ר
בנוי של שטחים עסקיים לתושב ,חיוב ארנונה למ"ר של אותם שטחים ,הכנסה מארנונה למגורים
לתושב ברשות ,סה"כ הוצאה בתקציב השוטף לתושב ברשות ,משקל ההכנסות העצמיות בסה"כ
הכנסות הרשות.
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לוח מס'  :9גרעון אפקטיבי לתושב וגורמים המשפיעים עליו בתקציב המועצה

רמת נגב
2017

חבל
אילות
2016

בני
שמעון
2016

הערבה
התיכונה
2016

מרחבים
2016

שדות נגב
2016

אשכול
2016

ממוצע
מ.א .נפת
ב"ש
2016

מ.א
מאוזנות
כלכלית
בישראל
2016

1

גרעון אפקטיבי לתושב ()₪

-4,466.1

197.3

-237.4

-352.2

-749.4

-2,508.5

-2,996.8

-1,107.8

121.0

2

גרעון אפקטיבי כ  % -מהכנסות

-28.0%

0.8%

-1.6%

-2.7%

-8.5%

-22.1%

-26.4%

-10.1%

1.0%

3

מ"ר עסקי לתושב

32.3

54.6

41.5

19.6

4.9

11.8

12.6

24.2

27.6

4

חיוב למ"ר עסקי ()₪

50.7

64.3

39.0

38.1

63.9

71.7

48.6

54.3

64.9

5

חיוב מ"ר עסקי לתושב ()₪

1,640.8

3,510.3

1,619.8

748.4

311.5

850.0

610.3

1,311.9

1,793.0

6

גבייה ארנונה מגורים לתושב ()₪

1,259.8

3,886.8

1,167.6

1,884.4

937.5

784.0

850.8

1,585.2

1,563.8

7

חיוב ארנונה מגורים לתושב ()₪

1,290.8

4,031.3

1,179.7

1,729.7

1,221.1

1,155.7

1,343.7

1,776.8

1,740.2

8

יחס גבייה ארנונה למגורים

97.6%

97.0%

96.8%

99.0%

81.8%

82.1%

69.2%

87.7%

89.9%

9

סה"כ הוצאה לתושב בתקציב הרגיל ()₪

15,663.0

23,066.5

14,541.8

13,022.5

8,718.9

11,398.7

11,324.9

13,678.9

10,054.2

10

 %הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל

51.4%

69.6%

68.1%

75.1%

52.3%

38.8%

34.4%

56.4%

68.8%

11

 %הכנסות מארנונה בהכנסות עצמיות

74.5%

82.7%

39.2%

72.2%

78.6%

45.8%

53.5%

62.0%

63.9%

מס'
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לוח מס'  9מציג את הגרעון האפקטיבי לתושב ברמת נגב במצב הקיים ,ואת הגורמים המשפיעים
עליו כמפורט לעיל .הנתונים מוצגים בהשוואה לכל אחת מן המועצות האזוריות בנפת באר שבע,19
בהשוואה לממוצע של מועצות אזוריות אלה ,ובהשוואה לממוצע של מועצות אזוריות מאוזנות
תקציבית בישראל ,קרי :כאלה ללא גרעון אפקטיבי בתקציב הרגיל ,שהכנסותיהן בתקציב הרגיל
מבוססות על הכנסות עצמיות והעברות מיועדות של הממשלה .20מצאנו את ההשוואה של לממוצע
המועצות האזוריות המאוזנות תקציבית בישראל רלוונטית לענייננו .להערכתנו ממוצע זה יכול
להוות מודל מייצג לרשות אזורית ממוצעת המתקיימת ממקורותיה ומהעברות מיועדות של
הממשלה ,ללא מענקים מאזנים תקציבית כל שהם ,והמספקת לתושביה רמת שירותים נאותה הן
בהיקף והן בסוג.
להלן הערות ללוח  9עפ"י המס"ד בלוח:
( )1הגרעון האפקטיבי לתושב ברמת נגב עומד במצב הקיים על כ  4,466.1 -ש"ח במחירי .212017
גרעון זה גבוה בסדר גודל מזה שבכל קבוצות ההתייחסות ;22והוא תוצר של ביטול מנגנון "עיר
עולים" .איזונו מהווה את האתגר הכלכלי המרכזי של רמת נגב ,וכך גם של תוכנית המתאר .מבין
הדרכים המנויות לעיל כאפשריות להקטנת הגרעון תרומתה של תוכנית המתאר תהיה בעיקרה
בחתיר ה להגדלה של ההכנסות העצמיות ע"י הרחבה של המסד הסטטוטורי של השימושים מניבי
הארנונה במרחב המועצה ,בכפוף למסגרות ביקוש רלוונטיות.
( )3הלוח מציג את השטח העסקי לתושב שבסיסו התפעולי הוא מ"ר בנוי ,כיוון שכך גם בכל קבוצות
ההתייחסות ולכן רק הוא בר השוואה אתן .נזכור כי השטחים העסקיים שבסיסם התפעולי מ"ר
בנוי מניבים כ  80% -מסה"כ תקבולי הארנונה שאינה מגורים ברמת נגב ולכן מייצגים היטב את
התרומה של השטחים העסקיים ברמת נגב למשק המועצה .במצב הקיים ברמת נגב בממוצע כ32.3 -
מ"ר עסקי בנויים לתושב .פרמטר זה גבוה בכ 34% -מן השטח העסקי לתושב בממוצע המועצות
האזוריות בנפת באר שבע ,ובכ  17% -ממוצע המועצות האזוריות המאוזנות תקציבית בישראל.
בתוך המועצות האזוריות בנפת באר שבע ממוקמת רמת נגב במקום השלישי מתוך שבע המועצות
המסודרות בסדר יורד מן הגבוה לנמוך .אפשר לסכם כי היקף השטח העסקי לתושב ברמת נגב הוא
גבוה יחסית לשכיח עפ"י קבוצות ההתייחסות.

 19הוצאנו מכלל זה את המועצה האזורית תמר המציבה רף הכנסות והוצאות שהוא מיוחד לעצמו
ואינו רלוונטי לעינינו ,ולא כאן המקום לדוש בעניין זה.
20

הגדרנו מועצה אזורית מאוזנת תקציבית ככזו שהגרעון האפקטיבי שלה אינו עולה על 1.0%

מההכנסות בתקציב הרגיל.
21

נתוני רמת נגב מבוססים על הדוחות הכספיים של המועצה לשנת  .2017נתוני כל קבוצות

ההתייחסות מבוססים על נתוני למ"ס ל  ,2016 -שהם העדכניים ביותר שבידנו .אנו מעריכים כי
בסדר גודל נתונים אלה הם ברי השוואה.
 22לעניין זה כדאי להעיר כי ביטול מנגנון "עיר עולים" חל גם על המועצות האזוריות חבל איילות
ומרחבים .בהתאם לכך נראה כי המאזניים הכספיים של שנת  ,2017שאינם בידינו ,מראים תמונה
דומה לזו של רמת נגב.
22
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( )4החיוב למ"ר עסקי ממוצע עומד במצב הקיים ברמת נגב על כ  50.7 -ש"ח .חיוב זה נמוך בכ -
 6.6%מן המקביל לו בממוצע המועצות האזוריות בנפת באר שבע ,ובכ  21.8% -מזה שבממוצע
המועצות האזוריות המאוזנות תקציבית בישראל .בתוך המועצות האזוריות בנפת באר שבע
ממוקמת רמת נגב במקום הרביעי מתוך שבע המועצות המסודרות בסדר יורד מן הגבוה לנמוך.
אפשר לסכם כי החיוב למ"ר עסקי ממוצע ברמת נגב הוא נמוך יחסית לשכיח עפ"י קבוצות
ההתייחסות.
( )5החיוב למ"ר עסקי לתושב הוא מכפלה של מ"ר עסקי לתושב ,בחיוב לאותו מ"ר עסקי ,והוא
מבטא את התרומה של מ"ר עסקי לאיזון משק המועצה .החיוב הממוצע של מ"ר עסקי לתושב עומד
במצב הקיים ברמת נגב על כ  1,640.8 -ש"ח .הוא גבוה בכ  25% -מן הממוצע של המועצות האזורית
בנפת באר שבע ,ונמוך בכ  8.5% -ממוצע המועצות האזוריות המאוזנות תקציבית .בתוך המועצות
האזוריות בנפת באר שבע ממוקמת רמת נגב במקום השני מתוך שבע המועצות המסודרות בסדר
יורד מן הגבוה לנמוך .ביחס לאזור תרומתם של השטחים העסקיים לאיזון משק העיר גבוהה ,ולא
רחוקה מזו שבמועצות המאוזנות תקציבית ,קרי :גם בהקשר זה היא אינה נמוכה.
( )6הגבייה הממוצעת לתושב של ארנונה למגורים ברמת נגב במצב הקיים עומדת על כ 1,259.8 -
ש"ח .על פניו היא נמוכה בכ  20.5% -מן הממוצע של המועצות האזוריות בנפת באר שבע .אבל
ממוצע זה עלול להטעות ,שכן הגבייה הממוצעת לתושב של ארנונה למגורים בחבל אילות גבוהה פי
 3.5ממוצע המועצות האזוריות בנפת באר שבע ללא חבל אילות ,וכך גם החיוב הממוצע של ארנונה
למגורים לתושב בחבל אילות .אם נתעלם אפוא מחבל אילות בגלל חריגותו ,הרי אז הגבייה
הממוצעת של ארנונה למגורים ברמת נגב גבוהה בכ  12% -מממוצע המועצות האזוריות הנפת באר
שבע .אם בוחנים את החיוב הממוצע של ארנונה לתושב (סעיף  7בלוח) הרי שהוא נמוך רק מעט
ממוצע המועצות האזוריות בנפת באר שבע ללא חבל אילות .לעומת זאת יחס הגבייה (סעיף  8בלוח)
ברמת נגב עומד על כ  ,97.6% -והוא גבוה בכ  11.4% -מיחס הגביה הממוצע של המועצות האזוריות
בנפת באר שבע ללא חבל אילות .יחס הגבייה בנפת נגב במצב הקיים מסביר אפוא את הגבייה הגבוה
בממוצע לתושב של הארנונה למגורים ברמת נגב בהשוואה לאזורה.
אבל אם יחסית לאזורה הארנונה למגורים הנגבית לתושב ברמת נגב גבוהה; הרי שבהשוואה
למועצות אזוריות מאוזנות תקציבית היא נמוכה בכ  ,19.4% -וזאת בגלל חיוב ממוצע נמוך בכ -
 . 25.8%מנקודת מבט של איזון משק העיר כפי שהוא בא לידי ביטוי במועצות האזוריות המאוזנות
תקציבית ,הארנונה למגורים הנגבית מתושבי רמת נגב אינה גבוהה מספיק לאיזון משק המועצה.
( )9ההוצאה לתושב בתקציב הרגיל כביטוי לרמת השירותים שמספקת רמת נגב לתושביה עומדת
במצב הקיים על כ  15,663.0 -ש"ח .היא גבוהה בכ  14.5% -מן הממוצע של המועצות האזוריות
בנפת באר שבע; ובכ  55.8% -מזו שבמועצות האזוריות המאוזנות תקציבית .בין המועצות
האזוריות בנפת באר שבע היא נמוכה בכ  60% -מן ההוצאה הממוצעת לתושב בחבל אילות ,אבל
גבוהה מן ההוצאה לתושב בכל אחת מן המועצות האזוריות האחרות בנפת באר שבע.
כדי להבין מדוע ההוצאה לתושב ברמת נגב גבוהה באופן יחסי מציג לוח מס'  10השוואה בין
הסעיפים העיקריים הבונים את ההוצאה הממוצעת לתושב ברמת נגב במצב הקיים ,לבין סעיפי
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ההוצאה המקבילים בממוצע המועצות האזוריות בנפת באר שבע ,ובממוצע המועצות האזוריות
המאוזנות תקציבית.
לוח  :10הוצאה ממוצעת לתושב בתקציב הרגיל

סעיף הוצאה

רמת נגב

ממוצע מ.א.
נפת ב"ש

מ.א מאוזנות
כלכלית
בישראל

סה"כ הוצאות

-15,663

-13,679

-10,054

הוצאות שכר כללי

-789

-745

-1,181

פעולות כלליות

-2,750

-3,890

-1,201

חינוך שכר ופעולות

-4,393

-6,527

-6,173

רווחה שכר ופעולות

-624

-1,234

-805

פירעון מלוות ומימון

-156

-599

-407

העברות והוצאות חד פעמיות

-6,952

-683

-286

מקור :רמת נגב  -תקציב המועצה  ,2017רשויות אחרות  -נתוני למ"ס .2016
בכל סעיפי ההוצאה מלבד העברות והוצאות חד פעמיות רמת נגב נמוכה מן ההוצאה בקבוצות
ההתייחסות (בסעיפי חינוך ,רווחה ופירעון מלוות) .בסעיפים הוצאות שכר כללי ופעולות כלליות
היא לפעמים גבוהה מקבוצת התייחסות אחת ונמוכה מן האחרת ולהיפך .אבל גם אם היא גבוהה
מקבוצת התייחסות זו או אחרת ,הרי שזה לא בשיעור המסביר את הפער בסה"כ ההוצאות; ופערים
אלה מתקזזים ע"י סעיפי ההוצאה הנמוכים יותר כמפורט לעיל .הסעיף היחיד שבו הוצאותיה של
רמת נגב גבוהות במאות אחוזים בהשוואה לשתי קבוצות ההתייחסות הוא "העברות והוצאות חד
פעמיות" .סעיף זה מהווה ב  2017 -כ  44% -מסה"כ ההוצאות של רמת נגב בתקציב הרגיל מול כ -
 5%בממוצע המועצות האזוריות בנפת באר שבע ,וכ  3% -בממוצע המועצות האזוריות המאוזנות
תקציבית .בחינה של סעיף זה בשנת  2017מעלה כי כ  31% -מסעיף זה שימשו לכיסוי הפסדים של
החברה הכלכלית בגין חלקה במרחצאות חמי יואב שנסגרו הוצאה זו היא כמובן חד פעמית .אבל כ
  49%נוספים נכללו במקובץ בסעיפים הבאים :העברה לתקציב הבלתי רגיל ,העברה לקרן כלליתורזרבה לתקציב .מקבץ סעיפים זה מימן את התקציב הבלתי רגיל שרוב רובו משמש להשקעה
בתשתיות במרחב המועצה .23לוח מס'  11מציג את משקל סעיף העברות והוצאות חד פעמיות
בסה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל ברמת נגב.

 23בשנת  2016היוו ההעברות האלה מן התקציב הרגיל כ  39.3% -מסה"כ התקציב הבלתי רגיל .כ -
 17.4%נוספים בתקציב הבלתי רגיל מומנו ע"י השתתפות בעלי נכסים ,וכ  43.3% -נוספים ע"י
24
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לוח מס'  :11רמת נגב  ,משקל סעיף "העברות והוצאות חד פעמיות" בתקציב הרגיל

משקל השקעה בתשתיות בסה"כ סעיף

שנה

 %בתקציב רגיל

2010

19.0%

2011

14.8%

2012

13.0%

2013

6.6%

65.4%

2014

19.1%

92.1%

2015

14.8%

54.8%

2016

32.2%

76.8%

2017

44.4%

49.0%

מקור 2017 - 2013 :דוחות של מ.א .רמת נגב 2012 - 2011 ,נתוני למ"ס
בשנים בשנת  2016היו סה"כ התקבולים מארנונה גבוהים ביחס לשנים קודמות בגלל חיובים
שהתקבלו רטרואקטיבית משנים קודמות .בשנת  2017כללו התקבולים את מלוא המענק הנובע
מביטול מנגנון עיר עולים .כתוצאה מכך היו ההוצאות היחסיות בסעיף העברות והוצאות חד
פעמיות גבוהות מבעבר .אבל גם בשנים קודמות משקל הסעיף הזה בסה"כ הוצאות רמת נגב גבוה
מזה שבקבוצות ההתייחסות ( )5% - 3%ובהתאם לכך לאורך זמן משמש התקציב הרגיל למימון
השקעות בתשתיות ברמת נגב דרך העברות לתקציב הבלתי רגיל.
צורת מימון זו לתקציב הבלתי רגיל מקובלת ברשויות מוניציפליות רבות בישראל ,בעיקר כאלה
שהן עתירות הכנסות עצמיות .צורת מימון זו היא שאחראית לכך שההוצאות לתושב ברמת נגב
גבוהות מאלה שבמסגרות ההתייחסות.
( )10במצב הקיים ברמת נגב אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל עומד על כ  .51.4% -אחוז זה
נמוך בכ 8.9% -מן האחוז המקביל בממוצע המועצות האזוריות בנפת באר שבע ,ובכ  25.2% -נמוך
מממוצע המועצות האזוריות המאוזנות תקציבית בישראל .בתוך המועצות האזוריות בנפת באר
שבע ממוקמת רמת נגב במקום החמישי מתוך שבע המועצות המסודרות בסדר יורד מן הגבוה
לנמוך .אפשר לסכם כי אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל ברמת נגב נמוך יחסית לשכיח עפ"י
קבוצות ההתייחסות .בכך באות היטב לידי ביטוי ההשלכות של ביטול מנגנון עיר עולים על תקציב
המועצה.
( )11במצב הקיים ברמת נגב אחוז ההכנסות מארנונה בסה"כ ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל
עומד על כ  .75.4% -אחוז זה גבוה בכ 20.1% -מן האחוז המקביל בממוצע המועצות האזוריות בנפת
באר שבע ,ובכ  16.4% -מממוצע המועצות האזוריות המאוזנות תקציבית בישראל .בתוך המועצות
האזוריות בנפת באר שבע ממוקמת רמת נגב במקום השלישי מתוך שבע המועצות המסודרות בסדר
יורד מן הגבוה לנמוך .אפשר לסכם כי אחוז ההכנסות מארנונה בסה"כ ההכנסות העצמיות בתקציב
הרגיל ברמת נגב גבוה יחסית לשכיח עפ"י קבוצות ההתייחסות.

השתתפות משרדי ממשלה .מסה"כ ההוצאות במסגרת התקציב הרגיל  80%הושקעו בעבודות
תשתית ע"י המועצה.
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 .5תובנות תכנון
להלן פרוט סוגיות עיקריות לתכנון הנובעות מניתוח המצב הקיים:
א .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.
ב .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:
( )1בחינה של יוזמות כלכליות אותן מובילה רמת נגב ,מקומיות ולאומיות ,והאפשרות
לשלב יוזמות אלה בתוכנית בהקשרים של סוג ,היקף ,מיקום וטווח מימוש.
( )2איתור פוטנציאל פיתוח מקומי שלא מומש ,ובחינה של אפשרויות מימושו .דוגמה
לפוטנציאל כזה :כוח עבודה של האוכלוסייה הבדווית באזור.
( ) 3חיפוש 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.
( )4בחינה של אפשרויות לשיפור הנגישות של המרחב של רמת נגב והפיתוח הכלכלי ששיפר
כזה יכול לעודד ,כולל :רכבת לאגן ניצנה ,רכבת לאגן משאבים.
ג .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:
( )1פיתוח אזור תעסוקה באגן ניצנה הן בקשר עם פעילות מסוף הגבול ,הן בקשר עם עיבוד
תוצרת חקלאית מקומית ,והן בקשר עם מאפיינים המעודדים עסקים קטנים.
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( )2בחינה 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.
צריך להזכיר כי לפיתוח כלכלי בפתחת ניצנה ועידוד תעסוקת נשים יש גם היבטים משלימים
בתחום התיירות ומוסדות הציבור.
ד .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).
ה .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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נספח מס'  :1שטחי מסחר ומשרדים פרטיים וציבוריים – מסגרת מושגית
היקף שטחי המסחר הקמעוני ,והמשרדים הפרטיים והציבוריים בישוב נתון יוגדר ע"י שילוב של
גורמים בעלי אופי מקומי וגורמים בעלי אופי אזורי ואף ארצי .הגורמים בעלי האופי המקומי
קשורים לשיווי משקל בין שיקולי צד הביקוש ברמת הישוב לבין שיקולי צד ההיצע .שיקולי צד
הביקוש כוללים את גודל האוכלוסייה בישוב ומאפייניה החברתיים-כלכליים .שיקולי צד ההיצע
כוללים את יחסי היצור והצרכים הפונקציונליים של הענף .הגורמים בעלי האופי האזורי קשורים
למערכת הקשרים שמקיימים הישוב ואוכלוסייתו עם המערכת האזורית .ניתן לאמוד את היקף
שטחי המסחר הצפויים בישוב נתון באמצעות מודל המביא בחשבון את השיקולים שהוצגו לעיל,
והמבוסס על פרמטרים של מועסקים ל  1000 -תושב בענפים המתאימים ,פרמטרים של שטח
למועסק בענפים אלה ,ופרמטרים המביאים בחשבון ומתארים את תפקוד הישוב במסגרת
האזורית .להלן תיאור של עקרונות המודל.
מערכת המסחר והשירותים למיניהם (עסקיים וציבוריים) משרתת בעיקרו של דבר את האוכלוסייה
המקומית ואת מסגרת הביקוש המקומי שזו יוצרת .כיוון שכך ,האוריינטציה של מערכת זו
לאוכלוסייה  -חזקה ,וגודל המערכת ,רמתה ,והגורמים המשפיעים על התפתחותה ,יהיו קשורים
באופן הדוק לגודל האוכלוסייה בישראל ומאפייניה הכלכליים-חברתיים .קשרים אלה יכול שיהיו
ישירים ,כמו בענפי המסחר הקמעוני; ויכול שיהיו עקיפים ,כמו בענפים של שירותים עסקיים
ופיננסיים  -שהגורמים הישירים המשפיעים עליהם קשורים לרמת הפעילות הכלכלית במשק ,אשר
היא מצידה מקיימת קשר הדוק עם הביקושים המקומיים .הביקושים הסופיים בענפי המסחר
והשירותים יוצרים מצדם ביקוש לגורמי ייצור ,ובניהם גם לעבודה (מועסקים).
בהתאם לאמור לעיל נמצא כי קיים קשר ויחס בין היקף המועסקים בענפי המסחר והשירותים
המתאימים לבין היקפה ורמתה של האוכלוסייה המקבלת את השירותים .קשר זה ,המבוטא
בפרמטר של מועסקים ל  1000 -תושב ,מתאר בזמן נתון שיווי משקל נתון בין ביקוש להיצע ,כאשר
מצד ההיצע הוא מסכם יחסי ייצור וצרכים פונקציונליים הקשורים לרמת הפעילות והייצור בענף
נתון ,והוא פועל יוצא של פונקציית ייצור ענפית נתונה ושל יחסי פריון למועסק והון למועסק
השוררים בענף נתון .מצד הביקוש מסכם הפרמטר את כוח הקנייה ואת רמת השירות הנדרשת ע"י
האוכלוסייה ,שהם פועל יוצא של רמות הכנסה וצריכה נתונות ושל נורמות שירות ידועות
ומקובלות.
היקף המועסקים בענפים המתאימים ברמה הארצית ביחס להיקף האוכלוסייה ברמה הארצית
מתייחס למערכת שוק רחבה מספיק ,ולכן מציג פרמטרים רלוונטיים המבטאים את שיווי המשקל
בין ביקוש להיצע ברמה הענפית ,כאמור לעיל .ניתן אפוא להגדיר את הקשר שבין אוכלוסייה
ומועסקים בענף נתון על בסיס היחסים ברמה הארצית .בהתאם לכך ,ועל בסיס סקרי כוח האדם
של הלמ"ס ,ניתן להגדיר היחסים שבין אוכלוסייה ומועסקים בענפי השירותים הרלוונטיים לשטחי
מסר ומשרדים פרטיים וציבוריים ,כולל :מסחר ושירותים אישיים ,שירותים פיננסיים ועסקיים,
שירותי מנהל ממשלתיים ,שירותי מנהל מקומי ,שירותים ציבוריים אחרים ,איגודים ,אגודות
ולנמ"א.
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בהגדרת הפרמטרים הרלוונטיים יש הבחין בין שתי קטגוריות .בקטגוריה הראשונה נכללים
השירותים הציבוריים ומוסדות הציבור .אלה מקיימים אוריינטציה נורמטיבית גבוהה וברורה;
כאשר הנורמות בקטגוריה זו מוכתבות ע"י הגוף הציבורי נותן השירות .בקטגוריה השנייה לעומת
זאת נכללים שירותים המקיימים אוריינטציה שוק גבוהה וברורה .הביקושים בקטגוריה זו -
להבדיל מן הצרכים בקטגוריה הקודמת  -מוגדרים ע"י יחסים כלכליים ספונטניים ובאמצעות
מנגנון השוק .ספק השירותים ,קרי :צד ההיצע ,פועל אף הוא עפ"י שיקולים כלכליים ובאמצעות
מנגנון השוק .השירותים הרלוונטיים בקטגוריה זו כוללים מסחר ,ומשרדים פרטיים (שירותים
עסקיים ופיננסיים) .הגורמים המשפיעים על ההתפתחות של הפרמטרים לאורך זמן יהיו שונים
בשתי הקטגוריות; וההבחנה שבין הקטגוריות תהייה רלוונטית בעיקר להערכת ההתפתחות
הצפויה בפרמטרים לאורך זמן ,ולחיזוים.
הפרמטרים כפי שהוגדרו לעיל מבטאים כאמור את היחסים ברמה הארצית ומתייחסים לשווי
משקל ברמה הענפית .הפרמטרים באזור או יישוב נתון לעומת זאת צריכים להביא בחשבון שנויים
הנובעים ממאפייני הביקוש של האוכלוסייה הספציפית בישוב נתון; כמו גם שנויים הנובעים
ממאפייני הפריסה המרחבית של מועסקים ושטח בנוי בענף נתון.
שנויים הנובעים ממאפייני הביקוש של אוכלוסייה בישוב נתון מתבטאים בעיקרם ברמת ההכנסה
ורמת ההוצאה הפרטית בסעיפי הוצאה רלוונטיים ,כמו גם מהרכב ההוצאה בסעיפים אלה שיכולה
להיות מושפעת גם מהבדלים חברתיים ותרבותיים בין אוכלוסיות שונות .בהתאם לכך במעבר
לישוב או אזור נתון יעברו המדדים הענפיים של המועסקים המתוארים לעיל שנויים והתאמות
המתייחסות לרמות ההכנסה וההוצאה הפרטית ומאפייניה בסעיפי הוצאה רלוונטיים 24ככל
שנתונים אלה זמינים ברמת הישוב או האזור הספציפיים.
גם כי הפריסה המרחבית של המועסקים והשטח בענף נתון אינם עוקבים בהכרח את פריסת
האוכלוסייה .הפריסה המרחבית של שימושי הקרקע בעלי אוריינטציה של שוק מבטאת לכשעצמה
שיווי משקל כלכלי בין שיקולי מיקום של צד ההיצע לשיקולי מיקום של צד הביקוש .שיקולי מיקום
של צד ההיצע כוללים :טווח מוצר ,ספי כניסה של מוצרים ושירותים ,יתרונות לגודל ,עלויות
הובלה ,קשרים פונקציונליים בין פירמות וענפים ,וכדומה .שיקולי מיקום של צד הביקוש (מקום

24

כך למשל שטחי המסחר מתייחסים לסעיפי ההוצאה הבאים בסקר הוצאות משק הבית של

הלמ"ס :מזון (ללא ירקות ופירות) ,ירקות ופירות ,אחזקה ושיפור הבית ,צורכי משק בית שונים,
ריהוט וציוד לבית ,הלבשה והנעלה ,הוצאות אחרות לבריאות ,עיתונים ,ספרים ומכשירי כתיבה,
מוצרי תרבות ובידור בני קיימא ,תחביבים ,ציוד ספורט ומחנאות ,מחשב ביתי ,תכנות ומשחקים,
דיו ,סיגריות ,טבק וצורכי עישון ,שירותים  -אישיים וקוסמטיקה ,מוצרים  -אישיים וקוסמטיקה,
,תכשיטים ושעונים ,ארנקים ,תיקים ,מזוודות וכד' .סעיפים אלה מהווים כשליש מסה"כ ההוצאה
לתצרוכת .בהתאם לכך תידרשנה התאמות בין ההוצאה בסעיפים אלה בממוצע הארצי ,להוצאה
המקבילה באוכלוסיית ישוב או אזור נתונים .ובאופן דומה גם התאמות בסעיפי הוצאה של
שירותים עסקיים ופיננסיי ם .ניתן כמובן לבסס את סעיפי ההוצאה ותיקונם על מידע ישיר בישוב
או אזור נתונים.
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קבלת המוצר/שירות) כוללים :תדירות קנייה ,משקל בסל הצריכה ,עלות כוללת של נגישות ,שילוב
פעילויות ,מגוון הזדמנויות וכד' .שיווי המשקל הכלכלי הקשור למיקום יוצר התגבשויות מרחביות
עם מוקדים המוגדרים לרמות שכונתיות ,עירוניות ,אזוריות וארציות .הפריסה המרחבית של
שימושי קרקע בעלי אוריינטציה נורמטיבית כוללת ,בנוסף לשיקולים בעלי אופי כלכלי/תפקודי
הדומים לאלה של הקטגוריה האחרת  -גם שיקולים נורמטיביים ופונקציונליים של הגוף האחראי
לסיפוק השירותים .אולם גם כאן ניתן להגדיר רמות שירות נורמטיביות היוצרות התגבשויות
מרחביות במוקדים המוגדרים לרמות שירות שכונתיות ,עירוניות ,אזוריות וארציות .מוקדים אלה
יחפפו בדרך כלל את המוקדים ה"ספונטניים" הנוצרים ע"י שימושי קרקע בעלי אוריינטציה של
שוק; וזאת בעיקר משיקולים הקשורים לתכנון מערכת אזורית/אורבנית ולתפקודה .ניתן אפוא
לפרק את המדדים הענפיים למדדים של רמות שירות.
היקף השירותים הניתן בישוב נתון ,תלוי במערכת הקשרים שמקיים אותו ישוב עם סביבתו
והסביבה מקיימת אתו .אלה תלויים בגורמים שונים כולל :הגודל היחסי של הישוב ושל ישובים
אחרים באזור ,רמת הביקושים המקומיים בישוב כפונקציה של גודל האוכלוסייה ומאפיינים
כלכליים -חברתיים שלה ,רמת הנגישות האזורית ,פריסת האוכלוסייה האזורית ,פריסת התעסוקה
האזורית וכו' .באופן כזה בישובים המקיימים תנאים יחסיים מתאימים ייווצרו מוקדים של
שירותים המשרתים את סביבתם בהתייחס לרמות שירות מתאימות; כשם שבישובים שאינם
מקיימים תנאים יחסיים מתאימים יופנה חלק מן הביקושים המקומיים ברמות שירות מובחנות -
אל מוקדים שמחוץ לישוב או לאזור .הפרמטרים הענפיים הרלוונטיים המתייחסים לישוב או אזור
נתון צריכים אפוא לעבור התאמות המבטאות את התפקוד האזורי/ארצי של אותו ישוב או אזור.
ניתן להציג באופן כמותי את רמת התפקוד הארצי ו/או האזורי ע"י מדד של רמת תיפקד
מטרופוליני .כבסיס להערכה של התפקוד הכלכלי של עיר או אזור ניתן להשתמש בנתוני מועסקים
עפ"י מקום עבודה של הלמ"ס .ענפי ה"יצוא" של עיר או אזור ,קרי :הענפים בהם מספקת העיר
באופן יחסי שירותים/סחורות לאזורים אחרים ו/או אוכלוסיות אחרות מלבד אוכלוסייתה הקבועה
– הם הענפים המהווים את הבסיס הכלכלי/תעסוקתי של העיר ואת הביטוי המובהק לתפקוד
המטרופוליני שלה .מבסיס זה משתרשרים המועסקים בענפים אחרים ,כאלה התומכים את הבסיס
הכלכלי ו/או כאלה המשרתים את אוכלוסיית העיר הקבועה והמבקרת .בהתאם לכך ניתן להציג
באופן כמותי את רמת התפקוד הארצי והאזורי של עיר או אזור ע"י מדד תפקוד מטרופוליני
המתאר את המידה שבה ישוב או אזור מקבלים או נותנים שירותים וסחורות לאחרים .המדד
מבוטא ע"י היחס מוכפל במאה שבין משקל המועסקים בענף נתון ובאזור נתון בסה"כ המועסקים
באזור היחס ,לבין המשקל היחסי של האוכלוסייה באותו אזור ,בסה"כ האוכלוסייה באזור היחס.
יחס גבוה מ –  100מציג אזור מוטה תעסוקה ביחס לפריסת האוכלוסייה ,קרי :אזור ה"מוכר" או
"מייצא" שירותים וסחורות לאחרים .יחס נמוך מ –  100מבטא כמובן מצב הפוך ,קרי :אזור/עיר
ה"קונים" ,או "מייבאים" סחורות ושירותים מאזורים אחרים .כך למשל היחס בין משקל
המועסקים בתל אביב בענף נתון בסה"כ הארצי לבין משקל אוכלוסיית תל אביב בסה"כ
האוכלוסייה בישראל ,יבטא את התפקוד המטרופוליני של תל אביב באותו ענף בהקשרים ארציים.
יחס דומה בה תייחס למועסקים במטרופולין תל אביב ולאוכלוסיית מטרופולין תל אביב יבטא את
התפקוד המטרופוליני בהקשרים פנימיים של המטרופולין.
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את היקף המועסקים החזוי בענפים הרלוונטיים כאמור לעיל לישוב /אזור נתונים ,ניתן לתרגם
למונחים של שטח באמצעות פרמטר של שטח/מועסק .קיים קשר ויחס בין היקף המועסקים בענפי
המסחר והשירותים המתאימים ,לבין שטחי המסחר והמשרדים המשמשים להם "רצפת ייצור".
יחס זה  -המבוטא בפרמטרים של שטח למועסק ,מועסקים ליחידת עסק ושטח ליחידת עסק -
מתאר את יחסי הייצור והצרכים הפונקציונליים לשטח בענפים המתאימים.
צריך לזכור אמנם כי צריכת השטח בפועל ביחידת עסק נתונה מתארת לא רק מצב פונקציונלי אלא
גם שיקולים ספקולטיביים הקשורים לערך הקרקע ונעשים במודע או שלא במודע ,כמו גם מקריות
וסיבות היסטוריות .יחד עם זאת אנו מניחים כי ביסודו של דבר ביחידה עסקית פועלת ישפיעו
הגורמים הפונקציונליים יותר מן הספקולטיביים והאחרים בקביעת גודל השטח הנדרש ,ואלה
מושפעים מעט מן השונות האזורית.
לאור האמור לעיל ניתן אפוא להשתמש בפרמטרים ידועים של שטח למועסק כפרמטרים מתווכים
בין מועסקים לבין שטח נדרש .במסגרת המודל נעשה שימוש בפרמטרים ידועים של שטח למועסק
בענפים המתאימים ,בהתייחס למועסקים הרלוונטיים "הצורכים" שטחי מסחר ומשרדים ,ותוך
התחשבות בשנויים אפשריים לאורך זמן ,וזאת כדי לתרגם אומדנים של מועסקים בענפים אלה
למונחים של אומדני שטח.
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חקלאות במועצה האזורית רמת הנגב
 .1מבוא
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.
פרק זה סוקר את תחום החקלאות והמים לחקלאות במועצה האזורית רמת הנגב ,תוך התייחסות
לפעילות החקלאית היום ולמגמות עתידיות צפויות ,ובראשן הדרישה להגדלת השטחים החקלאיים
הזמינים בפתחת ניצנה .במסגרת הפרק תינתן התייחסות לנושאים הבאים :מקומה של החקלאות
במועצה בהיבטים שונים ,אמצעי היצור לחקלאות – קרקע ומים ,על השינויים הצפויים בתחומים
אלו ולענפי החקלאות הקיימים והעתידיים .בנוסף לכך ,הפרק יכלול את המסגרת הניהולית
והתשתיתית הקיימת לניהול השטחים החקלאיים במרחב המועצה יחד עם הכלים המקצועיים
והתמיכה שהמועצה מעניקה לחקלאים באמצעות גופיה השונים .לסיכום ,תוצגנה התובנות
העיקריות שעלו במהלך לימוד המצב הקיים וסוגיות מרכזיות בנושא החקלאות עימן תתמודד
תכנית המתאר בשלבי העבודה הבאים.
הנתונים עליהם מתבסס פרק זה הם :סקר חלקות חקלאיות (משרד החקלאות ,עדכון  ,)2018ניתוח
חקלאי במסגרת עבודה שנערכה עבור המועצה– "המועצה האזורית רמת הנגב חיזוק ההתיישבות
החקלאית ופיתוח מקורות המים" (עובד גובי ושות' .)2013 ,בנוסף ,מידע רב הועבר בנושא החקלאי
במסגרת סיורים ומפגשים עם בעלי תפקידים מגופים שונים ,אנשי המו"פ החקלאי רמת הנגב,
וחקלאי המועצה.
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 .2רקע
 .2.1חשיבות החקלאות
החקלאות ברמת הנגב מהווה ענף תעסוקה משמעותי ומניבה כ 700 -מליון ש"ח בשנה .לצורך
השוואה ,ענף התיירות מניב כ 100 -מיליון ש"ח בשנה .למועצה ישנם מאפיינים חקלאיים-כפריים
ברורים והיא מהווה עורף חקלאי מדברי למטרופולין באר שבע .בסקטור המושבי בין  70%ל80%-
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).
הפיתוח החקלאי במסגרת המו"פ ,ההשתלמויות ותכניות ההכשרה אותן מציע המו"פ והטכנולוגיה
החקלאית המשווקת ברחבי העולם ,מהווים גם הם נדבך חשוב בכלכלת האזור .בהיעדר מקור
הכנסה משמעותי חלופי ,חוסנם הכלכלי העתידי של מושבי המועצה ,חוות הבודדים וההתישבויות
לאורך כביש  40נשען במידה רבה על החקלאות.
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.
בעקבות החלטת המועצה האזורית רמת הנגב על צמיחה דמוגרפית בשנים הבאות גובשה תכנית
להרחבת אמצעי היצור הנדרשים במועצה ,בחלוקה לשלושה שלבים עד שנת  .2030השלבים
הראשונים כוללים פיתוח של מגורים ותעסוקה ברמה היישובית .בהתייחס לכך ,החקלאות מהווה
בראיית המועצה הן בסיס כלכלי והן גורם משיכה אידיאולוגי ורוחני לקליטה של אוכלוסייה חדשה
ואוכלוסיית בנים חוזרים .כמענה לצמיחה בשלבים הראשונים ,מקודם היום מהלך להרחבת
השטחים החקלאיים לישובים בפתחת ניצנה .ההרחבה הזו תהיה משמעותית מבחינת שטח
החקלאות שיתווסף במועצה .מלבד הצורך בהרחבת השטחים לפעילות החקלאית ,לצמיחה
דמוגרפית במועצה תהיה גם השפעה משמעותית על צרכי אמצעי היצור בנחלות בישובים.
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 .2.2תנאי היסוד  -אקלים ,מים וקרקע
תנאי הבסיס לקיום התיישבות חקלאית ברמת הנגב הם מהקשים בארץ :האזור הינו שחון במי
גשמים וקיימת תלות גבוהה במי השקיה .כל שטחי המועצה הינם מתחת לקו הבצורת וממוצע
המשקעים השנתי הינו נמוך מ 100-מ"מ ,ולכן לא ניתן לקיים חקלאות ללא מים .מעבר לכך ,קצב
ההתאדות באזור גדול מהממוצע ודורש השקייה רבה .חלק גדול מהמים הזמינים לחקלאות בהר
הנגב הם מים מליחים ,מים שבעבר נחשבו כבלתי ניתנים לשימושי חקלאי ומחיר המים השפירים
במועצה יקר .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 .בין האגנים
השונים קיים הבדל ברום הקרקע המאפשר גידולים שונים באגנים השונים  100-200 -מ' מעל פני
הים באגני ניצנה ומשאבים ו 400-500-מ' מעל פני הים באגן שדה בוקר.
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 -
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 הגדלה 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.
 .2.3מוסדות וגורמי חקלאות במועצה
הפעילות החקלאית במועצה נתמכת על ידי מספר גופים כמתואר להלן:
.2.3.1הועדה החקלאית
ועדה סטטוטורית במועצה האזורית .הועדה אחראית להעלות על סדר היום את הנושאים הנוגעים
לתחום החקלאי ו/או להתייחס להיבטים החקלאיים של כל הנושאים האחרים הנדונים במועצה,
לדון ולגבש המלצות לטיפול בנושאים חקלאיים בתחום המועצה ,ולעקוב אחר התקדמות הטיפול
בנושאים אלה .מטרה נוספת של הועדה היא לייצג את המועצה כלפי כל הגופים במדינה להם
זיקה לחקלאות ולהתיישבות .הועדה החקלאית של המועצה אינה מתוקצבת ומתקיימת על בסיס
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וולנטרי באמצעות רכזי המשקים של הישובים .מנהל המו"פ החקלאי מהווה גם רכז הועדה
החקלאית ויו"ר הועדה הוא ראש המועצה תפקידי הוועדה כפי שהוגדרו באתר המועצה" :הוועדה
החקלאית אחראית להעלות על סדר היום את הנושאים הנוגעים לתחום החקלאי ו/או להתייחס
להיבטים החקלאיים של כל הנושאים האחרים הנדונים במועצה ,לדון ולגבש המלצות לטיפול

בנושאים חקלאיים בתחום המועצה ,ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בנושאים אלה".
בנוסף לועדה החקלאית הסטטוטורית ,קיימת ועדה חקלאית משותפת למושבי פתחת ניצנה
שמטרותיה הן :ניהול הקצאת מים ומיהול שפכים ,חלוקת קרקעות (באופן זהה בכל ישוב) ,שילוב
כ"א בפעילות החקלאית באמצעות המשתלמים ,בחינת התאגדות לשיווק התוצרת החקלאית ועוד.
ככלל ,ניכר כי מתקיימים יותר שיתופי פעולה בנושאי חקלאות בין מושבי המועצה ,ביחס לקיבוצים.
בנוסף ,לכל אחד מישובי הפתחה ישנה ועדה חקלאית משלו.
.2.3.2מרכז פיתוח ומחקר (מו"פ) רמת נגב – מרכז חקלאות מדברית
מטרת המו"פ לפתח ולקדם את החקלאות ברמת הנגב .יעודו הוא פיתוח שיטות גידול ,השקיה,
דישון ועיבוד של גידולים חקלאיים והתאמתם לתנאים האקולוגיים הייחודיים של האזור .זאת
באמצעות ייזום סקרים ,מחקרים עיוניים וניסויים רבים בשטח' המבוצעים באמצעות מרכז
ניסויים לחקלאות מדברית הפועל במסגרת המו"פ מאז שנת  .1981המרכז שייך למועצה האזורית
רמת הנגב ,אולם כל ניסויים מבוצעים על ידי צוות הכולל חוקרים מקומיים וחוקרים ממוסדות
אקדמאיים מובילים וכן מדריכי שה"מ.
המו"פ ברמת נגב מתמקד במחקר בהגברת השימוש במים מליחים להשקית גידולים חקלאיים
ובבחינת השפעתם על טיב הפרי .בהר הנגב מצויים מים מליחים בכמויות גדולות אשר בעבר נחשבו
כבלתי ניתנים לשימוש חקלאי ,היום משתמשים במים אלו להשקית חלק מהגידולים ,דוגמת זיתים
ועגבניות .בנוסף נעשים במו"פ מחקרים למציאת פתרונות לבעיות כלליות בחקלאות ,דוגמת חיטוי
קרקע וכן חיפוש אחר זנים חדשים .המרכז מוביל בחשיבה עתידית במציאת זנים חדשים אשר יוכלו
להחליף במקרה הצורך את הזנים הקיימים או לשמש בעצמם כזנים המרחיבים את סל הגידולים.
המו"פ החקלאי פועל בצורה רציפה מול חקלאי המועצה  -מסייע בליווי מקצועי לחקלאים
באמצעות הדרכה והעברת ידע (מדריכים ויועצים) וכן באמצעות גיוס תקציבים .בנוסף ,המו"פ פועל
לקידום התארגנות אזורית גם בהיבט השיווקי.

 .3מאפייני החקלאות ברמת הנגב ומגמות חקלאיות עולמיות ומקומיות
 .3.1מאפייני החקלאות באגנים
.3.1.1אגן משאבים
הקיבוצים באגן משאבים משתמשים ברוב השטחים באזור לגידולי שדה .רוב שטחי הגידול הם
קרקעות לס ,בניגוד לקרקעות ניצנה שרובן חול .את 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 .את הלס ,בניגוד לחול קשה לשטוף ומבנה
הקרקע גורם לעליה נימית של מליחות והשקעת המלחים על פני הקרקע .גידול הזיתים לשמן ,בו
נתלו הרבה תקוות בגלל השימוש במים מליחים ,נמצא בדעיכה בגלל ירידת יבולים כתוצאה
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מהמלחה .שימוש במים מליחים הוא אינטרס ציבורי ולכן הממשלה חייבת לתמוך בחקלאי שצורך
מים אלה.
.3.1.2אגן 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 .בעבר היו הרבה מטעים נשירים ,זיתים
ואפילו פיסטוקים שעיבודם הופסק .מה שקיים ומצליח באזור הקיבוץ הם לולי פטם ורבייה
למיניהם בשטחים גדולים וזה למעשה הגידול המוביל של הקיבוץ .בעבר ,על מנת לקיים גד"ש ,קיבל
הקיבוץ מים שפירים שיועדו לשטיפת הקרקע לפני עונת הגידולים ,אולם עם קיצוצי המים נפסקה
השטיפה ,הקרקעות הומלחו וכיום קשה לקבל יבול כלכלי בתנאים אלו.
.3.1.3אגן 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 .מקצתם בשני
ישובים נוספים :ניצנה -קהילה התיישבותית חינוכית אשר פועלים בה מיזמים חינוכיים חדשנים
ועזוז -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 .ניתן לומר בוודאות שהגידול המוביל והמוצלח
לאורך שנים הוא העגבניה הן לייצוא והן לשוק המקומי .תופעה דומה למושבי הערבה התיכונה
שעיקר גידולם הוא פלפל .מונוקולטורה זו מסוכנת .מדי מספר שנים ישנן נפילות שווקים שחלק
מהמשקים לא מתאוששים מהן .עד היום לא הצליח המו"פ בעידוד משמעותי של לגיוון הסל.
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איור מס'  - 1השוואה בין גודל חלקות וסוגי גידולים במושבי פתחת ניצנה מול קיבוץ רביבים

 .3.2מגמות חקלאיות עולמיות ומקומיות
החלקאות בישראל סובלת מתחרות קשה עם המגזר הלא חקלאי על שני גורמי ייצור חשובים:
קרקע ומים .הירידה המתמשכת במחירי התוצרת החקלאית מחייבת את החקלאים להגדיל את
היקפי הייצור על מנת להגיע לרמות הכנסה שמניחות את הדעת.
מגמת החקלאות בארץ ונראה שבעולם המערבי בכלל ,היא מעבר ליחידות שטח גדולות .היות
שברוב המקרים המשק המשפחתי לא מפרנס ,קמות חברות גדולות ומעבדות את השטחים תמורת
רנטה כלשהי .חברות כמו מהדרין פרי אור ,אגו ,מח"ע ושותפויות הגד"שים מקבצות שטחים
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שאמורים להיות מעובדים על ידי חקלאים ומעבדות אותן בצוות קטן ויעיל ,בניהול מקצועי ובכך
מוציאות ממעגל התעסוקה החקלאי את בעליהם .פרקטיקה זו נוגדת את חוק ההתיישבות
החקלאית ואת הערכים שעמדו בבסיסו .אולם הגופים הרגולטורים מספקים אישורים לשימוש
חורג ומתיישרים בפועל עם המצב הקיים.
אל מול מגמת האגלומרציה החקלאית ,מתפתחת בשנים האחרונות מגמה הפוכה המבקשת להפוך
את המשק החקלאי המשפחתי ליחידת ייצור "חכמה" וייחודית ,כזו המאפשרת רווחיות כלכלית
מספקת מיחידת השטח המצומצמת .מגמה זו מתאפיינת במעבר לשיטות עיבוד וגידול מתקדמות
המאפשרות להעלות את תפוקת היבול מיחידת שטח באופן משמעותי ,שמקטינות באופן משמעותי
את צריכת המים ,וכן מגדילות את היכולת להתמודד עם שינויים קיצוניים באקלים .כמו כן ,בנוסף
לשילוב טכנולוגיה מתקדמת עוברים המגדלים להתמחות בגידולים ייחודים המאפשרים להגדיל
את הרווחיות ליחידת שטח.
במידה רבה ,ברמת הנגב ניתן למצוא סממנים של שתי המגמות :את מגמת האגלמורציה ניתן
לראות בבירור בחקלאות בקיבוצים ,הנשענת על שותפויות ועיבוד שטחים נרחבים .לעומת זאת,
ניתן לזהות כיום מאפיינים של מגמת החקלאות "החכמה" באגן פתחת ניצנה שם ישנם חקלאים
המתמקדים בגידולים ייחודים כגון הגידולים האורגנים בבאר מילכה .יש לציין כי משיתוף הציבור
עולה כי החקלאים בפתחת ניצנה מעוניינים לחזק מגמה זו באמצעות הפיכת בתי הצמיחה למבוקרי
אקלים (להרחבה ראו פרק שיתוף ציבור).
 .3.3מאפייני תעסוקה חקלאית על פי צורת התיישבות
.3.3.1המושבים
המושבים מרוכזים בפתחת ניצנה המרוחקת ,על גבול מצרים .בעוד תכנון מושבי עובדים במקום זה
מתבסס על חקלאות ,לא כל התושבים מעוניינים לעסוק בעצמם בחקלאות .בפועל עוסקים ומנהלים
את הפעילות החקלאית בעלי המשקים ,והעבודה עצמה מבוצעת על ידי עובדים זרים .כיום ישנם
משקים רבים בפתחת ניצנה שמעסיקים עשרות ולעיתים מאות עובדים זרים ,אך על אף שגודל
אוכולסייתם גדול ומשמעותי רמת השירותים ותנאי מגוריהם במקרים רבים אינם מספקים
(להרחבה על תנאי מחיית העובדים הזרים ראו פרק סביבה) .על כן ,יש לבחון את שדרוג והרחבת
רמת השירותים הציבוריים והתשתיות עליהם נשענים העובדים הזרים .יחד עם זאת ,יש לציין כי
בימים אלו מקודם מהלך לשינוי מדיניות ע"י מנהל התכנון ומטרתו לבחון את הסדרת המגורים
לעובדים זרים ויש לבחון כי המהלך מטמיע את הצרכים המקומיים הייחודיים של אגן פתחת ניצנה.
הרבה ענפי חקלאות נוסו בפתחת ניצנה ומה שהתברר כבר כבר קיימא הוא גידול העגבניות למיניהן:
אשכולות ,צ'רי ועוד .גם בארץ וגם לייצוא ,הכמויות שניתן לשווק הן גדולות ביותר .בעבר הלא
רחוק ,ענף הפרחים היה מפותח אך כמו ברוב משקי הארץ הענף הצטמצם עד כדי חיסול .לאחרונה
הוחל בפיתוח ענפי בעלי חיים כמו רפת ולול ונראה שיש פוטנציאל להגדלתם .בכל מקרה בעיית
הגיוון נותרת בעינה ויש לתת עליה את הדעת.
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טבלה מס'  -1התפלגות שטחי עיבוד במושבים בתחום המועצה ב ( 2015שטח בדונם)
ושיעור המגדלים על פי מיפוי מ.החקלאות

שטחים מעובדים ע"י
האגודה

שטחים מעובדים ע"י המגדלים

יישוב
באר
מילכה

מס'
נחלות

מס'
מגדלים

יחס מס'
מגדלים /מס'
נחלות

ממוצע
שטח
למגדל

סה"כ

סה"כ

סה"כ

41

16

39%

94

1,496

235

1,731

כמהין
קדש
ברנע

52

42

81%

46

1,932

375

2,307

62

54

87%

61

3,317

266

3,583

סה"כ

155

112

72%

67

6,745

876

7,621

סוגיה משמעותית שנייה היא סוגיית העובדים הזרים .רוב הקצאת העובדים הזרים למועצה
האזורית רמת נגב היא למושבי אגן ניצנה .ניתן לקבוע בלי ספק שלא ניתן לקיים חקלאות מושבית
ראויה לשמה ללא עובדים זרים .ניתוח נתוני המושבים לגבי מספר העוסקים באופן מלא בחקלאות
לעומת מספר הבקשות לעובדים זרים מראה שחלקם מדווחים על עיסוק מלא בחקלאות אך זה
נעשה על ידי מעבד אחר בשותפות או תמורת רנטה.
ריבוי העובדים הזרים יוצר כמה סוגיות ייחודיות לאגן ניצנה .נושא המגורים לעובדים אינו מוסדר
כיום .בניגוד למושבים באזורים אחרים בישראל ,למושבי הפתחה יש חלקת מגורים קטנה (כדונם)
ללא חלקה א' צמודה ולכן לא ניתן לשכן את העובדים בסמוך למגורים ביישוב .חקלאי הפתחה
תומכים ככלל בשיכון העובדים בסמוך לריכוזי החלקות החקלאיות ,אך משרד הבריאות והמשרד
להג"ס אוסרים על מגורים בשטח חקלאי .שיכון העובדים מחוץ ליישובים מעלה גם סוגיות אתיות
וקהילתיות .בפועל נוצרו מתחמי מגורים ,בילוי וקניות המשרתים באופן בלעדי את אוכלוסיית
העובדים הזרים .היחס בין גודל קהילת העובדים וגודל קהילת התושבים המקומיים הוא סוגיה
רחבה .בפועל מדובר בקהילה גדולה שאינה נתפשת כחלק מאוכלוסיית המועצה ולה משמעויות
רבות בתחום יחסי הגומלין עם שאר התושבים ,פיזור שירותי הציבור במועצה ועוד.

.3.3.2הקיבוצים
שטחי החקלאות הקיבוציים מתאפיינים בחלקות גדולות לרוב של גידולי שדה פתוחים ומעט
מטעים .הקיבוצים השכילו לפתח ענפים נוספים בנוסף לחקלאות .ניתן לומר בוודאות שמספר
המועסקים בחקלאות הקיבוצית לא עולה על  10%מכוח האדם של הקיבוץ .רוב השטחים
החקלאיים המעובדים של קיבוצי רמת הנגב הם מחוץ למועצה ,באזורים אקלימיים טובים יותר
כמו אשכול ,לב הנגב ולכיש .כמו כן הקיבוצים התארגנו בשותפויות ,בגד"שים וכו' כך שהניהול
המשותף חוסך כוח אדם .לקיבוצים יש לרוב תעשייה ,הארחה ,תיירות וכו' כך שהמבנה שלהם נותן
תשובה יותר טובה לבעיית התעסוקה.
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.3.3.3חוות הבודדים
במועצה יש ,נכון להיום 24 ,חוות בודדים המחוייבות ,על פי התיקון לחוק ,לעסוק בחקלאות
ובתיירות .מגוון תעסוקות חקלאיות הוקמו בחוות אולם באשר לתיירות ,העניינים הסטטוטוריים
לא פתורים וזה גורם לכך שמה שקיים לא חוקי ,דבר המעכב פיתוח נוסף ,כי לא ניתן לקבל ערבויות
על עסק לא חוקי .תופעה דומה קיימת בכל מרחב המועצה.
טבלה מס'  -2חוות דרך היין  -ריכוז פרוטוקולים של ועדת פרוגראמות
מים ( קו"ב)
קרקע (דונם)
עיסוק
שם החווה
נוי
דגי
רביית
 4אלמ"ק
 50דונם
אנטיגונוס
וציפורים
 49אלמ"ק מים מליחים
 20דונם
מטע זיתים
זית המדבר
 30אלמ"ק מי קולחין ממט"ש כלא נפחא
 37.5דונם
גידול זיתים
זמורות עבדת
 51אלמ"ק
 80דונם
כרם יין וזיתים
חוות א.ש.ב.א
 10אלמ"ק
 80דונם
גידול ארגן
חוות אורליה
 11אלמ"ק מים שפירים  100 +אלמ"ק מים
 250דונם
רפת
חוות השחפים
מלוחים
 51אלמ"ק -מתוכם  12אלמ"ק מים שפירים
 67דונם
כרם ,זיתים
חוות זוהר במדבר
 2אלמ"ק מים שפירים  49 +אלמ"ק מים
וענפי
זיתים
מטעי
 80דונם
חוות מעיין הנעורים
מליחים
אקליפטוס
 11אלמ"ק מים שפירים ליין  40 +אלמ"ק
מטעי זיתים וכרם
 70דונם
חוות מתנת המדבר
מים מליחים לזיתים
יין
 2אלמ"ק מים שפירים
 20דונם
עיזים לחלב
חוות נאות  -נחימוב
 49אלמ"ק מקולחי מצפה רמון  2 +אלמ"ק
 65דונם
גידולים צמחיים
חוות נועם במדבר
מים שפירים
 16.5אלמ"ק מים שפירים
 20.6דונם
גידול זיתים
חוות נחל חווארים
 3אלמ"ק
 10דונם
ענבי יין
חוות נעמה
 2אלמ"ק
 8דונם
משק צאן ומחלבה
חוות קורנמל
 10אלמ"ק מים שפירים  30 +אלמ"ק מים
 42דונם
כרם יין
חוות רמת בוקר
מליחים
 51אלמ"ק מים שפירים
 100דונם
כרם יין
יואב רבני
וכרם
זיתים
מטעי
 200אלמ"ק
 200דונם
כרם בהר הנגב
יין
 65דונם
כרמי הר הנגב -כשכש כרם זיתים ויין
 15אלמ"ק
 24דונם
גידול גפנים ויקב
כרמי עבדת
 10אלמ"ק
 50דונם
רפת
משה טנא
 2אלמ"ק
 100דונם
עיזים לחלב
נחל הרועה
 12.5אלמ"ק מי קולחין  1 +אלמ"ק מים
 25דונם
כרם יין
קיש
שפירים
 12אלמ"ק
 80דונם
כרם ענבי יין
רוטה
 10אלמ"ק
 80דונם
עיזים לחלב
שליבי

.3.3.4חקלאות בשולי ישובים עירוניים
סיבת הפיתוח של חקלאות בסמוך ליישובים עירוניים היא גיוון תעסוקתי של תושבי הישובים
החקלאיים .שטחים חקלאיים פותחו בסמוך לדימונה ,ירוחם ומצפה רמון .החקלאות שהומלצה
ופותחה היא מטעים למיניהם .עיקר הסיבה היא המנעות מבניית מבני עזר שונים כגון מחסנים,
המובילה להתיישבות לא מתוכננת בשטחים.
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 .4אמצעי היצור – קרקע
סוגיית השטחים החקלאיים היא בעלת השפעה משמעותית על אופי ותפקוד ההתיישבות החקלאית
בכלל ,ובפרט באזור פתחת ניצנה .בשל ההישענות באזור הפתחה על החקלאות כמקור פרנסה מרכזי
והיעדר חלופות כלכליות הנראות לעין בעתיד הקרוב ,הישרדותו הכלכלית של האזור וצמיחתו
העתידית תלויות במידה רבה בהמשך הפיתוח החקלאי .יתר על כן ,אפשרויות לצמיחה דמוגרפית
במועצה  -הגדלת הישובים ו/או הקמת ישובים חדשים יעשו תוך חיזוק החקלאות באזור.
הקרקע ,לצד המים ,מהווה אמצעי מרכזי בהמשך פיתוח זה ראה איור מס'  1להלן המועצה ומושבי
הפתחה מקיימים מהלך לקידום ההרחבה של השטחים החקלאיים .מהלך זה נסמך על החלטת שר
החקלאות משנת  2005על הגדלת גודל הנחלה מ 40-ל 80-דונם בשטחי רמת הנגב ועל הרצון להרחיב
את מספר הנחלות במושבי הפתחה ל .150-הצורך בהגדלת שטח הנחלה נובע מהצורך לאפשר
לחקלאים באזורים מרוחקים עם תנאי בסיס קשים לפעילות חקלאית להגדיל את הרווחיות
הכלכלית .גם עבור חלק מהישובים המתוכננים במועצה שיהיו בעלי אופי חקלאי-כפרי ,תידרש
הקצאת שטחים לפעילות החקלאית .הגדלת מספר הנחלות וכמות המים המותאמת למספר הנחלות
תאפשר הגדלת ערך הייצור החקלאי בכ 1.5 -מיליארד ש"ח לכלל הנחלות ברמת הנגב.
איור מס'  - 2חלקות על פי יישוב וגבולות משבצות יישוביות

 .4.1היצע הקרקעות החקלאיות הקיים במועצה
מבחינה סטטוטורית ,באזור רמת הנגב נמצאות עתודות קרקע גדולות לפיתוח החקלאות של
ישראל .תמ"מ  ,14 /4תמ"מ  23 /14 /4ותמ"מ  42/14/4סימנו מעל  2.4מיליון דונם בעלי ייעוד קרקע
חקלאי בתחום המועצה האזורית רמת הנגב.
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תכנית המתאר המקומית  101/02/20מייעדת  2.5מיליון דונם לקרקע חקלאית בתחום המועצה.
חלק לא מבוטל (כ 2-מיליון דונם) מהשטחים המיועדים לחקלאות נכללים בתחום שמורות טבע
ו/או שטחי אש ולכן פיתוחם מוגבל .ראו איור מס'  2להלן.
יש לציין כי הוראות התכניות מאפשרות עיבוד חקלאי בלבד ,כלומר לא ניתן לבצע בשטחים
הנכללים בתחום שמורות טבע ושטחי אש עיבוד של התוצרת החקלאית (יקב ,מבשלת בירה וכד')
ו/או לקיים פעילות תיירותית-חקלאית .עם זאת ,התכנית כן נותנת מסגרת תכנונית גמישה מאוד
עבור הקמת בתי צמיחה ומבני עזר לחקלאות.
איור מס'  – 3שטחים בייעוד חקלאי במועצה וקרקעות חקלאיות מעובדות

שטחי כל הנחלות המועצה מסתכם בכ  48,000-דונם ,כפי שמוצג בטבלה מס'  1להלן .שטח זה כולל
את שטחי המחנה של היישובים ושטחי מרעה (בעיקר בשדה בוקר ועזוז ,כפי שמפורט בהמשך) .על
פי סקר החלקות של משרד החקלאות (עדכון  )2018סך 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 ,אך חשוב לציין כי חלק ניכר
מהשטחים בעלי הייעוד החקלאי ממוקם בתחומי שמורות טבע ו/או שטחי אש ,על כן עיבודם בפועל
מוגבל ולעתים אף כלל לא אפשרי .מעבר לכך ,בחלק מהשטחים הנכללים ביעוד קרקע חקלאית
מתרכזים עיקר מאמצי הפיתוח במועצה לצד ערכי טבע ,נוף ומורשת ייחודיים ,שסביב חלקם
מתקיימים מהלכים תכנוניים לשימורם .ריבוי ולעיתים התנגשות ערכים אלו גוררים דיון מורכב על
הרחבת הפיתוח החקלאי.
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 .4.2הרחבת מצאי הקרקע החקלאית במועצה
בעבודה שנעשתה בשנת  2013נבחן נושא חיזוק ההתישבות החקלאית ופיתוח מקורות המים
במועצה (עובד גובי ושות') ומטרתה :הבטחת פרנסה במועצה בכלל ובאזור ניצנה בפרט .הניתוח
נערך בהתאם לגידול הצפוי באוכלוסיית המועצה בכ 3,000 -תושבים עד  ,2030במגוון דגמי ישובים
כפריים שאינם בהכרח ישובים חקלאיים.
במסגרת זו עלתה הדרישה לשטחי חקלאות נוספים במועצה ובתוך כך תוספת של אמצעי ייצור –
קרקע ומים  :הגדלת מספר הנחלות ומספר האדמות בתנאי נחלות אשר ישמשו ליזמות פרטית
בישובים הקהילתיים.
במסגרת זו ,נערך ניתוח של כמות הנחלות הקיימות (בשימוש ומאושרות) וכן הנחלות העתידיות
הנדרשות לשנת .2030
טבלה מס'  - 3מתוך" :פריסת החלקות החקלאיות ברמת נגב ותחזית מתוך "המועצה האזורית רמת הנגב
 -חיזוק ההתיישבות החקלאית ופיתוח מקורות המים" ( ")2013מעודכנת להיום

ישוב

2018

2020

2030

סה"כ תוספת
נחלות נדרשת

סה"כ תוספת קרקע
חקלאית נדרשת
(דונם) לפי 80
ד'/נחלה

נחלות
באר מילכה

25

40

150

125

חוות בודדים

24

30

30

6

חלוצית 3

0

40

100

100

טללים

20

40

80

60

כמהין

40

50

150

110

משאבי שדה

120

120

120

0

קדש ברנע

60

70

150

90

רביבים

200

200

200

0

שדה בוקר

80

120

120

40

סה"כ נחלות
אדמה בתנאי נחלות

569

710

1,100

531

אשלים אדמה בתנאי נחלות

2

5

20

18

מרחב עם -אדמה בתנאי נחלות

0

2

10

10

עזוז אדמה בתנאי נחלות

3

5

10

7

רתמים אדמה בתנאי נחלות

7

15

40

33

סה"כ אדמה בתנאי נחלות

12

27

80

68

סה"כ

581

737

599 1,180

10,000
480
8,000
4,800
8,800
7,200
3,200
42,480
1,440
800
560
2,640
5,440

47,920

הוחלט כי השינוי ייושם בהדרגה עם הגידול באוכלוסייה ,לפי טווחי זמן מוגדרים .השטח הנדרש
לחקלאות עם מיצוי כל פוטנציאל הנחלות ,כפי שזוהה בעבודה ,עמד על כ 47,920-דונם עבור תוספת
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של  581נחלות -ראה/י פירוט בטבלה מס'  .1בהתאם להגדלת מספר הנחלות ,נדרש יהיה להגדיל גם
את מכסות המים לחקלאות – ראה/י פירוט בסעיף בנושא המים בפרק זה.
בהתאם לכך ,ניתן לראות כי 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 חקלאית
עתידית (בהתאם למספר הנחלות המאושר והמתוכנן בכל ישוב) .זאת בעוד שברוב הקיבוצים מספר
הנחלות הקיים תואם לצרכים העתידיים .יש לציין גם כי הניתוח לא מתייחס לתוספת קרקע
חקלאית שתידרש בגין ישובים מתוכננים/מוצעים נוספים המקודמים כיום במשרדי ממשלה שונים.
בהתאם לאמור לעיל ,המועצה האזורית מקדמת תהליך לאיתור שטחים חקלאיים בפתחת ניצנה.
ראו תשריט מס'  .2האיתור נדרש להרחבת שטחי החקלאות למושבים ובראש ובראשונה עבור
הישוב באר מילכה ,אשר כבר היום נמצא במחסור בנחלות .תהליך האיתור כלל בחינת יעודי הקרקע
החקלאית בתכניות המתאר באזור וכן בחינה תכנונית אל מול הגופים אשר המעורבים בניהול
השטחים הפתוחים באזור :רשות הטבע והגנים ואגף תכנון בצה"ל.
איור מס'  – 4קרקעות חקלאיות מאושרות ,קיימות ומוצעות בפיתחת ניצנה מתוך ההסכם
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בשל חשיבותה הלאומית של פיתחת ניצנה ,תכנית הרחבת הישובים מגובה
בתכנית הזנקה  ":תכנית הזנקה לאומית לפתחת ניצנה" ,ראה נוסה מלא בנספח
מטרות התכנית:
א .עידוד ההתיישבות בפריפרייה המרוחקת של מדינת ישראל הסמוך לגבול בטחוני רגיש נוכח
התעצמות מחוז סיני של דעא"ש.
ב .הגדלת היצע האפשרויות לתעסוקה ופיתוח כלכלי תוך חיזוק החקלאות הייחודית של האזור.
ג .חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני של פיתחת ניצנה ושל מדינת ישראל.
ד .שיפור איכות החיים ביישובי פיתחת ניצנה.

 .5אמצעי היצור – מים
המים היו ועודם משאב במחסור במרחב רמת הנגב ,אם כי יש לדייק ולומר כי משאב המים
לכשעצמו כבר אינו במחסור ממשי ,אלא שהריחוק ממקורות המים משמעותו עלות גבוהה של
הקמת ותחזוקת תשתיות המים ומחיר המים גבוה .הישענותם של מושבי פיתחת ניצנה ,ובמידה
מסויימת גם הקיבוצים ,על החקלאות הן כעוגן כלכלי והן כיסוד לחיים הקהילתיים באזור ,יצרה
תלות בזמינות המים לחקלאות .המשך פיתוחה של החקלאות וכפועל יוצא – של האזור כולו תלוי
במידה רבה בזמינות המים .למשק המים השפעה רבה על דמותם של השטחים הפתוחים באזור,
באופן ישיר דרך הקמתן של תשתיות המים ובאופן עקיף דרך תפקידם של המים בבחירת סוגי
והיקפי הגידולים העתידיים .שני גורמים אלו יקבעו בעתיד את היקף ואופי השטחים החקלאיים
במועצה.
 .5.1משק המים ברמת הנגב כיום
.5.1.1מקורות המים הטבעיים ברמת הנגב
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 העיליים מופיעים באירועי
זרימה בערוצי הנחלים לאחר אירועי גשם .שיטפונות אלו נמשכים שעות בודדות .ברובם אין זרימה
לאורך כל אפיק הנחל והזרימה נפסקת בעקבות מיעוט המים וחילחולם .שיטפונות גדולים המגיעים
עד בסיסי הסחיפה (ים המלח לנחל הצין ויובליו וים תיכון לנחל הבשור ויובליו) מתרחשים פעמים
בודדות בשנה ואף פחות מכך .השנים  1995-2009היו יבשות עם מיעוט של שיטפונות ,בעוד השנים
 2010-2013היו ברוכות באופן יחסי .מים עיליים מופיעים גם במעיינות שכבה בנחל צין כמו :עין
עקב ,עין זיק ,עין עבדת ועוד .במספר אזורים ברחבי המועצה מצויים בורות מים ,סכרים ומאגרי
מים .חלקם מבוססים על שרידי פעילות היסטורית קדומה וחלקם על מתקנים מהתקופה הנוכחית.
עם זאת ,יש לציין ,כי מאגרים אלו אינם משמשים כמקור מים יציב ומשמעותי להשקית שטחים
חקלאיים במרחב המועצה .חלקם משמש למרעה.
המים הטבעיים באזור רמת הנגב המשמשים לחקלאות מקורם בקידוחי מי תהום מליחים .בתחום
המועצה מצויים מספר קידוחים .מליחות מי התהום משתנה בין הקידוחים.
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.5.1.2אספקת מים לצרכי חקלאות
מועצה אזורית רמת הנגב מחוברת למערכת המים הארצית של מקורות .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.
כיום ,אין מי שפד"ן בתחום המועצה ,אך יש לקיבוצים הקצאות מי שפד"ן בשטחים מחוץ לתחום
המועצה.
המים השוליים המסופקים בעבר היו כ 8-מלמ"ק/שנה מים מליחים ממקורות וכ 9-מלמ"ק/שנה
מי קולחין ומים שפירים באמצעות אגודת מי נגב .כיום הכמות עלתה ל כ 20-מלמ"ק.
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.
במרחב רמת הנגב מתקיימת בהיקף מצומצם גם חקלאות מסורתית ,המתבססת על חקלאות בעל
ומרעה ע"י אוכולוסיית הבדואים במרחב הר הנגב ,אזור בו מחירי המים גבוהים ביותר ועומדים על
כ 10-ש"ח לקוב מים ,בדומה למחיר לצריכת משק בית.
איור מס'  – 5חלקות חקלאיות על פי מקור מי ההשקייה
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 .5.2השינויים הצפויים במשק המים
בעתיד ,עם הגדלת השטחים החקלאיים יהיה צורך גם בהגדלת מכסות המים בהתאמה .בימים אלו
המועצה יחד עם המו"פ החקלאי מקדמים מהלך מרוכז להגדלת ופיתוח מקורות אספקת המים
ותשתיות המים במועצה ובתוך כך גם הורדת תעריף המים לחקלאות .ההקצבה מחושבת על פי
מפתח של  51אלמ"ק בשנה לנחלה ל 607-חלקות מאושרות – סה"כ  62.2אלמ"ק בשנה ..מי הקולחין
שיתקבלו מהמט"ש ינוצלו להשקית השטחים החקלאיים בפתחת ניצנה .אולם תרומת מי הקולחין
ממתקן זה הם זניחים יחסית לתוספת העתידית שתתקבל ממי השפד"ן וממתקן ההתפלה
באשקלון .בנוסף לאלו ,מקורות המים לקווי החלוקה למכסה של  51אלמ"ק מתבססים על :מאגר
לבן ,קידוחים ,קולחי באר שבע וקולחי משאבים.
מתוך מכסת  51אלף קוב לנחלה 36 ,אלף מ"ק מתוכם מים מתוקים (שפירים/מותפלים למהילה) ו-
 15אלף מים מליחים .ההשקיה במים מתוקים ובמים מליחים בריכוז מליחות מופחת תסייע
בהורדת מליחות הקרקע והגדלת היבולים ,כך שיתאפשר יבול גבוה יותר עם אותה כמות מים ,כמו
גם גיוון גדול יותר של גידולים חקלאיים .יתכן גם שיפור של איכות מי התהום ,אם כי זו מושפעת
גם מרמת השאיבה ומחדירת מים מליחים באזורים אחרים .הגדלת מספר הנחלות וכמות המים
המותאמת למספר הנחלות תאפשר הגדלת ערך הייצור החקלאי בכ 1.5 -מיליארד ש"ח לכלל
הנחלות ברמת הנגב.
בנוסף לכך ,בימים אלו מקודם מהלך מול הכנסת לתיקון חוק המים ,שהשפעתו הישירה תהיה על
הורדת מחיר המים באופן הדרגתי בתחומי המועצה ובמועצות נוספות מתעריף של  2.7ש"ח ללא
מע"מ ל 1.98-ש"ח ללא מע"מ בשלב הראשון ובהמשך לכ 1.54 -ש"ח .שינוי זה הוא משמעותי
מבחינת ענף החקלאות ויוביל לחיסכון עצום למשק .במקביל ,מחירי המים המליחים יתייקרו,
אולם תהיה לכך השפעה מצומצמת ביחס לשינוי המשמעותי בזמינות המים המתוקים ומחירם.
 .5.3השפעות שינויים במערך המים במועצה על אופי החקלאות
לקצב יישום ההרחבה החקלאית וכמויות ואיכויות המים הזמינים לחקלאות השפעה מכרעת על
היקף ואופי החקלאות ברמת הנגב .לצד היקף השטחים החקלאיים ,גם סוגי הגידולים עשויים
להשתנות באופן מהותי עם כניסתן של הקצבות מים גדולות יותר באיכות גבוהה .להוזלת מחיר
המים תהיה השפעה גדולה על ענפי הגידול שיבחרו בעתיד .יתכנו גידולים שישנו משמעותית את
אופי החקלאות.
לפירוט ראו בהרחבה פרק ניקוז.
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 .6ענפי החקלאות
לסוגי החקלאות ברמת הנגב השפעה מכרעת על תפקידה של החקלאות כמקור פרנסה ,על אופן
העיבוד וכמות העוסקים בחקלאות ועל אופן תפקודם של השטחים החקלאיים כחלק ממערך
השטחים פתוחים .בפרק זה תתואר תמונת המצב ותמונת העתיד האפשרית של ענפי החקלאות
במועצה.
 .6.1ענפי 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 .ככלל ,ישנה העדפה לקיים פעילות חקלאית על קרקע חולית על פני לס ,שכן היא מהווה
קרקע טובה יותר לפעילות חקלאית .המו"פ החקלאי מוביל מחקר לבחינת שיטות גידול וגידולים
חקלאיים שונים המתאימים לקרקע זו ,דוגמת גידול בחממות באמצעות מצעים מנותקים .הקרקע
החולית מרוכזת באזור פתחת ניצנה וסביבתה .קרקעות הלס אופייניות אף הן למישורי הנגב ,בעיקר
בחלקה הצפוני והמערבי של המועצה .גם השטח החקלאי בשדה צין ,בין קיבוץ שדה בוקר לבין
מדרשת בן גוריון משתרע על קרקע לס.
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
תרבותי .הפעילות החקלאית הזו איננה בעלת רווחיות כלכלית ,אולם יש לה חשיבות לפיתוח
התיירותי באזור.
האפשרות להקים שדות סולאריים על קרקעות חקלאיות ,לפי תמ"א  ,10גם היא משנה באופן
מהותי את אופן תפקודם של שטחים אלו כשטחים פתוחים .שינוי זה בא לידי ביטוי בהשפעות על
המרקם הנופי ,בהשפעה על יכולת מעבר בעלי חיים (השדות לרוב מגודרים) וביכולתה של המועצה
לנצל שטחים אלו למטרות שונות .לא ידוע כי מיקום השדות הסולריים נקבע על פי איכות הקרקע.
שימוש בקרקע מתחת למתקנים מוגבהים לחקלאות לא נבדק ,אך קרוב לוודאי אינו מעשי.
.6.1.1חקלאות צמחית
התנאים הטבעיים ,הגיאוגרפיים והכלכליים (סוג הקרקע ,תנאי האקלים וכמות המשקעים ,מחיר
המים והריחוק הגיאוגרפי וההשלכות שלו) מאפשרים לגדל רק גידולים שעשויים לעמוד בתנאים
קשים אלו .עם זאת ,בשטחי המועצה קיים מגוון מסויים של גידולים וענפי חקלאות .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.
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איור מס'  – 6חלקות חקלאיות על פי סוג גידול ובתי צמיחה

טבלה מס'  – 4פירוט גידולים חקלאיים בשטחי מטעים ,גד"ש וחממות במועצה האזורית רמת הנגב

שיעור ענפי החקלאות ברמת הנגב מהארצי 2015 ,
ענף

רמת הנגב ,ד'

ארצי ,ד'

גד""ש

3,049

1,578,230

0.2%

הדרים

0

231,224

0.0%

ירקות

6,727

270,234

2.5%

מטעים

10,395

879,499

1.2%

פרחים

128

42,521

0.3%

שונות

14,491

1,026,971

1.4%

לא מעובד

1,178

69,284

1.7%

סה"כ

35,968

4,097,963

0.9%
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.6.1.2חקלאות 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.
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.
איור מס'  – 7שטחי מרעה ומבני בעלי חיים

 .6.2ענפי 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
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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.
כל אלו מצביעים על כך שקיימת חוסר ודאות מסויימת המקשה על גיבוש תמונת עתיד ברורה של
ענפי החקלאות העתידיים במועצה .יחד עם זאת ,ברור כי השינוי המשמעותי שעומד לחול על
המועצה מבחינת זמינות המים המתוקים ומחירם יאפשר הגדלת היצע ומגוון הגידולים החקלאיים
במרחב המועצה.

 .7סוגיות סביבתיות הנגזרות מחקלאות
מהפעילות החקלאית ברחבי המועצה מתקבלים סוגים שונים של פסולת :פסולת אורגנית הכוללת
פסולת צמחית (גזם ושיירי תוצרת חקלאית) ופרש בעלי חיים; וכן פסולת לא אורגנית :פלסטיקים,
קרטונים וניילונים למיניהם .נכון להיום ,אין פתרונות מתאימים לטיפול בכלל הפסולת החקלאית
במועצה .מרבית הפסולת החקלאית ממויינת ומרוכזת באתר פסולת ייעודי בקדש ברנע .הפסולת
הלא אורגנית מועברת בחלקה לאתר ההטמנה הסמוך לאשלים .קרטונים נאספים בכל ישוב
והולכים למחזור .הפסולת שמקורה בגידול בעלי חיים (פרש) ופסולת צמחית מפונים למתקני
קומפוסט חיצוניים שהשינוע אליהם נושא עלות יקרה מאוד לחקלאים .לעתים הפסולת הזו
משמשת לזיבול שטחים חקלאיים בתחום המועצה.
נבחנת היום אפשרות להקמת מתקן לטיפול בפסולת אורגאנית – מתקן קומפוסט ליד מט"ש
משאבים או ליד מט"ש קציעות .בנוסף ,מקודמת בחינה כלכלית להקמת אתר פסולת תרמי בסמוך
לקדש ברנע .כרגע קיימים חסמים סטטוטריים לקידום מתקן זה.
מעבר לכך ,כיום מתקיימים מטרדים נוספים הנובעים מהפעילות החקלאית ומצריכים התייחסות
וקידום פתרונות ובכלל זה :ריסוסי ופעולות כימיות שונות בקרקע (לדוגמא חיטוי קרקע) ,מפגעי
ריח (בעיקר מפעילות בעלי חיים) וזבובים .גם נדרשים פתרונות למגורי העובדים הזרים והסדרת
הביוב והפסולת עבורם.
להרחבה ולהיבטים נופים-סביבתיים נוספים של הממשק שבין העיבוד החקלאי לסביבתו ,ראו
פרק "היבטים סביבתיים".
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.8

תובנות מרכזיות וסוגיות להמשך
•

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  40שיש 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.

•

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.

22

חקלאות

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

נספח מס' 1
עותק 13/7/18
תכנית הזנקה לאומית לפתחת ניצנה
כללי:
החלטה זו נועדה להשיג את היעדים שלהלן:
א .עידוד ההתיישבות בפריפרייה המרוחקת של מדינת ישראל הסמוך לגבול בטחוני רגיש נוכח
התעצמות מחוז סיני של דעא"ש.
ב .הגדלת היצע האפשרויות לתעסוקה ופיתוח כלכלי תוך חיזוק החקלאות הייחודית של האזור.
ג .חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני של פיתחת ניצנה ושל מדינת ישראל.
ד .שיפור איכות החיים ביישובי פיתחת ניצנה.
חלק ראשון -פתחת ניצנה ומאפייניה :פתחת ניצנה היא איזור השוכן בצמוד לגבול מצרים 80 ,ק"מ
דרום-מערבית לבאר שבע ושייך למועצה האזורית רמת הנגב .תושבי פתחת ניצנה מתגוררים
בחמישה ישובים ,רובם המוחלט בשלושה מושבים המובילים חקלאות חדשנית ופורצת דרך,
מבוססת מים מליחים (קדש ברנע ,כמהין ,באר מילכה) ,ומקצתם בשני ישובים נוספים .האחד,
ניצנה -קהילה התיישבותית חינוכית אשר פועלים בה מיזמים חינוכיים חדשנים והיא ,הלכה
למעשה ,מעבדת החינוך הגדולה בישראל .והשני ,עזוז -ישוב ייחודי מבוסס תיירות.
התחזקותה ואיתנותה של פתחת ניצנה הן אינטרס מובהק של מדינת ישראל הפועלת להרחבת
ההתיישבות בפריפריה בכלל ובנגב בפרט .לא זו אף זו ,הצורך בחיזוק ההתיישבות בפתחת ניצנה
גובר בשנים האחרונות נוכח איום בטחוני הולך ומתעצם בדמות ארגוני טרור אסלאמיים רדיקליים
הפעילים מעבר לגבול מצרים המרוחק מישובי פיתחת ניצנה מרחק של  300מטרים בלבד .תאי
טרור אלו ,של מחוז סיני של דאע"ש ,מהווים איום ממשי ומיידי על גבולה של מדינת ישראל
וקיימת חשיבות אסטרטגית להתיישבות ענפה וחזקה בצידו הישראלי של הגבול .חיזוק ועיבוי
ההתיישבות הקיימת ,במיוחד נוכח הפוטנציאל הרב הקיים בפיתוח האזור ,צריכים להיות בראש
סדר העדיפויות הלאומי.
בשנת  2017ספגו כוחות צבא מצריים ואזרחי תושבי סיני מאות רבות של אבידות שנרצחו ונהרגו
במאבק יומיומי שמנהל מחוז סיני של דעא"ש בתוך סיני( .מצורפת חוות דעתו של אלוף פיקוד
דרום האלוף אייל זמיר).
המצב הביטחוני מעמיד את פיתחת ניצנה במצב שברירי ואיתנותה של הפתחה וחיזוק גבולה
הדרומי מדינת ישראל ,כמו גם הנגב כולו ,הינם פועל יוצא של היקף ההתיישבות באזור ושל חוסנן
החברתי והכלכלי של הקהילות הפועלות בו .מציאות החיים הנוכחית היא ,כי ישובי פתחת ניצנה
הם ישובים מעוטי אוכלוסין אשר אינם קרובים למיצוי הפוטנציאל ההתיישבותי בהם ,וכי למרות
האפשרות לקלוט משפחות רבות נוספות ,וחרף תוכניות להקמת שלושה ישובים נוספים באזור,
ארבעה מתוך חמשת ישובי הפתחה אשר קמו בין השנים  1980-1988קלטו לקהילותיהם רק מספר
קטן ביותר של משפחות חדשות וזאת כאשר פוטנציאל הקליטה מגיע לכדי  500בתי אב במסגרת
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המושבים ובסה"כ כ 1500-בתי אב לצד חיזוק הישוב הקהילתי עזוז ,מרכז חינוכי ניצנה וקידום
תכנונו של הישוב ניצנית.
משיכת אוכלוסיה חדשה לאזור פתחת ניצנה ,כמו גם חוזקן של הקהילות הפועלות בו ,תלויה
באפשרויות החיים המוצעות למתיישבים פוטנציאליים .אין חולק כי חיזוק מוקדי המשיכה
והפרנסה של האזור -חקלאות ,תיירות וחינוך ,יובילו משפחות נוספות לבחור להתיישב בפתחת
ניצנה וכי יש להקצות משאבים לאומיים לחיזוק ההתיישבות בחבל ארץ מיוחד ומרוחק זה .תושבי
פתחת ניצנה ,חלוצים מודרניים ,מתמודדים בעוז למול אתגרי אקלים קיצוני ,אתגרים הכרוכים
בריחוק גיאוגרפי קיצוני ללא עיר קרובה ,ללא שירותי בריאות נגישים ולאחרונה אף עם איומים
ביטחוניים ממשיים ההולכים ומתעצמים בשנים האחרונות נאלצו תושבי פיתחת נצנה להתמודד
עם הימצאותו של מתקן חולות בסמוך ליישובים .מתקן זה אשר שימש את מדינת ישראל לפתרון
בעיית השוהים הבלתי חוקיים ,יצר מטרדים ומפגעים רבים לאוכלוסייה המקומית .לאחר סגירת
מתקן חולות בתקופה הקרובה יש לשקם את האזור של מתקן חולות .תושבי פתחת ניצנה מיישבים
את הנגב בחלקו הקיצוני והמסוכן ביותר ,משימה לאומית מן המעלה הראשונה אשר טרם נשלמה.
על בסיס הנמקות אלו ,ולאור העובדה כי עד היום לא נתקבלה ולו החלטת ממשלה יחידה אשר
נועדה לקדם את ההתיישבות באזור פתחת ניצנה ,הוחלט להפעיל תכנית לקידום ,סיוע ופיתוח
פתחת ניצנה באמצעות תקציב תוספתי ייעודי אשר יועבר ממשרד האוצר למשרדים הרלוונטיים
המנויים בהחלטה זו.
משרד הבינוי והשיכון
סבסוד -להנחות את משרד הבינוי והשיכון לקדם סבסוד לשיווק מגרשים ביישובי פיתחת ניצנה
בסך  160אל"ש למגרש לעומת  97אש"ח כיום .המודל ייושם על כ 315 -יח"ד –תוספת תקציבית על
הסבסוד הקיים בסך  20מל"ש.
להנחות את משרד הבינוי והשיכון לשקם תשתיות ציבוריות בישובים -כ 2.5מל"ש ובסה"כ 10
מל"ש.
להנחות את משרד הבינוי והשיכון לקדם תכנון תבעו"ת חדשות בסך  7.5מל"ש
להנחות את משרד הבינוי והשיכון לתכנן והקים מבנה ציבור בסך של  8מל"ש ולשפץ תשתיות
ציבוריות בישובים בסך של  7.5מל"ש
משרד הביטחון
מיגון אוכלוסייה -להנחות את משרד הביטחון להקצות סך של  7.5מל"ש למיגון בתים ,מוסדות
ציבור וחינוך באמצעות חדרי ביטחון ולחילופין להכין תכנית למיגון כפי שנעשה במסגרת החלטה
 667בישובי עוטף עזה.
להנחות את משרד הבטחון להקצות סך של  2.5מל"ש לטובת פינוי נפלים משטחים שהיו שטחי אש
ושוחררו על ידי צה"ל לפעילות חקלאית,.
להנחות את משרד הבטחון להבטיח רציפות תפקודית בחירום לישובים בעלות של  0.5מל"ש לשנה
ובסה"כ  2.5מל"ש.
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להנחות את המשרד הביטחון להכין תכנית לשחרור  10,000דונם שטחי אש לטובת הקצאת קרקע
לנחלות חקלאיות ,תעשייה ותיירות  .כולל ניקוי ופינוי שטחי אש בעלות של  10מיליון .₪
להנחות את משרד הבטחון להקצות לטובת מרכיבי ביטחון ב בישובים סך של  ₪ 2.5הכוללים
מצלמות אבטחה,ציוד לכיתות כוננות ,מכשירי קשר ,ודרכים חקלאיות ביטחוניות.
משרד האוצר (העדר הכנסה ולא הוצאה)
מיסוי ורשות מקרקעי ישראל
להנחות את משרד האוצר להתקין תקנה המזכה בתשלומי מס בשיעור של  20%עד תקרת הכנסה
שנתית של . ₪ 241,000
להנחות את משרד האוצר ורמ"י שלא לגבות דמי חכירה – קרקע בשווי אפס.
להנחות את רשות מקרקעי ישראל להכיר בהחלטת רשות התכנון במשרד החקלאות ברתמים כישוב
מתוכן כפי שהיה עד .2009
משרד לביטחון פנים
להנחות את משרד לביטחון פנים לחזק היערכות למניעת פשיעה חקלאית בסך של  1.5מל"ש
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 .1להנחות את משרד החקלאות להקצות סך של  15מל"ש להכשרת שטחים חקלאיים.
 .2להנחות את משרד החקלאות להקצות סך של  7מל"ש לשיקום וסלילת דרכים חקלאיות-
ביטחוניות.
 .3להנחות את משרד החקלאות להתקין תקנות ולפיהן ניתן יהיה לייצר שותפויות בין בעלי
מכסות חלב בפתחת ניצנה ומעבר לאמור בתקנות משק החלב.
 .4להנחות את משרד החקלאות להגדיר את האזור כבעל זכאות מוגברת לקבלת מענקי
השקעות למתיישבים חדשים כפי האמור בישובי עוטף עזה וכ 40%מגובה ההשקעות.
משרד התרבות והספורט
מגרשי ספורט משולבים -להנחות את משרד התרבות והספורט להקים מגרשי ספורט משולבים
בישובים ובסה"כ  3מל"ש.
להנחות את משרד התרבות להוסיף אולם ספורט עם  300מושבים בעלות של  10מיליון ₪
נוסף על ההקצאה הרשותית.
משרד החינוך
להנחות את משרד החינוך לחזק את פעילות החינוך הבלתי פורמלי (תכנית חומש) ובעלות כוללת
של  2.2מל"ש.
להנחות את משרד החינוך להקים בית ספק יסודי ממלכתי בעלות של  12מל"ש.
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מבני ציבור -להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל להקצות למועצה האזורית רמת הנגב סך
של  2.5מל"ש לטובת שיקום מרכזיים מסחריים וקהילתיים בישובים.
משרד התחבורה
להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשפץ את כביש ניצנה עזוז בסך  8מל"ש
להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתגבר תאורה בכביש  211במרחב קציעות-צומת
כמהין בסך  2.5מל"ש.
להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשפץ את כביש  10בסך  30מל"ש.
משרד האנרגיה התשתיות והמים
משרד האנרגיה יקדם הנחת צינור גז טבעי לחקלאות ,לצה"ל ,לשב"ס ,לתעשייה ולמוגרים .עלות
משוערת כ  30מיליון ₪
משרד התיירות
מרכז תיירותי -להנחות את משרד התיירות לקדם הכרזה על פיתחת ניצנה כאזור מוטה תיירות.
להנחות את משרד התיירות להשתתף בשיקום "עוג'ה אל חפיר" כמנוע צמיחה למלונאות ובסך 10
מל"ש.
להנחות את משרד התיירות להכין תב"ע תיירותית לישוב עזוז ולהשתתף בהסדרת התיירות
במסגרת תבעו"ת הישובים ובסך של  2.5מל"ש.
להנחות את משרד התיירות להקצות סך של  2.5מל"ש להקמת פארק צפרות ושבילי אופניים -
מושכני תיירות.
משרד הבריאות
להנחות את משרד הבריאות להכין תכנית לחיזוק מערך הרפואה בפתחת ניצנה הכוללת תמרוץ
גורמי רפואה להעתקת מקום מגוריהם לישובי פתחת ניצנה ובסך של  3.5מל"ש
המשרד להגנת הסביבה
איכות הסביבה -להנחות את המשרד להגנת הסביבה להקצות  4.5מל"ש להסדרת הנושאים
שבטיפול המשרד להגנת הסביבה ,להקמת מתקנים לטיפול בפסולת ,לרבות הפרדת פסולת
חקלאית ,ושיקום אזור מתקן חולות.
להנחות את המשרד להגנת הסביבה לאשר החרגת מתקנים תרמיים קטנים (עד  120טון ליום).
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השיקולים להבאת החלטה זו לפי החוק בדבר אזורי עדיפות לאומית
החלטה זו מוגשת בהתאם לפרק כ"ו :אזורי עדיפות לאומית ,בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני
חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,)2010-התשס"ט( 2009-להלן" :החוק") ,וזאת
לאור השיקולים הקבועים בסעיפים (151ב)( )2ו )3(-בחוק בעניין חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור
או היישוב ,רמת השירותים שבו ותכנון הפריסה של האוכלוסייה.
מיקומם הגיאוגרפי של ישובי פתחת ניצנה והאיומים הביטחוניים הכרוכים בקרבה הדרמטית
לגבול מצרים דורש שימת לב ייחודית ומאמץ ממשלתי על מנת להפוך אותה לאבן שואבת
להתיישבות ולמפעל חקלאי-תיירותי ייחודי ומשגשג .החלטת הממשלה כאמור ,תאפשר הסרת
חסמים גדולים מאוד העומדים בפני פיתוח האזור ובעיקרם השלמת פערי תשתית ויצירת מוקדי
משיכה לאזור כמו גם תמיכה וחיזוק ההתיישבות הקיימת.

סיכום :פיתחת ניצנה -תכנית הזנקה אזורית
יישומה של תוכנית זו אשר תואמת את מדיניות ממשלת ישראל לפיתוח וקידום הפרחת הנגב
ומצויה בליבו של החזון הציוני תוך מתן מענה לצורך בהגדלת היצע הדיור ומשיכת אוכלוסיה חדשה
וחזקה לנגב.
החלטה זו תפתח ותעבה את ההתיישבות בפיתחת ניצנה ותיצור תשתית לקליטת משפחות צעירות
לטובת פיתוח בר קיימא של האזור ותשנה את פני האזור לנוכח מציאות ביטחונית מורכבת ורבת
איומים.
על מנת להכניס את פיתחת ניצנה למסלול הצמיחה הנכון על הממשלה לפעול להסרת החסמים
כמתואר בהחלטה זו.
יישום:
לא פעל שר בתוך  60יום לבצע העברה תקציבית בהתאם לחוק יסודות התשמ"ה  ,1985לישום
החלטה זו ,יפנה שר האוצר לביצוע ההעברה התקציבית מתוך תקציב המשרד האמור ,בתיאום עם
ראש הממשלה ויראו פניה זו כפניה על ההעברה התקציבית עד ליום  30באפריל לכל שנת תקציב
רלוונטית.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,בתיאום עם שרי האוצר ,פיתוח הנגב והגליל ,הביטחון ,התקשורת,
או נציגהם וגורמים נוספים ,יבחן את החלת מרכיבים מהחלטה זו ,על רשויות נוספות הסמוכות
לעוטף רצועת עזה .פעילות זו תושלם ככל הניתן בתוך חודש.
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תכנית הזנקה לאומית לפתחת ניצנה
חלוקה למשרדי ממשלה/טיוטא 12/7/18
משרד ממשלתי

פרוייקט נדרש

1

הבינוי והשיכון

סבסוד מגרשים * העדר הכנסה ולא הוצאה  25מל"ש

2

הבינוי והשיכון

תבעו"ת -הגדלת תוכניות מיתאר לישובים

 7.5מל"ש

3

הבינוי והשיכון

תכנון וביצוע הקמת מבני ציבור בישובים

 8מל"ש

4

הבינוי והשיכון

שיקום תשתיות ציבוריות בישובים

 7.5מל"ש

סה"כ הבינוי והשיכון

סכום

 41מל"ש

________________

5

חקלאות ופיתוח הכפר

הכשרת שטחים חקלאיים

 15מל"ש

6

חקלאות ופיתוח הכפר

שיקום וסלילת דרכים חקלאיות בטחוניות

 7מל"ש

7

חקלאות ופיתוח הכפר

מענקי השקעה לחקלאות בגובה 40%

סה"כ חקלאות ופיתוח הכפר
8

התרבות והספורט

9

התרבות והספורט

 22מל"ש

________________

הקמת אולם ספורט רב תכליתי בפתחת  10מל"ש
ניצנה
 3מל"ש

מגרשי ספורט משולבים

10

התרבות והספורט

_________________

 13מל"ש

11

פיתוח הנגב והגליל

שיקום מרכזים מסחריים וקהילתיים

 2.5מל"ש

12

התחבורה
בדרכים

ובטיחות שיקום כביש הגישה לעזוז

 8מל"ש

13

התחבורה
בדרכים

ובטיחות תגבור תאורת כבישים

 2.5מל"ש

14

התחבורה
בדרכים

ובטיחות שיפוץ כביש 10

 30מל"ש

סה"כ התחבורה
בדרכים

ובטיחות

 40.5מל"ש

__________________

15

החינוך

תכנית חומש לחיזוק החינוך הבלתי  2.2מל"ש
פורמאלי

16

החינוך

 12מל"ש

הקמת בי"ס ממלכתי אזורי א'-ד'

(כיום

נוסעים שעה כל כיוון למשאבי שדה)

סה"כ החינוך

 14.2מל"ש

_________________

17

התיירות

השתתפות בשיקום עוג'ה אל חפיר -מנוע  10מל"ש
צמיחה למלונאות

18

התיירות

הסדרת תב"ע תיירותית לכפר עזוז

 2.5מל"ש

19

התיירות

מושכן אזורי -שבילי אופניים ופארק צפרות  2.5מל"ש

סה"כ התיירות

 15מל"ש

20

הבטחון

21

הבטחון

__________________
מיגון בתי ישובי פתחת ניצנה
משטחי

פינוי נפלים
להתיישבות

28

אש

בבדיקה
שחוזרים  2.5מל"ש

חקלאות
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22

הבטחון

הבטחת רציפות תפקודית בחירום -חומש

 2.5מל"ש

משרד ממשלתי

פרוייקט נדרש

סכום

סה"כ הבטחון

 5מל"ש  +סע
מיגון

_________________

 1.5מל"ש

23

בטחון פנים

חיזוק הערכות למניעת פשיעה חקלאית

24

הבריאות

חיזוק מערך רפואי בפתחת ניצנה כולל  3.5מל"ש
תמרוץ גורמי רפואה

25

הגנת הסביבה

הסדרת נושאים שבטיפול
מתקנים לטיפול בפסולת,

26

משרד האוצר

זיכוי מס בשיעור של  20%עד תקרת הכנסה
שנתית של  ₪ 241,000העדר הכנסה ולא הוצאה

משרד האוצר

פטור מתשלום דמי חכירה

המשרד 4.5 -מל"ש

העדר הכנסה ולא

הוצאה

סה"כ
27

משרד האנרגיה

 162.7מל"ש
קו גז טבעי מאשלים לפתחת ניצנה  30מל"ש
לחקלאות ,ייצור חשמל,בסיסי צה"ל
ומתקני כליאה
משרד החקלאות מתחיל פיילוט עם מו"פ
רמת הנגב לבחינת משמעויות לחקלאות
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הקדמה
הפרק התיירותי בתכנית המתאר הכוללנית מציג תמונה כללית ועדכנית של התיירות בארץ ובנגב,
מצביע על המגמות החדשות בתיירות העולמית ומפלח את קהלי היעד תוך התאמה למוצרים
התיירותיים הקיימים והמתוכננים.
הצגת הפרק התיירות מתייחסת לתמונה הכללית של התיירות ברמת הנגב מחד גיסא ,ומתעכבת
בפירוט על המוצרים והמצאי על פי חלוקה לאגנים בהתאם לאופן הצגת שאר הפרקים בתכנית.
בניתוח המצאי התיירותי נעזרנו גם בחלוקה למכלולי טיילות שבוצעה והוצגה בפנינו ע"י רשות
הטבע והגנים ,מחוז הדרום ,הרואה במכלולי הטיילות מוקדים לשיתופי פעולה בין הגופים השונים
והרשויות האזוריות העוסקים בניהול השטחים הפתוחים.
בהכנת העבודה הסתייענו בעבודות תכנון תיירותיות שהוכנו במרוצת השנים כגון תכנית אב
לשטחים פתוחים ברמת הנגב ,תכנית אב לנחל הבשור ,תכנית אב לתיירות במצפה רמון ,תכניות
ארץ המכתשים ,דרך היין ועוד .התקיימו סיורים ומפגשים עם יזמי ורכזי התיירות באזור על מנת
לקבל תמונה עדכנית אודות המוצר התיירותי הקיים ,המצאי ונתונים כלכליים .ערכנו השוואה בין
הנתונים שנאספו ברמת הנגב לבין נתונים הידועים לנו מאזורים סמוכים בנגב .כמו כן הסתמכנו
על נתוני משרד התיירות המפורסמים באתר המשרד וכן על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ביצענו סקר מיוחד על מנת לאמוד את נפחי התנועה ומספר התיירים המשתמשים בציר כביש 40
בעת נסיעתם לנופש באילת.
פרק מיוחד הוקדש לתיאור המצאי של תכניות קיימות וכאלה שבהכנה הן ברמת האזורית והן
ברמת היישובים עצמם .ניתוח מצאי זה ,תוך התייחסות לחסמים ,יש בו בכדי להראות ולסמן לנו
את כיווני הפיתוח הרצויים.
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 .1נתוני רקע בתיירות
 .1.1הגדרת תיירות ונתונים כלליים
תיירות כוללת בהגדרה כמעט כל פעילות של בני אדם השוהים במהלך נסיעה באתרים מחוץ
לסביבתם היומיומית ,לתקופה קצרה או ארוכה ,אך שאינה עולה על שנה אחת .מטרות הנסיעה
עשויות להיות מגוונת מאד :הנאה ובילוי ,חופשה ,עסקים ,צליינות ,למידה ,רפואה וכיו"ב.
התיירות בבסיסה הינה צורך אנושי לראות ולחוות משהו חדש.
התיירות תורמת להגברת הפעילות הכלכלית באזורה בענפי משק רבים כגון תחבורה ציבורית,
תחנות דלק ,עסקי מזון ופנאי ,עסקי מסחר ועוד .בתוך כך ,תיירות תורמת ליצירת מקומות
תעסוקה לאוכלוסייה המקומית הן ישירות בענף (סוכני נסיעות ,עובדי מלון ,מדריכי תיירות) והן
בעקיפין (חברות פרסום ,שירותי מזון וכביסה) .לצד זה ,לתיירות תפקיד חשוב בהגדלת ההשקעות
בתשתיות המקומיות :תחבורה ,מים ,חשמל ותקשורת ,ובעקבות כך  -השקעות ציבוריות גדולות
לפיתוח עסקי התיירות במדינה .מחקרים מוכיחים כי לתיירות ישנה השפעה חיובית משמעותית
על כלכלת מדינות רבות בעולם ,ולמעשה מדובר בענף הרביעי בתרומתו לכלכלת העולם המוערך

,

בכ 5%-מהתמ"ג העולמי ובכ 7%-מהמועסקים בעולם .על סמך נתוני התיירות העולמית בכל שנה
חל גידול של  4%במספר צרכני התיירות ,ובשנת  2017תנועת התיירות העולמית הסתכמה ב 1.235 -
מיליארד תיירים (מתוך :פרופיל מקצועי ,היקף פעילות ומידע בסיסי ,יולי  ,2017שחר שילה ,רכז
התיירות הר הנגב).
 .1.2נתוני תיירות פנים לנגב – כללי
הנג ב 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 .רק 11.8 %מכלל האוכלוסייה בישראל ,הציעו את הנגב כיעד מבוקש
לטיולים בעת שנשאלו על העדפות הטיול שלהם בישראל (מתוך סקר הרגלי הנופש של התייר
הישראלי ,פברואר .) 2015
למרבה הצער ,משרד התיירות הפסיק בשנים האחרונות לערוך סקרים ואינו מספק נתונים שנתיים
באופן סדיר אודות תיירות הפנים בישראל.
 .1.3נתוני תיירות נכנסת
על פי נתוני משרד התיירות (המופיעים באתר משרד התיירות) 2017 ,הייתה שנת שיא בתיירות
הנכנסת –  3.8מיליון תיירים ביקרו בארץ ,גידול של  25%לעומת שנת  2016ו –  29%לעומת .2015
זו הפעם הראשונה שההכנסות לקופת המדינה מתיירות נכנסת חצו את רף  20מיליארד  .₪ההסבר
של משרד התיירות לגידול המשמעותי בתירות הנכנסת נעוץ בהגדלת מספר הטיסות השבועיות
הנוחתות בעובדה לכדי  50באמצעות סבסוד חברות התעופה במענקים .כמו כן בשנת  2017נפתחו
 18קווי תעופה מיעדים חדשים לנתב"ג .משרד התיירות השקיע יותר מתמיד בקמפיינים שיווקיים
בחו"ל .על פי הערכות עדכניות – בשנת  2018מספר התיירות המגיעים לישראל יעמוד על כ  4מיליון.
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 .1.4נתוני תיירות ברמת הנגב
על פי סקר הרגלי צריכה בדרך לאילת שנערך באוקטובר  2018עולה כי  48%מהנוסעים לאילת עשו
זאת דרך מצפה רמון (כביש  ,)40לעומת  52%דרך דימונה והערבה (כביש  .)90נתון זה מראה עלייה
עקבית ומשמעותית בנוסעים בכביש  40בדרכם לנופש באילת.
על פי הערכות עדכניות ,כ –  2.45מיליון ישראלים יורדים לנפוש באילת .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 –  800,000מבקרים
פוקדים את "האתרים הפתוחים" ללא תשלום.
איור מס'  - 1מגמה של התחזקות כביש  40על חשבון כביש  90כדרך ניסעה לאילת

התפלגות הנוסעים לאילת | כביש  / 40כביש 90
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נתונים אלה מצביעים כי  37%מכלל הנוסעים לאילת צורכים את אתרי התוכן ברמת הנגב .הנפח
הגדול ביותר של הביקורים מתקיים באתרי רשות הטבע והגנים (  191,182מבקרים בגן לאומי עין
עבדת 94,224 ,מבקרים בצריף בן גוריון ו –  44,047בגן לאוי עבדת) .יש לציין כי בהשוואה לאזורים
אחרים בנגב ,אנו מוצאים כי באתרי רמת הנגב יש את מספר המבקרים הגבוה ביותר ( כך למשל
במרכז המבקרים ע"ש אילן רמון במצפה רמון מבקרים כ –  ,100,000מבקרים ,במרכז המבקרים
לחקלאות ותיירות "וידור" בערבה התיכונה ,כ –  40,000מבקרים ובפארק תמנע שבחבל אילות ,כ
 130,000מבקרים).
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 .
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 .2מגמות חדשות בתיירות
לצד השפעות ביטחוניות משמעותיות ,אופי התיירות הישראלי מתפתח ומתעצב בעשורים
האחרונים גם בהתאם למגמות חברתיות וכלכליות בארץ ובעולם .התיירות בארץ ,ובעיקר זו
הכפרית ,עוקבת אחר המגמות החדשות בעולם ,בהתפתחות צריכת תיירות אחרת – slow
 .tourismהרעיון הבסיסי של  Slow Tourismהוא האטת קצב החופשה ואפשרות לתקשר עם
אנשים ומקומות שהצרכן חווה ,תוך שהוא "מתחבר" עם אנשים ברמה עמוקה יותר .יותר ויותר
אנשים רוצים סיפור ייחודי של החופשה שלהם ,ואת זה מאפשרת חוויה עמוקה של .slow tourism
חופשה בסגנון זה הופכת להיות ייחודית ,רלוונטית ומספקת .יותר ויותר אנשים בוחרים להאט את
הקצב ולבלות זמן חופשי איכותי ולגלות מחדש את הקצב הטבעי של הדברים.
 .2.1תיירות חקלאית משולבת תיירות
תיירות חקלאית משולבת תיירות היא סגנון המוכר לנו בעיקר מאירופה (  - ) Agro-tourismבתי
חווה העוסקים באירוח כפרי ובחקלאות .סגנון זה התפתח בעיקר סביב "תיירות צירית" ,כמו
למשל דרך היין בטוסקנה ( "הקיאנטי") ודרכים נוספות .גם בהר הנגב קיים מסלול תיירותי הקרוי
"דרך היין" של חוות בודדים בהן ניתן להתארח .כך גם במצפה רמון קיימת תכנית בסגנון זה
הקרויה "שפת מדבר" ,לפיה יוקמו כעשרים מיזמים של תיירות משולבת חקלאות ,כאשר
החקלאות משמשת "תפאורה" לתיירות.
 .2.2תיירות אקולוגית
תיירות אקולוגית הנה" :תיור אחראי באזורים טבעיים ,השומר על הסביבה ומשפר את רווחת
התושבים המקומיים" .כלומר ,זוהי תיירות המתחשבת בעת ובעונה אחת בצרכים הבאים:
אינטרסים אקולוגיים  -שמירה על המגוון הביולוגי ושפע בתי הגידול ,אינטרסים כלכליים  -יצירת
מקורות פרנסה והעלאת רמת הכנסה של תושבים מקומיים .אינטרסים תרבותיים  -פיתוח מוקדי
הכשרה ,העשרה ובילוי וחיזוק תחושות שייכות וזהות של תושבים מקומיים.
 .2.3תיירות מקיימת
התיירות המקיימת שואפת לצמצום השפעות סביבתיות ותרבותיות ,תוך יצירת הכנסה עבור
המארחים המקומיים .התיירות המקיימת שואפת לשמור על הסביבה ,כך שגם בני הדורות הבאים
יוכלו לחיות ול חוות את אותם אתרים שלנו הייתה זכות לבקר בהם .יותר ויותר תיירים מגיעים
ליעדי טבע ,המצמצמים את התלות באטרקציות תיירותיות גדולות כגון פארקים וריזורטים בעלי
השפעה מזיקה על הסביבה .נסיעות לחופשות שההכנסות מהן תורמות לקהילות המקומיות במקום
לרשתות מלונאיות גדולות ובכך מבטיחים כי צורות החיים המסורתיות יושפעו באופן מינימלי
מהתיירות .יש תיירים בעלי מודעות סביבתית הבוחרים חופשות התומכות בתכניות המקדמות
מודעות סביבתית ,או חופשות שהכנסותיהן לשימור הסביבה( .לקוח מתוך הבלוג של אייל צאום,
מיתוג ערים ומדינות).

 .2.4תיירות קהילתית
תיירות המדגישה את חשיבות המעורבות והרווח של התושבים המקומיים .תיירות קהילתית היא
יוזמה בבעלות או בהנהלת הקהילה ומקנה לה את עיקר הניהול ,השליטה והרווחים .במקביל היא
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תורמת לחיזוק ושימור המנהגים והתרבות המקומית ,מאחר והם מתגלים כמקור לגאווה ומשאב
לפיתוח כלכלי .תיירות קהילתית יוצרת הזדמנות למפגשים בין תרבותיים המעניקים חוויה
תרבותית אוטנטית ,כאשר "האורח" צופה ומקשיב לסיפור החיים של "המארח" שבו שזורים ערכי
תרבות ומורשת .תיירות זו עולה בקנה אחד עם עקרונות של כלכלה מקומית מקיימת (מתוך מאמר
.)Aske. Sydny. 2010 - Effective Community Based Tourism
 .2.5תיירות יצירתית
תיירות בגישה אחרת .תיירות יצירתית מאפשרת לתייר להתנסות ביצירה באמצעות השתתפות
פעילה בקורסים וסדנאות האופייניים ליעד החופשה ,כמו למשל אריגה עפ"י מסורת המאיה
בגואטמלה ,או לדוגמא אזור אל גרב בפורטוגל ,שבו בעלי הידע והעוסקים במלאכות מסורתיות
הולכים ונעלמים ואין מי שילמד מהם .ממשלת פורטוגל יזמה פרויקט בו היא קיבצה בעלי מלאכה
מבוגרים ומעצבים צעירים ,בוגרי מגמות עיצוב שחברו לבעלי מלאכות מסורתי במטרה לעצב
מוצרים חדשים בעלי אספקטים עכשוויים .בתיירות מסוג זה ,התייר מגלה תרבות חדשה דרך
חוויה והתנסות באמצעות השתתפות פעילה בסדנאות מקומיות וכך ירגיש מעורב בחיי היומיום של
המארחים (לקוח מתוך אתר האינטרנט של שתיל).
 .2.6תיירות פילנטרופית
תיירות אחראית ממשיכה לצבור פופולאריות ,בין אם מדובר בתיירות אקולוגית ,התנדבות או
מלונות ירוקים .ארגון תיירות הניו יורקי בשם "גו פילנטרופיק" (  ) go philanthropic travelמשלב
אלטרואיזם עם טיולים בהתאמה אישית ליעדים פופולאריים בינלאומיים .נקודת המוצא של
התיירות האלטרואיסטית היא שאי אפשר לנסוע למלונות חמישה כוכבים בלי להיות מודעים לעוני
שבסביבה" .במקום לחלק או לתרום את הכסף" אומר מייסד ארגון "גו פילנטרופיק" ,ג'ון דין,
"עדיף ונכון יותר לעבוד עם ארגונים מקומיים ללא מטרות רווח ולתמוך במאמצים שלהם" .בארגון
מתעקשים שלא מדובר בחופשת התנדבות" .מדובר במפגש וקשר עם מקומיים ותרומה בדרך
משמעותית"( .מתוך אתר מסע "הטרנדים החמים של עולם התיירות .) www. masa.co.il
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 .3פלחי השוק בתיירות בישראל
את התיירים והמבקרים ,נוטים החוקרים ואנשי המקצוע בענף התיירות לחלק לפלחים ,המוגדרים
בעיקר על פי המוטיבציה שלהם לביקור ולפעילות תיירותית .ישנן חלוקות נוספות המקובלות
במחקר כגון :גילאים ,מבנה הקבוצה/המשפחה המטיילת ,הכנסה ויכולת כלכלית של התיירים,
זמן פנוי ,ארצות המוצא וכו' .נושא ההנעה לפעולה חשוב ביותר למארגני התיירות ,כיוון שהוא
מגדיר מראש את יכולתנו להעריך לאילו אתרים יגיעו התיירים? היכן יבקרו והיכן ילונו?
פ רק פלחי השוק המובא להלן ,מציע מידע תמציתי אודות פלחי התיירות בישראל ,אשר מצאנו
כרלוונטיים עבור התיירות במרחב הר הנגב .פרק ניתוח הקהלים מבוסס בין היתר על עבודות
שהוכנו ע"י רונית ניר ,דני גור ורז ארבל – תכנית אב לתיירות מצפה רמון  ,2016תכנית מרכז העליות
בירוחם  ,2016ע"י אבי קורנס ,שחר שילה ורונית ניר ,פארק חרותות הסלע ,רונית ניר .2015
 .3.1פלח הגמלאים
תוחלת החיים הממוצעת בישראל עומדת על מעט למעלה מ –  80שנה לגברים ומעל  82לנשים .על
פי השנתון הסטטיסטי ( )2014חיים בישראל כ –  850.000איש מעל גיל  .65אם נוסיף לאלה את
הגמלאים שפרשו מעבודתם טרם גיל  ,65הרי שאוכלוסיית הגמלאים הפעילים בישראל מונה כיום
כמיליון נפש ,שהם כ –  12%מכלל האוכלוסייה .פלח זה יוצא לפחות פעמיים בשנה לטיול יומי.
יעדי הטיול הם 40% :לצפון הארץ 22% ,לירושלים 9% ,לנגב הקרוב 7% ,לחיפה וכרמלים ו – 6%
לתל אביב.
היעדים הבולטים לחופשה של יומיים – שלושה לדרום הארץ ,בקרב פלח הגמלאים הם אילת וים
המלח .הנגב כיעד לחופש בקרב קהל יעד זה עומד על  4%בלבד.
אתרי טבע ואתרים היסטוריים נמצאים בראש רשימת ההעדפות של הגמלאים (  ,) 35%ולאחר מכן
יתר האטרקציות SPA :ובריאות ,תרבות ובילוי ,אירועים ופסטיבלים.
כניסה לפלח הגמלאים פירושו התאמת המוצר לצרכיו מחד גיסא ופנייה אל יצרני ,מארגני ומובילי
הטיולים והחופשות הן לתיירות המאורגנת והן לתיירות העצמאית ,מאידך גיסא.
 .3.2תיירות חינוכית
תיירות זו כוללת את כלל התלמידים במערכת החינוך בישראל ,ומערכת גדולה זו מטיילת בכל
השנה על פי גילאים ,ועל פי יעדים של משרד החינוך ,בהתאם ל"תכנית הליבה" ויעדיה .המערכת
מחייבת את המנהלים לטייל בכיתות א'  -ה' לפחות שלושה ימים בודדים במהלך השנה .בכיתות ו'
 ח' יום בודד  +צמד ימים במהלך השנה .כיתות ט'  -י"ב שלושה  -ארבעה ימים רצופים פעם בשנה.המערכת מכתיבה שלושה תנאים בסיסיים ,האחד הינו מרחק הנסיעה שאינו עולה על כחצי שעה
נסיעה בכיתות א' -ו' .השני הם תכני הטיול ,והשלישי הוא עלות הטיול הנקבעת באמצעות "חוזר
מנכ"ל לתשלומי הורים" המתעדכן מדי שנה .סה"כ מספר התלמידים במערכת החינוך עומד היום
על למעל מ  2 -מיליון .עפ"י נתוני משרד החינוך – פוטנציאל לינות לילה בנגב עומד על 408,000
לילות .פוטנציאל זה יכול להתממש רק באתרים המורשים ע"י משרד החינוך.
בפלח התיירות החינוכית פועלים סוכנים ומארגני טיולים גדולים המסייעים למערכת החינוך
בארגון הטיולים על כל מרכיביהם.
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 .3.3פלח משפחות ,בודדים ושוחרי טיולים
פלח זה טומן בחובו למעשה את כל התיירות העצמאית והבלתי תלויה ,של בודדים ומשפחות
בישראל .על פי הערכה מדובר בכ –  65%מסך ענף התיירות בישראל .ניתוח פלח זה מצביע על
פוטנציאל של כ –  1.5מיליון מטיילים .מעל שליש מבתי האב מטיילים לפחות פעם בחודש והממוצע
עומד על כ  4-טיולים בשנה .חודשי שיא הפעילות של פלח זה הם חגי תשרי – באוקטובר ,ופסח -
באפריל עם שיאים נוספים בעונת הפריחה בינואר – מרץ .
כ –  20%ממטיילי פלח זה לנים בלינת שטח ,כ –  38%בלינה עממית הכוללת אורחנים בקיבוצים,
אכסניות נוער ובתי ספר שדה ולא צימרים יוקרתיים .דפוס הטיול המקובל הוא טיול הכולל הליכה
רגלית  -מרמת הטיול הקל ,עד לרמת מיטיבי לכת ,רכיבת אופניים ,כניסה לאתרים בתשלום  -לרוב
אתרי טבע ומורשת ואכילה במסעדות בסיום הטיול.
ניתן לפלח את "המטיילים העצמאיים" לתת קבוצות :של שוחרי טבע ,הליכה וטיולי ג'יפים,
משכילים ,שוחרי תרבות ותוכן ,גמלאים ומבוגרים ללא ילדים ,עולי חבר העמים.
 .3.4תיירות הרווחה  -ועדי עובדים ,מוסדות ,מקומות עבודה וארגונים .
פלח זה מונה למעשה את מרבית העובדים בישראל ,המרוכזים בארגונים וחברות .על פי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,מועסקים בישראל למעלה מ  2,500,000 -איש .מספר עצום זה ,הקרוי
"תיירות רווחה" כולל ארגונים ,חברות ,מקומות עבודה ומוסדות המניעים את גלגלי תעשיית
תיירות הפנים .ארגונים אלה מסבסדים ברמות שונות את ימי הנופש לעובדיהם.
פלח זה פועל בעיקר דרך סוכני נסיעות ומארגני טיולים מקצועיים .לצד משרדי נסיעות גדולים,
פועלים גם מורי דרך רבים ,שלהם קשר ישיר עם קבוצותיהם והם משמשים גורם מקצועי בתכנון
הנופש והטיול.
 .3.5חיילי צה"ל בפעילות יום א'
כלל חיילי הסדיר בצה"ל מבצעים פעילות חינוכית כזו או אחרת במסגרות שונות ,לרוב במסגרת
פעילות בדרכם לבסיס בימי א' או במסגרת סדרות חינוך שונות .במקביל מעודד צה"ל יציאה
לטיולי גיבוש והכרת הארץ ביחידות השונות .קשה לאמוד את מספרי החיילים המטיילים במדויק,
אך ניתן לומר שלמעשה מחצית הצבא הסדיר מסייר בכל שנה באמצעות חיל החינוך ומערכיו
השונים .על פי דו"ח משנת  2013העוסק במבקרים במוזיאונים – כ –  78,000חיילים ביקרו
במוזיאונים השונים  .רשות הטבע והגנים מציינת כי כ –  100,000חיילים ביקרו באתריה בכל
הארץ.
מספרם הרב של הבסיסים בנגב עשוי לעודד ביקורים בסביבה הקרובה בהר הנגב.
 .3.6תיירות צליינית
התיירות הצליינית מהווה כ –  25%מסך התיירות הנכנסת לישראל .פלח זה צורך את ארץ ישראל
לזמן קצר ומוגבל תוך מחויבות עמוקה למקומות הקדושים לנצרות .מעת לעת מגיעות קבוצות
צליינים לעריכת מיסות בעיקר בכנסייה בעבדת.
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 .3.7נוער חו"ל
פלח נוער חו"ל יהודי המגיע לביקור בארץ מוערך בכ  100,000בשנה .הקבוצות מגיעות בעיקר
באמצעות פרויקט "תגלית"" ,החוויה הישראלית" וארגונים נוספים .פלח זה מבקר באתרים
בתחום המועצה ל"פעילות ירוקה" ,ביקור בצריף בן גוריון ,בגן לאומי אחוזת קבר בן גוריון .ניתן
להעריך כי כ –  30,000מהם ובעיקר לנים בנגב ,בעיקר בח'אן השיירות.
 .3.8תיירות אופניים
רכיבת אופניים ,כפעילות נופש ופנאי ,היא תחום מתפתח ,הן ברחבי העולם והן בארץ ,שבה הגידול
נאמד בכ –  15%בשנה .על פי הערכות ,קיימים בישראל כ –  200,000רוכבים פעילים .הרכיבה
נחלקת לרכיבת כביש ולרכיבת שטח .שביל ישראל לאופניים ועשרות ק"מ של סינגלים הופכים את
מרחב התכנון לרלוונטי לפלח זה .על פי מחקר שהוזמן ע"י קק"ל – כ  10%מכלל הרוכבים מעדיפים
רכיבה בנגב .תקווה גדולה לתיירות האופניים בישראל מסתמנת מכיוונו של שביל ישראל לאופניים
ופתיחת שדה התעופה בתמנע.
 .3.9תיירות צפרות
לפלח הצפרות יש פוטנציאל גבוה .בארה"ב לדוגמא יש  45מיליון צפרים 16 .מיליון מהם יוצאים
מאזור מגוריהם ונוסעים לצפות בציפורים .לארץ מגיעים מידי שנה כ –  5000צפרים מאירופה,
בעיקר בעונות הסתיו והאביב ,ובעיקר לאילת ולעמק החולה .עם עבודת שיווק טובה ונכונה אפשר
להגדיל את מספר המבקרים .קיימת תכנית משותפת לרט"ג ,לחלה"ט ולמועצה האזורית להקים
מרכז צפרות סמוך למבואת נחל צין .כמו כן מתוכנן להקים גוף מים באזור ניצנה(.הנתונים מתוך
שיחה עם מידד גורן  -רכז צפרות אזורי)
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 .4המוצר התיירותי ברמת הנגב
 .4.1כללי
המוצר התיירותי במהותו ובבסיסו הוא של תיירות וטיילות הנשען בעיקר על המרחבים המדבריים,
תוואי נוף מגוונים ,תחושת מרחב פתוח דרכים קדומות ומודרניות :דרך הבשמים ,דרב אל סולטאן,
ציר מכתש גדול ומעלה עקרבים ,דרך היין ,דרך האוהלים ,שביל הר הנגב ,כביש  ,40כביש  10ועוד.
ציר התיירות והטיילות המרכזי הוא כביש האורך מבאר שבע למצפה רמון ואילת – כביש 40
המוביל כמחצית מתנועת התיירות לאילת (כמיליון נפש) .ציר זה משמש גם כשדרת אורך של
הטיילות באזור אליו מצטרפים וממנו מסתעפים דרכי רוחב לאגני התיירות והטיילות במרחב הר
הנגב:
•

כביש  204מוביל מצומת חלוקים ,בורות חצץ ,חלמוניות וירוס ירוחם ,מכתש גזול וציר מעלה
עקרבים אל הערבה – כביש מס .90

•

כביש  222משמש את המטיילים מצומת מצומת משאבי שדה לעבר פארק גולדה ,חולות חלצה,
רביבים ,נחל הבשור ואתרי הנגב המערבי.

•

ציר כביש  211מצומת משאבים אל עבר הגנים הלאומיים שבטה וניצנה ,שמורת חולות עגור ,
היישובים החקלאיים בפתחת ניצנה והיישוב התיירותי – מדברי בעזוז.

•

בחגים נפתחים גם כביש  10שעובר לכל אורך הגבול עם מצרים ,ולעתים מנוצל כציר תיירות
מאזור ניצנה ועד להר חריף ודרומה למרחב הר כרכום ,וכביש  12לאילת.

•

כביש רוחב נוסף מעניין הוא מס'  171היוצא מצומת מישור הרוחות אל עבר מרחב הטיילות
של בורות לוץ ,ואתרי מערב מכתש רמון.

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.
המגוון הנופי המדברי של רמת הנגב מאופיין בתוואי נוף שונים ,היוצרים רצף מעניין לטיילות
מדברית או נופש .מרחב רמת הנגב מציע אזורי חולות ודיונות (חולות חלוצה ,משאבים ועגור) ,נופי
מצוקים ומעיינות בנחל צין ושמורת מצוק הצינים ,נופים ותופעות טבע של מכתשים – מכתש רמון,
המכתש הקטן ומכתש חתירה.
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
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איור מס'  - 2מרחבי ,צירי ואתרי תיירות וטיילות ברמת הנגב

 .4.2מוצר של "מדבר ידידותי" – Friendly Desert
המדבר הישראלי משתרע על שטח גיאוגרפי קטן ,בו מרוכזים נופי בראשית מרהיבים ,אשר הושפעו
מעט מאד מפעילות אנושית .המרחב עתיר תופעות גיאולוגיות מרשימות ונופים בתוליים ,לצד
מורשת אנושית עשירה של תרבויות קדומות ,שהותירו אחריהן שפע אתרי עתיקות ושרידי חקלאות
קדומה .בהר הנגב ניתן עדיין לחוות מפגשים נדירים עם אחרוני שבטי הבדואים  -בני המדבר,
השומרים על מסורת עתיקת יומין של אירוח מדברי ייחודי ושל חיי נוודות למחצה .בשונה
ממדבריות רבים בעולם ,מציע המדבר הישראלי נגישות ונוחות ,לצד היותו ידידותי ,בטוח ומכניס
אורחים.
להלן כמה חוזקות של "המדבר הידידותי ביותר בעולם":
•

נגישות וקרבה לאירופה  -שדות תעופה בינלאומיים במרחק נסיעה קצר מהמדבר ,ובמיוחד
פתיחתו של שדה התעופה החדש הסמוך לפארק תמנע ,מנגישים את הנגב לתיירות נכנסת.

•

נוחות והנגשה תיירותית  -שפע גדול של שבילים מסומנים במגוון דרגות קושי (ישראל היא
המדינה המסומנת ביותר בעולם ,והמדבר הישראלי מסומן במאות שבילי הליכה בטוחים).
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•

אלפי חדרי מלון באילת ובים המלח ,לצד יחידות אכסון כפריות במגוון רמות בכל אזורי
המדבר הידידותי.

•

משרד התיירות מקיים קמפיין שיווקי לתיירות מדבר.

•

ביטחון אישי ובטיחות  -יחידות חילוץ מהטובות בעולם ,לצד חיל אוויר מעולה הזמין .24/7

•

שירותי רפואה  -רפואה מערבית מתקדמת זמינה לכל תייר.

• כיסוי סלולרי  -רוב המדבר הישראלי מכוסה ברשתות תקשורת סלולריות.
לקוח מתוך :ד"ר שחר שילה" ,קונספט המדבר הידידות בעולם".2017 ,
 .4.3ערכי ומאפייני המוצר
אתרי ומרחבי טבע ,נוף ומורשת-
•

שקט ,חיבור לטבע שלווה ,צבעים ,נוף עוצמתי.

•

ארץ המכתשים ודרכי הבשמים כמוצר מורשת עולמית.

•

מוצר המתאים לשוחרי טיילות :שביל ישראל להולכי רגל ,שביל ישראל לאופניים ,שביל הר
הנגב ,דרך האוהלים ועוד.

•

מוצר של לילה ,כוכבים ,הכרזת המכתש כ"שמורת אור כוכבים" ,טיולים בלילות ירח ,אירועי
אסטרונומיה.

•

אתרי רט"ג ואחרים קולטי קהל בתשלום לצד אתרי טבע ,נוף ומורשת ללא תשלום.

מגוון קהילות מדבריות-
•

תיירות דעת ומורשת ישראלית חלוצית אך פחות יהודית.

•

תיירות בדואית אותנטית ,אחרוני הבדואים בהר הנגב .אירוח בדואי מסורתי.

•

תיירות כפרית -חקלאית (אגרוטוריזם).

גיוון בסוג ומחיר התשתיות התיירותיות-
•

אפשרויות לינה ברמות מחירים משתנות.

•

מוצרים המתאימים לקהלי יעד הן של "התיירות המאורגנת" והן של "תיירות משפחות
ובודדים".

•

קיומם של שירותי דרך חדשים ברמה סבירה – ארומה ומקדולד בעבדת.
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 .5המצאי התיירותי הקיים בחלוקה לאגנים
 .5.1מאפייני האגנים
מאפייני אגן משאבים
•

האגן קרוב למטרופולין באר שבע ויכול לשמש עורף הלינה לתיירות במטרופולין.

•

גיוון של צורות התיישבות :חקלאי כפרי – קיבוצים (משאבי שדה ורביבים) ,קהילתי ,דתי,
חילוני ומעורב (רתמים ,אשלים ושיזף) ,ובהתאמה אפשר לפנות לקהלי יעד.

•

האגן נעדר נופים דרמטיים אך יש בו ערכי התיישבות וחלוציות.

•

באגן קיים אתר הלינה הגדול ביותר במועצה ( אורחן משאבי שדה) וכן  8חוות בודדים ובהן 4
עוסקות גם בתיירות.

•

באגן מתקיימים השירותים המוניציפליים והחינוכיים של המועצה.

מאפייני אגן שדה בוקר
•

באגן מתקיימת עיקר הפעילות התיירותית הנשענת בעיקרה על ערכי הטבע ,הנוף,
ארכיאולוגיה ,היסטוריה ומורשת.

•

כאן נמצאים אתר קולטי קהל הגדולים בתחומי המועצה.

•

באגן קיימים עיקר שירותי הדרך התיירותיים.

•

באגן נמצאים בארבעה מתחמים אתרי התיישבות בדואית( כ  1500נפש) ובהם מתקיימת
תיירות בדואית בקנה מידה קטן.

•

באגן קיימות 11התיישבויות בודדים ורק  6מהן עוסקות גם בתיירות.

•

שלושה ישובים קיימים באגן :מרחבעם – קהילתי דתי ,קיבוץ שדה בוקר ומדרשת בן גוריון –
ישוב קהילתי חילוני .בהתאמה התיירות פונה לקהלי היעד.

מאפייני אגן ניצנה
•

באגן התיישבות חקלאית – כפרית  3 :מושבים ,כפר חינוכי התיישבותי בניצנה וכפר תיירותי
מדברי בעזוז.

•

קיים מדרג של מאפייני ויחידות נוף :בצפון מזרח – שטחי חולות ,בתווך התיישבות ובדרום
הר הנגב הגבוה .הפיתוח התיירותי צריך לעקוב אחר מדרג זה.

•

בתחומי האגן שני גנים לאומיים – שבטה וניצנה ,שרידי מסילת ברזל תורכית ושרידי תחנת
רכבת ויישוב בדואי בעוג'ה אל חפיר.

•

ההיצע התיירותי במושבים הוא דל ביותר .לעומת זאת ביישוב הקהילתי עזוז מתקיימת
פעילות תיירותית  -מדברית ייחודית.
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 .5.2סיכום 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 =  ,352,404פדיון 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 חדרי האירוח נמוך בהשוואה לאזורים שכנים בנגב – מצפה רמון והערבה ויותר מכך
בצפון הארץ.

•

מספר אוהלי האירוח ולינת מזרונים הוא ברמה גבוהה.

•

רמת מחירי הלינה בחדרי האירוח נמוכה יחסית לרמת המחירים בלינה הכפרית

•

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
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איור מס'  - 3מוקדי חדרי אירוח על פי מספר חדרים

איור מס'  - 4אחוזי תפוסה בחדרי אירוח בהשוואה לממוצע הארצי
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איור מס'  - 5מוקדי לינת מאהלים ע"פ מספר מזרנים

איור מס'  - 6מספר חדרי אירוח ביחס לאזורים אחרים בנגב
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 .6תכניות מתאר תיירותיות מאושרות ובהליכים
 .6.1תכניות מאושרות ובהליכים  -כללי
תמ"מ  – 4/14/43דרך היין ברמת הנגב .בהליכי אישור אחרונים
התכנית מאפשרת הקמת עד  30חוות תיירותיות חקלאיות .בפועל הוקמו עד כה  25חוות 22 .חוות
נמצאות בתחומי מועצת רמת הנגב ומתוכן רק  11חוות מציעות פעילות תיירותית ,אחת מהן מגישה
שירותי הסעדה ללא לינה.
חווה אחת נמצאת בתחומי מועצת ירוחם ועוד  2חוות בתחומי מועצת מצפה רמון .רמ"י מתעתד
להוציא למכרז את יתר החוות.
עפ"י תקנון התכנית כל חווה רשאית להקים עד  6יחידות אירוח (בגודל  60מ"ר עיקרי ועוד 15
שירות) וכן שטח למסחר (בגוגל  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
מטרת התכנית :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 .התכנית מסמנת מוקדי תיירות בהם יתאפשר אכסון מלונאי ושירותי
תיירות צמודי דופן בהיקפים מצומצמים ,תוך שימור העתיקות הקרובות והדגשת הקשר בין מוקד
התיירות לדרכי הבשמים .התכנית מתירה הקמת חניונים למנוחה ולריענון והשימושים המותרים
בתחומם הם :תחנות מידע ,הסעדה ומסחר תיירותי ,בנוסף לחניוני לילה עם תשתיות נדרשות.
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.

תמ"א  – 22יער ויעור
קק"ל מקדמת תכנון של יער עזוז – בארותיים ,נחל לבן ,שדרוג פארק גולדה ,חניון הרועה והסדרת
הלימנים.
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תמ"א  – 21תכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות
התכנית מגדירה קריטריונים לאתרים בעלי חשיבות מתקופת מלחמת העצמאות :אנדרטת ביר
עסלוג' ,משלטי התמילה ועוג'ה אל חפיר .הטיפול באתרים יעשה לאחר הכרזתם כאתר לאומי ,לפי
חוק גנים לאומיים ושמורות טבע.1963 ,

 .6.2תכניות מאושרות ובהליכים  -אגן משאבים
מתחם מלונאי בכניסה למועצה האזורית
תכנית מאושרת  33/101/02/20שטח למלונאות מאפשרת הקמת  230חדרים.
תיירות ברתמים
תכנית מאושרת  2/166/03/20מיולי  2014מייעדת מגרש לתיירות – עד  100יחידות אירוח.
פארק גולדה
תכנית מאושרת  12/101/02/20מיום  16.09.1994לפארק מים ,שירותי הסעדה ,מתחם להפקת
אירועים.
מצפה רביבים
תכנית מאושרת 1/166/03/10מיום  27.05.1991מסדירה ייעודים אשר יאפשרו שימושים תיירותיים
בצמידות ליישוב רביבים אך מחוץ לקו הכחול של הקיבוץ .השימושים המותרים :מרכז הדרכה,
אולם תצוגה הקרנה ,מזנון להסעדה ועוד .התכנית אינה מאפשרת לינה.
פארק נחל רביבים
תכנית מפורטת מס' /20מק 3019 /המהווה שינוי לתכנית מתאר מס'  12/101/02/20שאושרה
בוועדה המקומית ביום  02/09/07בשטח של כ  94 -דונם המסדירה פארק לנופש ובילוי ,אזור ספורט
ובריכות שחייה (מרחצאות נווה מדבר) ושטח למלונאות.
מתחם תיירות חי נגב
תכנית מאושרת  5/106/03/200מיום  .07.01.2014מיזם תיירותי של קיבוץ רביבים המאפשר אירוח
תיירים ברמות שונות של חדרים ואוהלים .לאחרונה מוגשת למשרד התיירות תכנית להקמת חניון
נופש פעיל ( על פי התקנים הפיזיים של משרד התיירות).
תיירות ביישוב אשלים
תכנית מאושרת מס'  20/03/162/20מתאריך  27.08.15מייעדת מגרשים למלונאות ונופש ,עד 180
חדרים .השימושים המותרים הם כפר נופש ,חניון קמפינג ,מתקני ספורט ומחנאות ,מבנים לאחסון,
מנהלה והדרכה.
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מרכזי מבקרים ותצפיות בתחנות כוח באשלים
תכנית מאושרת ,תמ"א /10ב 1/מיום  17.03.13מאפשרת הקמת שני מרכזי מבקרים ומצפורים
תיירותיים הממחישים את הטכנולוגיות השונות של אנרגיה מתחדשת.
כפר נופש משאבי שדה
תכנית מאושרת  4/130/3/10מאפשרת הקמת  100חדרי אירוח בשטח של  27.8דונם.
בהכנה  -תכנית  620-0188458שינוי משטח למבני משק לתיירות .התכנית מאפשרת תוספת חדרים
עד למקסימום  120חדרים.
תיירות בשיזף
תכנית לקראת אישור סופי מס'  620-0325041משנת  2018מייעדת שטח ( תא מס'  )301לתעסוקה,
מבנים ומוסדות ותיירות ,בגודל  155,038.35מ"ר ( המהווים  10%משטח התכנית) .על פי התכנית
– ניתן להקים מתקני אכסון תיירותי ,מרכז מבקרים ותיירות נושאית ,חינוכית ,ותחומי אמנות
חזותית וחווייתית ,אזור לאטרקציה תיירותית בהתאמה לתקנים הפיזיים של משרד התיירות,
בתחום החקלאות המיועד לגידולים חקלאיים כגון צמחי תבלין ,מרפא ועוד.
תיירות בקיבוץ טללים
תכנית מעודכנת  3/142/03/20משנת  2011מאפשרת הקמת  69יחידות אירוח .עפ"י תקנון התכנית
תתאפשר בניית יחידת אירוח לכל מגרש ,באזור מגורים א'.
שירותי דרך בטללים ,
תכנית  ,4/142/03/20בכניסה ליישוב בסמיכות לכביש  ,40תכנית להקמת תחנת דלק ,חנות נוחות
או קיוסק.
עיר הבהד"ים
תכנית מאושרת  – 322/03/20שירותי דרך ,כולל תחמת דלק.

 .6.3תכניות מאושרות ובהליכים  -אגן שדה בוקר
אזור שדה בוקר  -ח'אן השיירות
תכנית מאושרת  35/101/02/20מיום  22.12.1996מסדירה הקמת מתחם תיירותי אשר ישמש בסיס
ליציאה לטיולים כגון מחנה להלנת קבוצות והדרכת סיורים ,חנייה ,מכלאת גמלים ואוהלים ללינה.
מדרשת בן גוריון – קריית שדה בוקר
תכנית מאושרת מס'  ,2/120/02/10משנת  ,1982מייעדת שטח למבנה ציבור – חינוך :בתי ספר שדה,
אוספים ,מקצועיים ,פנימיות ומשרדים וחדרים לאורחים ,במרכז האזרחי – מגרש בגודל  2דונם
המאפשר  120%אחוזי בנייה למלונאות ובידור.
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מרחב עם
תכנית מאושרת  ,60/101/02/20משנת  ,2005באזור מלונאות ,תיירות ונופש בעל אופי כפרי עפ"י
התקנים הפיזיים של משרד התיירות מאפשרת הקמת  125יחידות אירוח ,מרכז מידע ,מבנים
ואמצעים להדרכה ולשירותי תיור וטיול .אזר משולב למסחר ותעסוקה ,במגרשים  103,104בגודל
 39.6דונם יתאפשרו גם שירותי תיירות .יחידות אירוח ,באזור המגורים (  500יחידות מגורים)
תתאפשר הקמת יחידת אירוח אחת בכל בית מגורים פארק ארכיאולוגי ,בשטח התכנית יוקם
פארק ארכיאולוגי בחורבת חצצה .מרחבעם – תכנית בהכנה
תכנית  620-0550871מאפשרת הקמת כפר נופש מדברי ,מרכז מידע ,חניון קמפינג וחניון לילה
בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות.
באזור המיועד למסחר ,תעסוקה ותיירות יותר להקים גלריות ,מתחמי אוכל ,מרכז מידע ,פארק
אטרקציות ועוד.
באזור המגורים 500 -יחידות דיור יותר להקים יחידת אירוח אחת בכל מגרש.
קיבוץ שדה בוקר
תכנית מס' /20מק 3026/מאושרת מפורטת למגרשים  102 ,11משנת  2010מאפשרת הקמת אכסון
בשתי קומות בשטח שגודלו  39דונם .התכנית מאפשרת הקמת  140חדרי אירוח.
חניון הרועה
תכנית מאושרת מס'  156.5( 49/101/02/20דונם) ביוזמת קק"ל מיום  05.05.2003להכשרת ופיתוח
חניון דרך למטיילים .עפ"י התכליות והשימושים  -התכנית מאפשרת הקמת מתקני קייט ,קירות
פיתוח ,חניות ,משטחים ללינת שטח ,אוהלים .תותר בנייה ושירותים סניטריים ,מוקד יערני
ואכסון כלים.
טיילת בן גוריון
תכנון שביל הליכה ורכיבת אופניים באורך  5ק"מ מצריף בן גוריון עד אחוזת הקבר במדרשת בן
גוריון ,בהתבסס על דרך חקלאית לפי תב"ע חקלאית מס' 11/10/102/10
שביל הגשרים התלויים
יצירת מסלול נופי בין נחל חווארים ,גן לאומי אחוזת הקבר ,מצוק הצינים ,שדה צין באורך  2ק"מ.
השביל יכלול  5גשרים תלויים מעל ערוצי הנחלים .מסלול זה יהיה חלק מתכנית רט"ג להכרזת
האזור כגן לאומי נחל חווארים.
פארק חרותות הסלע
רט"ג בשיתוף המועצה האזורית מקדמת תכנון גן לאומי באזור רמת מטרד והר מחייה להמחשת
תופעת ציורי הסלע.
בית השנטי.
תכנית מס'  620-0529651המהווה שינוי לתכנית מאושרת ,ומאפשרת הקמת  135יחידות אירוח.
לקראת פרסום להפקדה.
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כפר עבדה ומתחמי תיירות וחקלאות לכפרי הבדואים
תכנון יישוב בדואי בעבדה שתושביו הבדואים יעסקו גם בתיירות ,כמו גם מתחמי תיירות וחקלאות
ברמת ציפורים ,נחל חווה ונחל אריכא.

 .6.4תכניות מאושרות ובהליכים – אגן ניצנה
אירוח בכפר הנוער ניצנה
תכנית מאושרת  2/188/03/10למתחם אירוח בתחומי כפר הנוער ניצנה.
מתחם מלונאי בניצנית
לקראת אישור תכנית  620/02/30/102מייעדת שטחים לפיתוח תיירותי/מלונאי במסגרת הקמת
היישוב.
כמהין
בהכנה תכנית  620-0241778המאפשרת הקמת אירוח כפרי – כפר נופש של עד  100חדרים בהתאם
לתקנים הפיזיים של משרד התיירות .התכנית מייעדת שטח למסחר תיירותי כגון מפעלי בוטיק
ומרכזי מבקרים לתוצרת חקלאית ,סדנאות אומן ועוד .באזור המיועד ל"מגורים ביישוב כפרי"
(סה"כ  100נחלות) תותר הקמת עד  4יחידות אירוח בנחלה בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד
התיירות .בהליכים שינוי ייעוד קרקע מחקלאות לתיירות  85( -דונם) .קידום תכנית להקמת מתחם
קמפינג.
קדש ברנע – תכנית מאושרת  -תכנית פל"ח
תכנית  2/217/03/20ממאי  2014מאפשרת במסגרת תכנית פל"ח הקמת עד  3יחידות אירוח בתחום
המגרש .תכנית קדש ברני מאפשרת  100נחלות.
כפר תיירותי מדברי בעזוז
ת"בע חדשה ומעודכנת ליישוב עזוז מייעדת  70מגרשים בגדלים שונים .התכנית תאפשר הקמת עד
 120יחידות אירוח.
באר מילכה
תכנית מאושרת  53/101/02/20משנת  99 ,2016מגרשים ,מאפשרת שימוש נוסף אחד באזור
המגורים ,כולל אכסון תיירותי.
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טבלת תכניות מאושרות לחדרי אירוח
שם /מס' תכנית

מס'
חדרים

תמ"מ  4/14/43דרך היין

99

 3/142/03/20טללים

69

33/101/02/20
 2/166/03/20ברתמים
 620-0325041שיזף

230
100

מס'
אוהלים
15

מגרש לתיירות

הערות
קיימים  33חדרים ו -
 6אוהלים

יחידה אחת באזור
מגורים א'.
מגרש בכניסה למועצה
מגרש למתקני אכסון,
מרכז מבקרים לתיירות
נושאית ,אטרקציה
בהגשה –
קמפינג משולב

 5/106/03/200חי נגב רביבים
 20/03/162/20באשלים
 2/120/02/10מדרשת בן גוריון

180

/3026מק 20/קיבוץ שדה בוקר
 35/101/02/20נחל חווארים
 2/188/03/10ניצנה
 2/217/03/20קדש ברנע
 53/101/02/20באר מילכה

140
100

חניון

 2מגרשים למלונאות
 2דונם למלונאות120% .
אחוזי בנייה
בבנייה
ח'אן השיירות
מתחם אירוח
 3יחידות לנחלה
יחידה אחת לנחלה

300
99

 100נחלות ב"פלח"

טבלת תכניות לחדרי אירוח בהליכים
סטטוס
התכנית

שם /מס' תכנית

תמ"מ  4/14/55דרך בתכנון
הבשמים
 620-0188458משאבי בתכנון
שדה
 620/0550871מרחבעם בהכנה
 620/0550871מרחבעם

מס'
חדרים

מס'
אוהלים

 16מוקדי תיירות  9 4+חניוני לילה
שערים כניסה ומידע
קיימים  82חדרים

38
500

בהכנה

יחידת אירוח אחת
לכל מגרש
כפר נופש ,חניון קמפינג,
מסחר תיירותי

חניון
לילה

620-0529651
השנטי
 620/02/30/102ניצנית

בית בהפקדה

135

לקראת
אישור
בהפקדה
בהפקדה

100
400

בהפקדה
בהכנה

120

 620-0241778כמהין
 620-024178כמהין
 620-0241778כמהין
 620-0506865עזוז

מגרש לתיירות

הערות

פיתח תיירותי  -מלונאי
מגרש לכפר נופש
לנחלה  100נחלות
יחידות
4
ב"מגורים ביישוב כפרי"
 85דונם למתחם קמפינג
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טבלת תכניות אזוריות לפיתוח התיירות
מס' ושם התכנית

סטטוס

מטרת התכנית

תמ"א  22יער וייעור

מאושרת

תמ"א  21אתרי מלחמת העצמאות

מאושרת

תמ"א /10ב1/

מאושרת

 12/101/02/20פארק גולדה

מאושרת

/20מק' 3019/פארק נחל רביבים

מאושרת

 1/166/03/10מצפה רביבים

מאושרת

בתכנון יער עזוז ,נחל לבן ,שדרוג פארק
גולדה ,חניון הרועה והסדרת לימנים
ביר עסלוג' ,משלטי התמילה ,עוג'ה אל
חפיר
הקמת שני מרכזי מבקרים ומצפורים
להמחשת טכנולוגיות אנרגיה
מתחדשת.
פארק מים ,שירותי הסעדה ,מתחם
להפקת אירועים
 94דונם לפארק נופש ובילוי ,אזור
ספורט ובריכות שחייה (מרחצאות נווה
מדבר) ,ושטח למלונאות.
קיים מרכז הדרכה ,אולם תצוגה
והקרנה ,מזנון.

 4/142/03/20שירותי דרך טללים
 322/03/20עיר הבה"דים
 49/101/02/20חניון הרועה

בעדכון
מאושרת
מאושרת

 11/10/102/10טיילת בן גוריון

מאושרת

תחנת דלק ,חנות נוחות או קיוסק.
שירותי דרך ,כולל תחנת דלק.
חניון דרך ,אוהלים ,מתקני קייט
משטחים ללינה
שביל הליכה ורכיבת אופניים מצריף
ב"ג עד אחוזת הקבר

פארק חרותות הסלע

רעיונית

רט"ג והמועצה מקדמות הכרזת גן
לאומי בהר מחייה להגנה וחשיפת
התופעה לקהל הרחב.

שביל הגשרים התלויים

רעיונית

כפר עבדה ומתחמי תיירות וחקלאות
לבדואים בהר הנגב

בוועדה
המחוזית

רט"ג מקדמת הכרזת גן לאומי נחל
חווארים ובמסגרת זו מתוכנן מסלול
נופי בין נחל חווארים לגן לאומי אחוזת
הקבר .המסלול יכלול " 5גשרים
תלויים".
הקמת יישוב קבע לבדואי הר הנגב
בעבדה וכן הקמת  3ריכוזי התיישבות
לעיסוק בחקלאות ותיירות.

הערות

חלק בוצע
חלק קיים

מתכננת דרך
גישה
משולטת
מתוך
הקיבוץ
חלק קיים
בהתבסס על
דרך
חקלאית
מאושרת.
קידום
ההכרזה
יהיה
בתיאום עם
התקדמות
תכנון
היישוב
הבדואי
בעבדה

ריכוזי
ההתיישבות:
רמת
ציפורים,
נחל חווה
ונחל אריכא.

פוטנציאל והתפלגות תכנונית
•

מס' חדרי אירוח אותן ניתן להקים על פי תכניות מאושרות בתחומי היישובים 888 -

•

מס' חדרי אירוח בהליכי תכנון אותן ניתן להקים בתחומי היישובים 1353 -

•

מס' חדרי אירוח אותן ניתן להקים על פי תכניות מאושרות בשטחים הפתוחים 429 -
סה"כ 2670 -
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•

מגרשים לתיירות בתכניות מאושרות 6 :מגרשים בייעוד מלונאי ,מגרש לשירותי דרך
ומגרש למסחר תיירותי.

•

מגרשים על פי תכניות בהכנה :מגרש אחד למלונאות ועוד מגרש אחד לכפר נופש וכן מגרש
נוסף למתחם קמפינג.

•

אוהלי אירוח בתכניות מאושרות :ניתן להקים  15אוהלי אירוח.

•

מוקדי תיירות בתכנון 10 :חניוני לילה ו  16 -מוקדי תיירות.

 6.5סיכום וניתוח המצאי התכנוני
• 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 .מלון זה צפוי 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.
• 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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 .7אתגרים וסוגיות נבחרות
 7.1כללי – רמת הנגב – מימוש תכניות מאושרות להגדלת היצע הלינה
 .1קיים 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.
 .2ניתוח החסמים המונעים מהיזמות הפרטית לממש פוטנציאל של  6מגרשים בייעוד מלונאי
בתכניות מאושרות.
 .3מימוש 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.
 .4פיתוח 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.
 .5מימוש 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.
 .6הכנת "ערכת סיוע" ליזמים המעוניינים להקים יחידות אירוח ,אתרי לינה וביקור.
ה"ערכה" תתבס ס על "קולות קוראים" של משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.
 7.2כללי – רמת הנגב – התאמת המוצר התיירותי
.7

.8

.9
.10

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.

 7.3אגן משאבים
 .1קרבת האגן למטרופולין באר שבע ,יש בו בכדי לשמש כעורף כפרי לתיירות המתפתחת
בבאר שבע.
 .2שיפור 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.
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 .3מימוש השימושים המותרים עפ"י תכנית "דרך היין" ב  7-חוות בודדים קיימות יגדילו את
ההיצע והמוצר התיירותי.
 .4חיזוק מגמת הסיורים בדגש אנרגיה מתחדשת באזור אשלים ,תוך המשך פיתוח
המצפורים.
 .5הקמת  100יחידות אירוח עפ"י תכנית מאושרת ביישוב רתמים יאפשר פנייה גם לפלח
התיירות הדתית.
 7.4אגן שדה בוקר
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

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".

 7.5אגן ניצנה
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7

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.
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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 .8נספח המצאי התיירותי
 8.1המצאי התיירותי בחלוקה לאגנים
8.1.1

אגן משאבים

אתרי ביקור -
פארק גולדה ומצפור טלי – פארק מים גדול ומטופח המתוחזק ומופעל ע"י קק"ל .לצד האגם
מדשאה גדולה ושולחנות פיקניק .במבנה בכניסה תצוגה המתארת את האזור בתקופת מלחמת
העולם הראשונה .שביל מדורג עולה לראש המדרון שמצפון לאגם ,אל "מצפור טלי" -נקודת תצפית
נאה .במקום שירותים ביולוגיים.
ביר עסלוג' – אנדרטה לזכר  34לוחמי הגדוד השמיני של חטיבת הראל ובהם גם  16לוחמים שנהרגו
בפיצוץ התחנה שמולכדה ע"י הכוחות הערבים שנסוגו ממנה .האתר שימש לפני מלחמת השחרור
כתחנת משטרה מנדטורית – שרידים מן התחנה הם שני "שירותי הקרסולה" ובור סופג גדול
במרכזו ששימשו את המחנה הבריטי שהיה במקום.
מרחצאות הנגב – באתר  4בריכות מים תרמו – מינרליים ,מתחם ספא עם מגוון טיפולים ,מדשאה
גדולה ,קפיטריה ומסעדה.
מצפה רביבים – אתר מורשת המספר את סיפור ראשית ההתיישבות החלוצית בנגב ,אחד משלושת
המצפים הראשונים שעלו לקרקע בשנת  .1943הסיור באתר כולל מיצג וידאו הממחיש את סיפור
העלייה לקרקע והניסיונות הראשונים לחקלאות בנגב.
גבעת הקומנדו הצרפתי – בצומת הכניסה למרכז לחקלאות מדברית מוביל כביש צדדי אל הגבעה
המהווה אתר זיכרון לחמשה עשר לוחמי "הקומנדו הצרפתי" – חיילים דוברי צרפתית ,עולים
חדשים מצפון אפריקה ונוצרים צרפתיים אוהבי ישראל שהיו חלק מהגדוד התשיעי של הפלמ"ח
בחטיבת הנגב ונהרגו במבצע הגנה וכיבוש משלטי התמילה שחלשו על כביש באר שבע – סיני.
המרכז לחקלאות מדברית – סיור מודרך להיכרות עם החקלאות המדברית המודרנית .קיימת גם
אפשרות להפעלה עצמית אינטראקטיבית להמחשה וידע אודות תיירות המדבר .מתאים למשפחות
וקבוצות בתיאום .ניתן לסייר בחממות ואף להכיר את תחום האנרגיה המתחדשת.
לקט מסלולי טיול
באגן משאבים לא קיימים מסלולי טיול מוכרים ומומלצים אותם מבצעים התיירים באופן עצמאי.
אך קיים מסלול טיול מודרך בתשלום ע"י חברת "בשביל הידע" המפעילה סיורים חקלאיים
מהמרכז לחקלאות מדברית .המסלול כולל ביקור במו"פ  ,כניסה לחממות ואפשרות לסיור בנושא
אנרגיה מתחדשת באשלים.
שירותי תיירות
הסעדה ובתי קפה
מסעדה חלבית בחוות קורנמל .פאב  40בקיבוץ טללים .טעם הבריאה – שירותי קייטרינג בקיבוץ
טללים .קייטרינג ושירותי הסעדה בשטח ,אשלים.
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אמנים וגלריות
בית גלריה וגן הפסלים באשלים ,חרש ברזל בשילוב אבן ,עץ וזכוכית ברתמים ,עיצובים בזכוכית
באשלים ,סטודיו לקרמיקה ברתמים" ,חרוט בעץ" ברתמים" ,סטודיו בר" ,גלריה וסדנת קרמיקה
באשלים ,חריזת חרוזים יפניים בטללים ,צילום והעצמת נשים באשלים.
מורי דרך וסיורים
"דרור במדבר" – גלישת חולות וטיולי ג'יפים ,אשלים .ישראל ג'יפ טור באשלים.
טיפולי גוף נפש
רפואה סינית באשלים .סייקי שיאצו במשאבי שדה.

 8.1.2אגן שדה בוקר
אתרי ביקור
צריף בן גוריון – צריף המגורים של פולה ודוד בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר שנשמר ממש כמו ביום
מותו של בן גוריון .ביקור בצריף מציע מפגש עם דמותו של בן גוריון ,תערוכה המציגה את הקשר
בין בן גוריון והנגב ,חדרי פעילות אינטר-אקטיבית בנושאים הלאומיים שהעסיקו אותו ,מיצג
אנימציה על בן גוריון ועוד .הכניסה בתשלום,
גן לאומי אחוזת הקבר – קבריהם של בן גוריון ואשתו פולה שוכנים בקצה מצוק תלול המשקיף על
הנוף המרהיב של בקעת צין ורמת עבדת .השבילים המוליכים מרחבת החנייה אל אחוזת הקבר
עוברים בגן מטופח ,שבו צמחייה מקומית המתאימה לתנאי היובש והמליחות של המדבר .הכניסה
ללא תשלום.
חיזיון אור-קולי בן גוריון – הכרעות מעצבות  -במכון למורשת בן גוריון ,במבנה ייעודי קיים מיצג
אור-קולי החושף הכרעות "בן -גוריוניות" שעיצבו את המדינה והחברה הישראלית המשפיעות על
החברה והמדינה עד היום .הכניסה בתיאום ובתשלום.
גן לאומי עין עבדת – עין עבדת הוא מעיין הנובע בקטע שבו נחל צין "עוזב" את רמת עבדת ומתחתר
בין הרמה ורכס חתירה .הנחל יוצר כאן קניון צר ועמוק בסלע הקרטון הרך והלבן .בקניון נובעים
שלושה מעיינות שכבה ועל גדת הנחל צמחיית נחלים המושכת בעלי חיים רבים ,בהם יעלים ושפני
סלע וכן אפשר לצפות בנשרים ועופות דורסים נוספים .אפשרות למסלול רגלי המתאים למשפחות
עד לבריכת השכשוך ( כ 45 -דקות הליכה) ואפשרות למסלול מאתגר למיטיבי לכת ,תוך טיפוס
בסדרת סולמות ומדרגות עד לראש הקניון וממנו תצפית מרהיבה למפל עין מעריף הנופל מגובה 60
מטר .כשעה וחצי הליכה ,הכניסה בתשלום.
שנטי במדבר – כפר טיפולי לבני נוער בסיכון .המקום מארח קבוצות בהזמנות מראש לביקור של
כשעה וחצי הכולל אירוח עם כיבוד ב"אוהל הידידות" הססגוני ,הסבר וסרטון על הבית וסיור
ברחבי הכפר .בתיאום ובתשלום.
חוות אורליה – חווה חקלאית תיירותית שהוקמה על שרידי חווה עתיקה .כאן מגדלים ארגן ממנו
בעל החווה מפיק שמן למטרות קוסמטיקה ,משחות בעלות סגולות מרפא ושמן לתיבול .ניתן לקבל
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הדרכה בחווה (לקבוצות) ולבקר בחנות המכר .עוד בחווה – שתי בקתות אירוח זוגיות מפנקות
ומשטחים להצבת אוהלים אישיים .הסיור בתשלום ובתיאום מראש .הכניסה לביקור בחווה – ללא
תיאום וללא תשלום
מצפור ליפא גל וציורי הסלע בהר מחייה – המצפור ברום  575מ' מעל לפני הים הוקם לזכרו של
ליפא גל מחלוצי הנגב ומראשוני הקרן הקיימת לישראל .מהמצפור תצפית היקפית משולטת לעבר
בקעת צין ,שדה בוקר ,עבדת ורמת מטרד .מהמצפור יוצאים שני שבילי הליכה ( האחד למשפחות
והשני למיטיבי לכת) לריכוז גדול של ציורי סלע (חרותות סלע) .החוקרים טוענים כי הציורים
מבטאים סמלי פריון ,תפילה ,סמלי טריטוריות שבטיות ,בעלי חיים וסצנות ציד ומלחמה
ומתארכים אותם לתקופת הברונזה הקדומה (  2000 – 2400לפנה"ס).
חוות כרמי עבדת  -חוות כרמי עבדת החווה ממוקמת על שרידי חווה חקלאית קדומה ואכן נשתל
כאן כרם ליין על בסיס הטראסות הקדומות .בעלי החווה התמחו גם בייצור יין והקימו יקב בוטיק.
ניתן לס ייר בחווה לטעימות יין ובתיאום מראש להתנסות בבקבוק עצמי של היין .מהחווה עצמה
יוצא מסלול מעגלי לציורי הסלע הקדומים .בחווה  6יחידות אירוח .הסיור בתשלום ובתיאום
מראש .הכניסה לחווה – ללא תשלום וללא תיאום.
גן לאומי עבדת – עבדת שימשה כעיר המרכזית על "דרך הבשמים" בין פטרה לנמל בעזה וממוקמת
על גבעה גדולה מעל ערוץ נחל צין .העיר התפתחה בימי שלטונו של המלך עבדת במאה הראשונה
לפנה"ס והגיעה לשיא פריחתה בתקופה הביזנטית ,במאות ה  4-עד ה –  7לספירה .בתקופה זאת –
התושבים שהתנצרו הקימו כנסיות מפוארות ,מערכות לאגירת מים ,מחסנים לאגירת מזון
ומתקנים חקלאיים לייצור ואחסון יין ועוד .בשטח העיר נמצאו שרידים שהשתמרו היטב של מקדש
נבטי ,כנסיות ,מצודה ביזנטית ,בית מרחץ ,מערות קבורה ועוד .עבדת נפגעה ברעידת אדמה קשה
בשנת  630לספירה ,וזמן קצר לאחר מכן האזור נכבש ע"י שבטים ערביים והעיר ננטשה סופית.
בכניסה לגן הלאומי ,מרכז מבקרים עם סרטון המתאר את חיי הנבטים ומסלול שיירות הובלת
הבשמים והתבלינים ,תצוגת ממצאים ארכיאולוגיים והצטיידות בחומרי עזר לסיור בעיר וטיולים
באזור .במתחם הכניסה " -שירותי דרך"  -תחנת דלק ושירותי מזון .הכניסה בתשלום.
לקט מסלולי טיול נבחרים
נחל חווארים – מסלול טיול רגלי ומעגלי (רצוי לארגן הסעה) בדרגת קושי בינוני – קל ,מתאים
למשפחות ,באורך כ –  3ק"מ ,משך זמן  2-עד  3שעות .ראשו של המסלול בכביש  ,40מדרום
למדרשת בן גוריון ,סמוך לבור נבטי – ביזנטי קדום ,וסופו בחיבור לנחל צין ,בסמוך לדרך המובילה
לעין עבדת .גולת הכותרת של המסלול הוא בטיול בליל ירח מלא המושך אליו המוני מטיילים בזכות
נוף הבתרונות וסלעי הקרטון הבוהקים בלבן.
פארק חרותות הסלע  -ממצפור ליפא גל יוצאים שני מסלולים בדרגות קושי שונות ,ומסומנים
בצבעים שונים .המסלול הקצר (האדום) אורכו כ  500 -מ' ומשך זמן הטיול כמחצית השעה .אורכו
של המסלול הארוך(הכחול) כ  2200 -מ' ,כשעתיים ומחצה .המסלולים משולטים בהסברים מאירי
עיניים ובאמצעותם נפתח למטייל צוהר לעולמם הרוחני ,הכלכלי והתרבותי של נוודים ,רועי צאן,
אנשי שיירות וחקלאות מדבריים .חרותות הסלע נחקקו בסלעי גיר בהירים המכוסים בשכבה דקה
של כרום מדברי כהה (פטינה) .האומנים חרטו בסלע או נקבו אותו ובכך הסירו חלק מהקרום הכהה
ויצרו איורים על רקע הפטינה הכהה.
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בורות רמלייה – מסלול רגלי באורך כ –  2.5ק"מ ,בדרגת קושי בינונית וכן לרכבי  .4X4תחילת
המסלול כ – קילומטר אחד צפונית לעבדת ופונה דרומה – מערבה על תוואי נחל צין ,מסומן בצבע
שחור ,ומגיעים לבורות מים ,מערות מסתור ומגורים על הגדה המערבית של נחל צין .המערות
והברכות החצובות בוהקות על רקע סלעי הקרטון .בהמשך מתחבר אליו המסלול המסומן באדום
הפונה מזרחה ומסתיים בעיר עבדת .על פי אופי בניית הברכות עם עמוד התמך במרכז ניתן לשייכם
לתקופה הנבטית – ביזנטית (כדוגמת הבריכות בנחל חצץ) .הברכות מתמלאים מן המים הזורמים
בערוץ הנחל .שרידי הטראסות ,שחלקן שוקמו ושוחזרו הם עדות לכך שבעבר הייתה כאן פעילות
חקלאית ענפה.
שביל הר הנגב ודרך האוהלים – מסלול הליכה של  5- 4ימים מהיישוב מרחב עם ועד מצפה רמון
המאפשר לחוות את המדבר ,לבקר ואף להתארח באוהלי הבדואים .המסלול עובר ומחבר בין אתרי
תיירות מרכזיים ומוכרים באזור ,בין שרידי התיישבות קדומה ,ציורי סלע ועוד ,לבין ההתיישבות
המתחדשת .בציר אורכי זה ניתן לטייל בכל אמצעי התחבורה (ג'יפים ,רכבים פרטיים ,אופניים
וטיולי גמלים) וכן טיולים רגליים ברמות קושי שונות – למיטיבי לכת ולמשפחות המטיילות בחלק
מהמסלול.
עין עקב ,חוד עקב ועין זיק – מעיין שכבה בנחל עקב הגולש במפל מגובה  10מטרים לתוך בריכה
עמוקה המח זיקה מים כל השנה .המעיין משמש גם מקור שתייה לבעלי החיים בסביבה .בסמוך
שביל המטפס לחוד עקב – הר בצורת חרוט ממנה תצפית נהדרת לסביבה ולפיתולי נחל צין .במרחק
לא רב נמצא גם את עין זיק.
שביל ישראל – במרחב התכנון עובר שביל ישראל להולכי רגל בקטעים עשירים באתרי טבע
ומורשת :עין עקב ,נחל צין ,רמת דבשון ,עבדת ,גבי חווה ,מצד גרפון ,מצד מחמל ומכתש רמון.
שבילי אופניים – באזור עשרות קילומטרים במספר שבילי אופניים מסומנים :מסלול הר ערקוב
וסינגל הארגן ,סינגל רכס חלוקים ,סינגל בורות חצץ ,מסלול "העץ" ונחל נוקד ,מסלול "שביל
הטראסות" .באזור עובר תוואי שביל ישראל לאופניים המחבר בין הר ערקוב לרכס הר בוקר.
מסלולי סיור נוספים :בורות ביזנטיים ונרקיסים בנחל חצץ ,חורבת חלוקים ונחל נוקד ,חלמוניות
ירוחם ,חלמוניות נחל בוקר ,מצפה חגי ו"העיר האבודה".

שירותי תיירות
הסעדה ובתי קפה
ארומה ומקדונלד בתחנת תדלוק עבדת .פאב ג'ומעה במדרשת בן גוריון .פולה קפה בצריף בן גוריון.
"הכנענייה" במדרשת בן גוריון .פלאפל פלוס במדרשת בן גוריון" .סחוטרי" ,מיצים במדרשת בן
גוריון" ,לשה" קונדיטוריה וקפה במדרשת בן גוריון .דברי טעם ,שירותי קייטרינג במדרשת בן
גוריון .חוויה נגבית – שירותי קייטרינג .רוניתא ,שירותי קייטרינג במדרשת בן גוריון .פיצרייה
במדרשת בן גוריון" .יהלה קמפ" -ארוחה בדואית בעבדה" .האוהל של עיד" ,ארוחה בדואית
בעבדה.
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אמנים וגלריות
עיצובי יודאיקה במרחבעם ,קדרות מדברית ,קרמיקה ,צילום אומנותי ,סדנאות אומן וגלריה
במדרשת בן גוריון.
מורי דרך וסיורים
כ –  20מורי דרך ,חלקם בעלי רכבי שטח ,חלקם מדריכי רכיבת אופניים.
טיפולי גוף נפש
"מרגוע במדבר" – קליניקת טיפולים ,אורלי שרון ,קיבוץ שדה בוקר .ייעוץ פנג שואי ,איריס דהן,
מדרשת בן גוריון .טיפולים הוליסטיים ורפלקסולוגיה ,אלחנדרה פרץ מורנו ,מדרשת בן גוריון.
טיפולים הוליסטיים ,שיאצו ורפלקסולוגיה ,יוכי גורדון ,מדרשת בן גוריון .טיפולים הוליסטיים,
מיכל שריר ,מדרשת בן גוריון.

 8.1.3אגן ניצנה
אתרי ביקור
גן לאומי שבטה – שרידי עיר ביזנטית על דרך הבשמים שהוכרזה ע"י אונס"קו כאתר מורשת
עולמית .ובה שלוש כנסיות מרשימות .רחובות העיר הרחבים מובילים למבני ציבור ,גיתות גדולות
המעידות שבסביבת העיר גידלו גפנים עם תעשיית יין ,ומערכת מים המנקזת את מי הגשמים.
גן לאומי ניצנה – ראשיתה של ניצנה כאחת משש ערי הנבטים בנגב ,אולם לשיא פריחתה הגיעה
בתקופה הביזנטית ובה נשמרו מספר כנסיות .ניצנה התפרסמה בזכות התגלית הארכיאולוגית של
משלחת בריטית מתקופת המנדט שחשפה  195פפירוסים .למרגלות התל אנדרטה לזכר חללי
חטיבה  8שנלחמה בעוג'ה אל חפיר בסוף מלחמת העצמאות.
עוג'ה אל חפיר  -הייתה עיירה בימי מלחמת העולם הראשונה ,על גבול א"י וחצי האי סיני .כאן
שכן המרכז המנהלי העות'מאני לצורך שליטה על שבטי מדבר סיני בשל שפע המים ( נחל עזוז
הנשפך לנחל ניצנה) .שיא פריחתה של עוג'ה אל חפיר היה בשנת  1917כשנבנו כאן מחנות הצבא
התורכי ובית חולים .ניתן לראות את שרידי מגדל המים שנועד למילוי דודי המים לצינון מנועי
הקיטור ושרידי הסוללות עליהם הונחה המסילה שהובילה מבאר שבע לקסיימה.
חמוקי ניצנה – לא הרחק מתל ניצנה בדרך לעזוז יש שילוט מפנה ל"חמוקי ניצנה" – תצורה
גיאולוגית מרהיבה של בליית סלע קרטון רך ובוהק שיצרו סלעים עגלגלים ובהם פזורות פיסות
שחורות של סלעי צור .מאובנים של יצורים חד תאיים בגודל מטבע ,הנקראים נומוליטים ( ביוונית
– נומוס – מטבע ,לוטוס – סלע) פזורים בשטח .בסביבה גם שרידי בוסתן ותצפית נוף.
"חדר הפלאות" בכפר הנוער ניצנה – מוזיאון חווייתי ייחודי עם הפעלות המבוסס על אוספים של
איש הטבע והמצלמה ,יצחק מובשוביץ.
בית הדבש בקדש ברנע – סיור והדרכה אודות חיי הדבורים ,צפייה בכוורות שקופות ,טעימות דבש
וחנות ממכר .לקבוצות ,בתיאום.
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שירת המדבר בבאר מלכה – חווה אורגנית ייחודית בה מגדלים צמחי מרפא ותבלין ,עצי פרי ומטע
ארגן ממנו מפיקים את השמן המרוקאי .בחווה מתקיימים סיורים וסדנאות לקבוצות בתיאום
מראש.
לקט מסלולי טיול נבחרים
"נתיב השלום" ,עוג'ה אל חפיר ,חמוקי ניצנה ואתרי עזוז – מסלול רכוב ב"נתיב השלום" – יצירתו
של הפסל דני קרוון הכוללת עמודי אבן מלאכותיים המזכירים בצורתם עמודים מהתקופה
הביזנטית .על כל העמודים חצובה המילה שלום בשפות שונות .המסלול ממשיך באנדרטת חטיבה
 , 8תל ניצנה ,שרידי הכפר עוג'ה אל חפיר ,חמוקי ניצנה ,הגשר התורכי מעל נחל עזוז ,חורשת
בארותיים עם שתי הבארות – אהרון ומשה שליד חורשת עצי האשל והאקליפטוס אשר ניטעו ע"י
בוגרי מקווה ישראל במלחה"ע הראשונה .מכאן סיור בבריכה הביזנטית ( ) 3X27X41עם שרידי
אמת המים של בית החווה .מעל הבריכה ,בדופן נחל בארותיים נמצאת גבעת הכתובות עם ציורי
סלע.
סיור לחקלאות מתקדמת בפתחת ניצנה – סיור להיכרות עם החקלאות המתקדמת ומפגשים בלתי
אמצעיים עם החקלאים" :שירת המדבר" – חווה אקולוגית ייחודית באר מילכה" ,משק יוסף" של
גידולים אורגניים בבאר מילכה" ,משק צ'רי" לירקות טריים בבאר מילכה" ,בית הדבש" במושב
קדש ברנע" ,יקב רמת נגב" יקב אקולוגי בקדש ברנע" ,נבטו – חוות שבטה" – סיפור של חלוציות
ואהבת המדבר עם חליטות תה וצמחי מרפא ותבלין.
שבילי אופניים בעזוז – עשרות ק"מ של מסלולי רכיבה משולטים כדוגמת סינגל עזוז העובר באחד
האזורים הבראשיתיים שנשמרו ו"שביל בארותיים".
שירותי תיירות
הסעדה ובתי קפה
"טעם במדבר" בחורשת ניצנה .קפה עזוז .מסעדת "נבטו" בשבטה .ח'אן בארותיים ,ארוחות
ניגובים בעזוז .פנטזיה במדבר ,פיצות בבאר מילכה .סדנאות אוכל במושב כמהין" .הבוטקה",
סנדויצ'ים בקדש ברנע .פיצה ח'ואניטה במושב קדש ברנע" .קונצ'יטה ,טורטיה על גלגלים ,מושב
כמהין.
אמנים וגלריות
סטודיו טוביאנה בעזוז" .אורחות מדבר"  -חרש ברזל ,קרמיקה וסדנאות בעזוז ,סדנאות קרמיקה
בעזוז ,צייר ופסל באבן בעזוז" ,הנפחייה" בקדש ברנע" .עושה כלים"  ,יצירה בחומר בקדש ברנע,
קשקושי אופנה בכמהין ,רקמה אומנותית בעזוז" .כלי קדם" ,תכשיטים וכלי חימר בבאר מילכה.
מורי דרך וסיורים
"אורחות מדבר" בעזוז" .סיור עם טעם" בכמהין ,נירה צדוק ,קדש ברנע" ,אופני ניצנה"" .רולינג
תיירות" -השכרת אופניים בכמהין ,סיורים והדרכות באר מילכה ,סיורים מומחזים להיכרות אתרי
המורשת והטבע בקדש ברנע 5 ,מורי דרך מוסמכים.
טיפולי גוף נפש
דיקור סיני וקוריאני בקדש ברנע .טיפולי שיאצו בכמהין ,נטורופתית בכמהין.
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מבוא
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 .פרק זה יסקור ויתייחס בנפרד לשתי
אוכלוסיות אלו הנבדלות הן במאפייניהם והן בממשק בינן ובין המועצה.
האוכלסיה הבדואית באזור ביר הדאג' מחולקת לשתי קבוצות ,קבוצה ראשונה מתגוררת בתחום
הקו הכחול של הישוב .תחום זה נגרע מתחום השיפוט של מועצה אזורית רמת נגב והועבר למועצה
האזורית נווה מדבר .הקבוצה שניה מתגוררת מחוץ לקו הכחול של הישוב ומתפרסת על שטח של
כ 12,000-דונם משטחי המועצה האזורית רמת הנגב.

פזורת ביר הדאג' משני צידי נחל רביבים (צילום :דני אמיר)

האוכלסיה הבדואית בהר הנגב חיה באזור מזה מאות שנים .היא בעלת דגם של התארגנות מרחבית-
חברתית שמאפשר את המשך אורח החיים המסורתי של האוכלסיייה הבדואית ,במשלוב עם ערכי
הסביבה של תושבי המרחב כולו .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 כמה לחוויות תיירותיות ,והכפר הבדואי
המסורתי והאירוח בו על היבטיו השונים ,מספק חוויה אותנטית שגם מחזקת את הקהילה
הבדואית וגם משתלבת בצרכי המרחב והאזור.
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 .1.1מדיניות הממשלה בנוגע להסדרת היישובים בדואים בנגב
בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים של המאה ה 20 -פיתחה הממשלה תוכניות ליישובה של
האוכלוסייה הבדואית בנגב מחדש בשבעה יישובי קבע עירוניים (תל-שבע ,רהט ,ערערה בנגב,
כסיפה ,שגב שלום ,חורה ולקיה) ,ללא כל התחשבות באורח חייהם המסורתי של הבדואים וללא
שיתופם בבחירת סוג ההתיישבות .מאז תחילת יישומה של התוכנית הממשלתית ליישובם של
הבדואים ביישובים עירוניים ,מתגוררים ביישובי הקבע הללו כמחצית מאוכלוסיית הבדואים בנגב,
המונה כ 200,000 -בני אדם ,ואילו המחצית השנייה ממשיכה להתגורר ביישובים בלתי מוכרים.
תהליך התכנון וההקמה של העיירות הוותיקות נערך תוך שיתוף מועט של הצימור המקומי ,והוביל
לתכנון שלא תאם את הצרכים הייחודים של האוכלסייה ואשר לא נתן ביטוי לאורחות החיים
המסורתיים שלה ,חסר התייחסות לנושא תביעות הבעלות על הקרקע בתוך הישובים .בנוסף ,הוקצו
תקציבים נמוכים מדי לצורך תכנון היישובים ופיתוחם .בעיירות לא הוקמו אזורי תעסוקה ולא
ניתנו בתחומיהן פתרונות תעסוקתיים כלשהם.
מבחינה חברתית ,הנסיון לרכז את הבדואים בעיירות הוותיקות הביא לתהליך עיור מואץ ומאולץ
של חברה כפרית מסורתית .בתהליך האכלוס של העיירות היו חסרים שלבי ביניים ,שהיה בכוחם
למתן את המעבר מחיים חקלאיים למגורים ביישובים בעלי אופי עירוני למחצה .המעבר החד
מכפרים לא – מוכרים לעיירות העמיק את השסע בין המשפחה הגרעינית ובין הזהות השבטית,
וגרם למשבר חברתי נוסף בחברה הבדואית המסורתית.

 .2אוכלסיית הבדואים בהר הנגב
 .2.1רקע כללי וסקירה היסטורית
ההיסטוריה של הישובים הבדואים בהר הנגב ארוכת שנים ,אך רק לאחר  ,1890ייצבו לעצמם
המטות והשבטים השונים נחלות קבועות .מרחב הר הנגב היה בשליטתו של מטה אלעזזמה כאשר
הגבול המזרחי חופף לקו פרשת המים של הר הנגב והנגב הדרומי ,ממשית והר רותם בצפון ועד צוקי
עובדה בדרום.
מרחב זה התחלק בין השבטים השונים של מטה העזזמה כאשר לכל שבט אזורי מחיה משלו .צורת
ההתישבות הייתה והינה של קהילות קטנות הכוללת מספר משפחות מורחבות שבזמנו גם נעו עם
עדריהן בין האדמות החקלאיות שלהם ,בקרבתן שהו בקיץ ובסתיו ,לבין מגורי החורף שהיו
במקומות יותר נמוכים ומוגנים מקור ורוחות .מדובר בקהילות שהתקיימו בצניעות בחברה טרום
צרכנית ,משילוב של חקלאות בעלי חיים תלוית מרעה ועיבודי בעל .במהלך המאה ה  20-נוספה לכך
גם היציאה לעבודה שכירה להשלמת ההכנסה המשפחתית.
החל משנות ה 50 -של המאה ה 20 -נאלצו התושבים הבדואים להתאים את מיקומם ותנועתם
במרחב למציאות החדשה שנוצרה עם הקמת בסיסי צבא וסגירת שטחי אימונים ,וקבוצות שונות
נאלצו לעזוב את אדמותיהן .בהמשך ,בסוף שנות ה ,'70 -החלה הסיירת הירוקה שגובתה על ידי
משרדי הממשלה השונים והגורמים המופקדים על הטיפול באוכלסייה הבדואית ,את פעולות
הפיקוח והאכיפה באזור .נוכח המגבלות שהושתו על התושבים הבדואים בשנים אלה הן במרחב
הרעיה ,הן בגידול העיזים והגמלים ,והן בבחירת מקומות התיישבות והקמת מבנים בהם ,התקבעו
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אתרי ההתיישבות ונוצר הצורך להחליף את האוהלים המסורתיים במבנים יותר עמידים .המדינה
התירה בזמנו את השימוש בפחונים בהיותם מבנים קלים שניתן לפרקם במהירות ,וכך נוצר הנוף
המאפיין כיום את ההתיישבות הבדואית.
טרם הקמת מדינת ישראל ,מרחב הר הנגב כאמור היה בשליטת מטה העזזמה אשר כולל  12שבטים.
שניים מתוך אותם  12שבטים מתגוררים היום בהר הנגב ,שבט הזיאדין ושבט הסראחין .הסראחין
התמחו ברעיית גמלים ובגידולם לצד הצאן ,ואילו הזיאדין ,שהם קרובים יותר לליבה של מטה
אלעזזמה ,התמקדו בגידול צאן ובחקלאות מסורתית .בנוסף להם ,חיות בהר הנגב מזה שנים רבות
משפחות אל קשחאר ואל וואג' המשתייכות לשבט ג'נביב.
לאורך השנים חוו הבדואים לחץ מתמשך שנועד להגביל את תנועתם במרחב .הכרזה על שמורת
טבע ושטחי אש מחד ,ומערך של חוקים ותקנות שונות מאידך ,גרמו במשך השנים לשינויים
בהיבטים מרכזיים של אורח החיים .כך למשל בעקבות "חוק העז השחורה" אשר אסרה על גידולה,
הבדואים נאלצו להחליף את בעל החיים המקומי אשר התאים לתנאים המדבריים ,בבעלי חיים
שפחות מו תאמים לתנאי המקום ,כבשים ועזים לבנו שיכולתן לנוע למרחקים מוגבלת .הם נאלצו
גם למכור את עדרי הגמלים שלהם ,וגם להפסיק לעבד את רוב אדמותיהם .בעקבות כל אלה מידת
הגמישות שלהם קטנה ,יכולתם לשרוד בהסתמך על אורח החיים המסורתי ירדה ,והם שילבו יותר
ויותר עבודה שכירה בכלכלת משפחותיהם ,כשהם נדחפים למעשה לכיוון של אורבניזציה ללא
הכשרה ,כלים ,עזרה כלכלית או תמיכה כלשהי.

 .2.2מאפייני האוכלסייה וההתיישבות
רוב אוכלסיית הר הנגב מתגוררת באוהלים ובצרפים .לא קיימים בהר הנגב מבנים קשחים ,דבר
המעיד על אכיפה מצד אחד ומצד שני על אוכלסייה שעדיין לא עברה את תהליכי העיור שעבר כלל
המגזר הבדואי בצפון הנגב .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.
למרות שאוכלסיית הר הנגב הינה חלק משבטים הפרוסים על כלל הנגב ,ניתן לומר בוודאות
שהאוכלסייה מייחסת חשיבות גבוהה ביותר למיקום הישוב בהר הנגב ואינה מוכנה לעבור
ולהתגורר במקום אחר.
 .2.2.1נתוני אוכלוסיה קיימת
מאחר ולא קיים נתון מדויק במרשם האוכלסין על אוכלסיית הר הנגב ,הנתונים המוצגים נלקחו
מסקר שנעשה בשנת  2006במסגרת בדיקת היתכנות חברתית שהוכן ע"י המנהלה לקידום
הבדואים ,ועודכן באמצעות יצירת קשר טלפוני עם נציגי המשפחות.
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גודל האוכלסייה
אוכלסיית הר הנגב המתגוררת בתחום אשר בין שדה בוקר למצפה רמון מונה כ 1,250 -נפשות
שמרוכזים בארבעה ריכוזים:
רמת ציפורים 41 :משפחות
עבדה 103 :משפחות
משלש חוה 30 :משפחות
ואדי אריכא 30 :משפחות
סה"כ  250משפחות
חלוקת האוכלסייה על פי שכבות גיל
מבוגרים מעל גיל  450 -18נפש
ילדים מגיל  650 – 6-18נפש
ילדים עד גיל  150 -3נפש
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תעסוקה
א .חקלאות
 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.
חשוב לציין שהנתונים מתייחסים רק לעדרי צאן הגדולים מ 50-ראש ולעדרי גמלים הגדולים מ5-
גמלים .חלק גדול מעדרי הצאן מתבססים על רעיה בשטחי האש של צה"ל ובעונת המרעה ברעיה
בשטחי השפלים.
ב .שכירים
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.
ג.תעסוקת נשים
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.
 .2.2.2השתלבות 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 .לפירוט נוסף ראה פרק התיירות בדו"ח זה.
 .2.2.3חינוך ומבני ציבור
א.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.
ב .חטיבת בינים וחטיבה עליונה :באזור הר הנגב 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.
 .2.2.4חיבור לתשתיות וסוגיות סביבתיות
רוב האוכלסייה עברה החל משנות ה 70-של המאה ה ,20-מעומק שטח הר הנגב אל אזורים סמוכים
לכביש מס'  .40לדרך זו מספר רב של תפקודים אזוריים ולאומיים  -מחברת בין באר שבע מצפה
רמון ואילת ,וכדרך אזורית משרתת את הישובים ,חוות הבודדים ומחנות צה"ל באזור ,את
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התייירות שיע דה הר הנגב ,ואת התיירות העוברת באזור .המאפיינים ההנדסיים של הכביש יוצרים
מיגבלות מהירות ומפגעי בטיחות ,ומקשים על התחברות דרכים מקומיות אל הכביש.
בצמוד לכביש  40קיימות תשתיות של בזק ,קו מים " 16למצפה 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.

 .2.3קריאת 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 :אב ובניו הנושאים במתחם משפחתי ,אחים ובניהם
הנושאים במקבץ של מתחמים משפחתיים סמוכים .הפריסה אינה מקרית אלא מתואמת לתוואי
השטח ומתקיימת לאורך ואדיות צדדים של ערוצי נחל מרכזי ,כאשר משפחות מורחבות מתפרסות
כל אחת בנפרד .אחים גרים לצד אביהם ודודים בהמשך באותו ערוץ .אדמת הוואדי השזורה
בטרסות משמשת לגידול שעורה וחיטה .בתי המגורים כשלצדם מכלאות הצאן והגמלים ,ממוקמים
בסמוך ,בגובה סביר מעל ערוץ הנחל כדי להתגונן מפני שיטפונות אפשריים.
במקרה בו משפחות מקבוצות שונות חולקות את אותו ערוץ ,נשמר ביניהן מרחב של כ 200 -מטר
המאפשר שמירת פרטיות של כל מקבץ מתחמים משפחתיים .בתוך המתחם של המשפחה המורחבת
הנשים נעות בחופשיות.

עבדה  -מתחמים משפחתיים סביב חקלאות טרסות בערוצים

7

התיישבות בדואית

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

 .2.4מדיניות הממשלה בנוגע להסדרת היישובים הבדואים במועצת רמת נגב
הר הנגב הינו מרחב המחייה המסורתי של שבט אלעזזמה .עם הקמת המדינה ישראל הבדואים היו
לאזרחיה ,אך אף על פי כן ,במשך שנים רבות לא הייתה התייחסות ראויה לצרכים ולפריסה
המרחבית של אוכלסייה ייחודית זו .רק החל מסוף שנות ה '70-של המאה הקודמת החלה המדינה
לגבש מדיניות שבבסיסה ציפוף וריכוז האוכלסייה ,כחלק ממהלך כללי של עיור מואץ .בשנים אלה
נעשה ניסיון להעביר את תושבי הר הנגב הבדואים לישוב שגב שלום ,שלא הצליח בגלל התנגדות
התושבים .כתוצאה מכך ,בשנת  1995הגיעה המדינה באמצעות שר השיכון דאז ,להסכם עם תושבי
עבדה ,לפיו יוסדר ויתוכנן מקום מושבם בהתאם להליכי תכנון מחייבים ,אלא שהדבר לא בוצע .רק
בשנת  ,2000כאשר התקבלה החלטת ממשלה מס' (2562ערב )47/שהנחתה את הגורמים המקצועיים
לבחון את ההצעה להקים שני יישובים בדואיים באזור הר הנגב :עבדת א' ועבדת ב' ,החלו הליכי
התכנון בפועל ,אך גם אז באופן איטי .באותה שנה בעקבות החלטת בג"צ ,הוקם מרכז שירותים
(בית ספר ,דרך גישה ומרפאה) בעבדה .בשנת  2007נערכה הסדרה סטטוטורית של מרכז השירותים
בתמ"מ .1/40/14/4
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 .בשנת  2012התקבלה ההחלטה להפקיד את תיקון  65לתכנית המתאר המחוזית
תמ"מ  ,14/4שמטרתו הקמת יישוב בדואי ברמת ציפורים .תושבי הר הנגב הגישו התנגדות לתכנית
בטענה שמדובר בתכנית שכל מטרתה לרכז את האוכלוסייה הבדואית בנקודת ישוב אחת ,תוך
התעלמות מהמאפיינים חברתיים והתרבותיים של האוכלוסייה הבדואית בהר הנגב .הדיון
בהתנגדות התקיים שנה לאחר סיום ההפקדה ,בחודש יוני  .2014בעקבות הדיון הוחלט לקבל באופן
חלקי את ההנגדות של התושבים ולבחון במקביל קידומו של הישוב ברמת ציפורים ,אשר נותן מענה
לחלק מהתושבים הבדואים באזור.
במסגרת תהליך התכנון וקידומו בועדות ,נערך מהלך שיתוף ציבור בין תושבי הר הנגב .בסיכום
התהליך נקבע כי מבחינה חברתית ,קיימת עדיפות להקמת ישוב מרכזי לבדואים בהר הנגב דווקא
בעבדה .בעקבות זאת נערכה בחינה השוואתית של חלופות רמת ציפורים ועבדה ,שקבעה כי בשל
היות עבדה בתחום מכלול נוף מתמ"א  35ובאזור של רגישות נופית סביבתית גבוהה ,יש להעדיף את
אתר רמת ציפורים.
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 אשר אומצה ע"י מנהל
התכנון והובאה כהצעה לולנת"ע ב  21.12.2015שהחליטה לאמץ את הפיתרון של הקמת ישוב אחד
לתושבי הר הנגב הבדואים ברמת הציפורים .כמו כן החליטה הולנת"ע כי יש לקדם תהליך תכנוני
משלים למוקדי תייירות וחקלאות ,אשר לא יכללו מגורים.
ביוני  2015אושר שינוי  1לתמ"א  ,35במסגרת שינוי זה נגרע אזור אתר עבדה ממכלול נוף ( 36הר
הנגב ,חקלאות הנבטים ודרכי הבשמים) .בעקבות הגריעה נוצרה הזדמנות לבחינה מחודשת של
יתרונות אתר עבדה מבחינת זמינות הקרקע ,גודל האוכלסייה החיה במקום ,והאפשרות למיצוי
פוטנציאל אתר עבדה לפיתוח בתחומי תיירות,חקלאות ותעסוקות תומכת תיירות במקום.
8

התיישבות בדואית

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

תמ"מ  :89/14/4ישוב קבע לאוכלסייה הבדואית בהר הנגב -עבדה-
בישיבה באוקטובר  2018החליטה הועדה המחוזית -להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדת
התכנית שמטרתה היא 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:
 .1ברמת ציפורים.
 .2במשולש נחל חווה.
 .3בוואדי 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.
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 .2.5אתגרים וסוגיות מרכזיות
•

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.
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•

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 ההתיישבות 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.

11

התיישבות בדואית

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

 .3אוכלסיית הבדואים בביר הדאג'
 .3.1רקע וסקירה היסטורית
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
הא זורית 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 ,כחלק
מהמועצה האזורית אבו בסמה .החל מנובמבר  2012נכלל היישוב בתחומי מועצה אזורית נווה
מדבר ,שהיא אחת משתי המועצות שהחליפו את מועצה אזורית אבו בסמה שפורקה .בעת ההכרה
היו בפזורה הבדואית שבאזור כ 3,500-נפש.

תכנית מתאר מקומית מס 58/101/02/20
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 .3.2פיתוח היישוב
על קרקעות המקום אין לאף שבט תביעת-בעלות מהסוג שמשבש ניסיונות הסדרה במקומות רבים
אחרים .בהקמת היישוב ניתנה לכל משפחה בדואית מהפזורה את האפשרות לקבל מהמדינה 5
דונמים 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.
עד שנת  2013בביר הדאג' הוקמו שבעה בתי ספר ,בתי ספר יסודיים ותיכוניים ,בהם של רשת אורט,
וכן מרפאה ותחנה לבריאות המשפחה ,ועוד.
מיקום הישוב
הישוב ממוקם כמובלעת בשטח המועצה האזורית רמת נגב ,למרות שהוא שייך למועצה אזורית
נווה מדבר ומקבל את כל השירותים ממנה .הישוב ממוקם באזור הנמצא מדרום למשבצות
הקיבוצים רתמים ורביבים ,בין רביבים בצפון מזרח לשמורת חולות משאבים בדרום ונחל הבשור
ושטח אש  500במערב.
יחס לשמורות חולות
אזור חיץ פתוח לאורך שמורת חולות משאבים ,בשטח אזור החיץ אסורים בניה ופיתוח כלשהם
לרבות :כריה וחציבה ,עיבוד חקלאי של הקרקע ,מבנים חקלאים ,רעיית צאן ,פסולת ואשפה.
יחס לנחל הבשור
לאורך הרצועה הכלואה בין נחל הבשור והישוב ,מתגוררות כ 80 -משפחות ,ששיכות מבחינה
משפחתית לאוכלסייה בביר הדאג'.
דרכים
דרך הגישה העיקרית המתוכננת מכביש  222במזרח ועד למרכז השירותים של הישוב ,נקבעה כדו
מסלולית ברוחב כולל  25מטר .בתכנית אופציה לשתי דרכי גישה נוספות לישוב מצפון ומדרום.
אזור תעשיה
בכניסה לישוב מתוכנן 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.
אזור תעשיה משותף
המועצה האזורית רמת הנגב מקדמת אזור תעשייה משותף לשתי המועצות בשטח שמדרום 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'.
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 .3.3בעיות בהסדרת ההתיישבות
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.
בנייה מחוץ לשטח המוניציפאלי של הישוב
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.

השטח המסומן בקו כחול עבה ,מציג בנייה מחוץ לשטח המוניציפאלי של הישוב
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 .3.4אתגרים וסוגיות מרכזיות
•

הישוב ממוקם כמובלעת בשטח המועצה האזורית רמת נגב ,למרות שמבחינה מוניציפאלית
שייך למועצה אזורית נווה מדבר .סוגיה זוף לצ המאפיינים התרבותיים השונים של שתי
האוכלוסיות יוצרת מתח מובנה בין היישוב והמועצה .פריצת הבנייה את גבול היישוב
המתוכן מוסיפה למתח זה.

•

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

•

הביקוש לשירותים ציבוריים וכוח הקניה של ביר הדאג' לא מנוצל כיום לטובת האזור .יש
לבחון פיתוח מסחרי ומתן מענה לצכי ציבור הפונה לתושבי ביר הדאג' .יש גם לבחון את
רף הכניסה לשירותים אזוריים אל תוך ביר הדאג' .פיתוח מסוג זה הוא גם פוטנציאל
למפגש חיובי בין האוכלוסיות.

•

ההתיישבות הבדואית בביר הדאג' מהווה משאב תיירותי לא מנוצל כיום .פיתוח נכון
ושיתוף פעולה בתחום זה יכול להיטיב עם הפיתוח הכלכלי-תיירותי של שתי הקהילות.

•

שיתופי פעולה בין מערכות החינוך מהווים הזדמנות נוספת למפגש בין הקהילות.
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 .1תהליך 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 שייאסף 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.
תהליך שיתוף הציבור משלב רמות שונות של שיתוף ,החל מיידוע ופרסום דבר הכנת התכנית ,עבור
לשיתוף בתוצרים ומפגשים קטנים יותר ,כדוגמת מפגשי ההתנעה עם הנהגות היישובים וקבוצות מיקוד
וכלה בסדנאות של תכנון משתף לעבודה משותפת עם התושבים על הסוגיות שבבסיס התכנון .המטרה
המשותפת לכל הפעולות האלה היא להתאים את התכנית לאופי המועצה ותושביה ולצרכיהם השונים.
בפרק זה נסקור את הפעולות שנעשו עד כה בתהליך שיתוף הציבור ואת תוצריהן .המשך התהליך יהיה
במקביל ובתיאום עם תהליך התכנון ,ויכלול גם כן פעולות ברמות שיתוף שונות ,עם קהלי יעד שונים
ברחבי המועצה.
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 .1.1המפגשים והפעולות שהתקיימו במהלך שלב המצב הקיים:
במסגרת שלב סקירת המצב הקיים ,התקיים תהליך שיתוף הציבור בהתאם למתווה 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
(היישובים שלא השיבו לשאלונים ,ולכן בניתוח הצרכים לא התייחסנו לשאלונים הם :קדש ברנע,
באר מילכה ,מרחב עם ואשלים) .החלק בדו"ח של ניתוח הסוגיות העיקריות שעלו מהציבור מתבסס
גם על שאלונים אלה .מצורף נספח עם דוגמה לשאלון.

 .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 .מצורף בנספח נוסח הפרסום.

 .3פגישות התנעה עם הנהגות היישובים ביישובים :במהלך החודשים האחרונים נערכו סיורים
ופגישות התנעה עם ההנהגות הפורמליות של כל היישובים.
בפגישות נכחו נציגי צוות התכנון ,נציגי מנהל התכנון ונציגי המועצה .מטרת הפגישות הייתה
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 ,וסיכומם
גם כן מופיע בחלק המפרט את הסוגיות העיקריות שעלו מהציבור.
יש לציין ,כי הפגישה באשלים התקיימה עם מזכיר היישוב בלבד ,שהתחיל את תפקידו זמן קצר
מאוד לפניה ,ומכיוון שלא היה עדיין ועד נבחר לא היו נציגי תושבים .לכן לא קיבלנו הרבה מידע על
היישוב מהמנהיגות המקומית .בהמשך התהליך נחזור לאשלים להשלים את המידע.

 .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 ועם קבוצת סטודנטים
צעירים .בהמשך יפורטו התובנות העיקריות ממפגשים אלה.
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 .2סיכומי פגישות המיקוד
בחלק זה של הדוח נפרט את עיקר הצרכים הרלוונטיים לתכנית המתאר שעלו בפגישות המיקוד
שקיימנו בתחומים השונים.

 .2.1קבוצת תיירנים מכל המועצה
המפגש התקיים במועצה ונכחו בו  22תושבים מכל מהמועצה שעוסקים בתיירות ,חלקם כתעסוקה
עיקרית וחלקם כתעסוקה משנית .להלן עיקרי הדברים שעלו במפגש:
● תכנון:
 oתב"עות לצימרים – בקשה להסדיר תב"עות לצימרים ביישובים הקהילתיים
 oנגישות  -צורך להנגיש יותר אתרים ומקומות לטיולים לבעלי מוגבלויות
 oשטחי אש ושמורות טבע – צורך להסדיר את הנושא בדרך שתהיה מקובלת על כולם ותעזור
לקידום התיירות
● תיירות וחקלאות:
: oלאפשר תיירות בחלקות החקלאות
 oלאזן בין ענף התיירות לבין ענף החקלאות ביישובים החקלאיים ובמועצה בכלל
● תחבורה
כביש  – 40צורך לסדר את הכביש שלא יהיה מסוכן ,להוסיף מפרצי עצירה מסודרים ,עיצוב
תיירותי
● תיירות נושאית:
 oצריך לפתח תיירות לפי נושאים מסוימים ולא רק לפי מקומות גיאוגרפיים
" oהמדבר הוא המוצר וצריך לשמור עליו"
 oהרחבת תחום התיירות החקלאית
 oיש להתאים את תכנון התיירות גם לתיירות חוץ
 oעלה רעיון לפתח אטרקציה גדולה שתביא אלפי תיירים
● במדרשת בן גוריון :
 oתאגיד שדה בוקר מהווה חסם לפיתוח התיירות
 oעלה צורך בפינוי הגדנ"ע על מנת לפתח במקום יעד תיירותי
● תיירות אזורית:
 oעלה צורך לחבר את התיירות ברמת הנגב לתיירות באזור (ירוחם ,אשכול ,מצפה רמון ועוד)
 oחיבור בין האגנים – מוצע לחבר בין האגנים כדי ליצור רצף תיירותי
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 .2.2קבוצת בני הגיל השלישי במדרשת בן גוריון שהתקיים בתאריך 11.11.18
המפגש התקיים כחלק מהמפגשים הקבועים של הקבוצה .נכחו במפגש  26גמלאים ,רובם ממדרשת בן
גוריון ומקצתם מקיבוץ שדה בוקר.
● תחבורה:
 oתחבורה ציבורית – יש צורך בהגברת התח"צ במועצה ומחוץ למועצה .אולי כדאי לחשוב על
מיניבוסים שיסעו בין יישובי המועצה; חשוב שיהיה תיאום בין האוטובוסים לרכבות; יש צורך
בתחנת אוטובוס בתוך היישוב.
 oשבילי אופניים מחוץ ליישוב – צריך לסלול שבילי אופניים לאורך כביש  40כי התנועה מאוד
גדלה ומסעות האופניים שנוסעים לאורך הכביש מהווים סכנה.
 oשבילי אופניים בתוך היישוב – יש צורך לסלול שבילי אופניים מסודרים גם בתוך היישוב
שיהיה קל יותר לנוע ביישוב .בעתיד יהיו גם קלנועיות ,וגם לזה צריך להיערך.
 oכביש  – 40צריך להאיר את כל כביש  40ולהרחיב אותו.
 oכביש בין נווה בוקר א' לנווה בוקר ב' – זהו כביש רחב מאוד שאינו מותאם ליישוב .אנשים
נוסעים מאוד מהר ואין מעבר חציה שמחבר בין שני חלקי השכונה להולכי רגל.
●

מבני ושירותי ציבור:
•

יש צורך במרכז ספורט גדול ומגוון ,כמו שיש במועצה אזורית אשכול ,שתהיה גם בריכה יותר
נגישה ,אולם עם מספיק חדרים וציוד מתאים.

•

עלה צורך בהקמת דיור מוגן ,כולל מחלקה סיעודית .עדיף שהמקום יהיה בתוך יישוב ולא
במקום כללי כמו המועצה ,כי כך הקשישים נשארים להיות חלק מהקהילה.

•

לבני הגיל השלישי קשה להגיע למרכז היישוב לקבלת שירותים.
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•

נגישות – ישנם מקומות ביישוב שהמדרכות ומבני הציבור אינם נגישים לקשישים ולבעלי
מוגבלויות.

•

יש צורך במרכז גדול לגיל השלישי במועצה ,ומועדונים קטנים ביישובים ,בתמיכה והובלה של
המועצה ,עם עדיפות של המחלקה לשירותים חברתיים ,כפי שקורה במקומות אחרים בארץ.

•

שירותי רפואה – חסרים רופאים ברפואה מקצועית ורפואת חירום

מדיניות לבני הגיל השלישי – צורך בהגדרת מדיניות וחזון למועצה האזורית בנוגע לגיל
●
השלישי.
● תעסוקה – גם אנשי הגיל השלישי ישמחו שיהיה  HUBלעצמאיים ובפיתוח תעסוקה לבני הגיל
השלישי.

 .2.3קבוצת סטודנטים 16.11.18
במפגש נכחו  55סטודנטים בגילאי אמצע שנות העשרים ועד שנות השלושים לחייהם ,חלקם בני ותושבי
המועצה וחלקם סטודנטים החיים בכפר הסטודנטים "עדיאל" באשלים.
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עיקרי הדברים שעלו בקבוצות:
● תחבורה:
 oצורך בשיפור כביש  :40תאורה ,הרחבת צמתים ,הקמת מפרצי עצירה ,הרחבת הכביש
 oתחבורה ציבורית :הגברת קווים ,הגדלת מס' היעדים ,הגדלת מס' תחנות ,צורך ברכבת
 oשבילי אופניים :צורך בסלילת שבילי אופניים וריצה בכבישי הגישה ליישובים מכביש .40
● שירותים:
 oשירותי ציבור :פיזור השירותים באגנים בגלל המרחק בין האגנים
 oרפואה :הכנסת יותר קופ"ח ,הגברת רפואה מקצועית ופרא רפואית ,צורך ברפואת חירום
 oמסחר :צורך במרכז קניות במועצה ,צורך בסופרמרקט גדול
 oפנאי :צורך במסעדות ,במרכז ספורט חדש ומגוון
 oשירותי דיור :אין מספיק פתרונות דיור לצעירים ולסטודנטים
● תעסוקה:
 oצורך בתעסוקה :לסטודנטים
וצעירים
 oקמפוס חקלאי :רעיון להקמת
קמפוס חקלאי במו"פ להכשרה
מקצועית ולימודים גבוהים
בנושאים חקלאיים
 oתעסוקת בני
תעסוקת בני נוער

נוער:

פיתוח

 oמרכז תעסוקה :הקמת מרכז
תעסוקה שייתן שירותים בתחום
ויפתח אותו
 oפארק הייטק :צורך בהקמת פארק הייטק
 oתעסוקה מהבית :יש צורך להתייחס לתעסוקה מהבית
● קשר בין יישובים
 oהידוק הקשר :יש צורך חזק בהידוק הקשרים בין היישובים ,גם תחבורתית וגם חברתית
קהילתית
● תיירות:
 oשירותי תיירות :יש צורך בהגדלת שירותי תיירות ,כמו מסעדות ,מקומות אירוח ,תחנות מידע,
דרכי נוף.
 oנגישות :יש צורך להגדיל את הנגישות לאתרי טבע ותיירות
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 .2.4חקלאות בפתחת ניצנה  -קבוצת חקלאים מפתחת ניצנה
בפגישה נכחו כ 20-חקלאים ממושבי פתחת ניצנה  -קדש ברנע ,באר מלכה וכמהין.
עיקרי הדברים שעלו בפגישה:
● עובדים זרים :צורך בהסדרת מגורי התאילנדים לא בתוך המושבים; צורך בהתאמת הפרוגרמה
לצרכי ציבור ,ובעיקר בתחום הרפואה ,גם לאוכלוסייה הזו.
● תוספת חלקות חקלאיות :צורך להגדיל את הנחלות ל  100דונם על מנת להתפרנס; נמצאים במו"מ
להפשרת שטחים נוספים לחקלאות.
● תעסוקה תומכת חקלאות :יש רצון לפתח תעסוקה שתומכת ונתמכת בחקלאות
● מו"פ :בקשה להגדיל את התמיכה במו"פ על מנת שיתמוך ויפתח את החקלאות והחקלאים
● גז טבעי :יש צורך בתשתית לגז טבעי בשטחים החקלאיים לחימום
● מדיניות ארצית בנוגע לחקלאות בפתחה:
 oבקשה שהמדינה תקבע מדיניות לגבי החקלאות בפתחה ותדאג לתמוך בה.
 oיש צורך בסדר ותיאום בין גופי התכנון השונים
● כביש  :10הצעה לחבר את פתחת ניצנה ליישובי מועצה אזורית אשכול בשביל לפתח את החקלאות
● גמישות בתכנון:
יש לתכנן מגוון
שימושים
לחלקות
החקלאיות ,כמו
תיירות חקלאית,
תעשייה זעירה
לעיבוד התוצרת,
מסחר
● מתקנים לטיפול
בגזם והפרשות
חיים:
בעלי
לקדם
חשוב
מתקנים לטיפול
בגזם ובהפרשות
בע"ח.
● מים :יש צורך בהגדלת מכסות המים המתוקים ובהוזלתם
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 .2.5חקלאות בקיבוצים  -קבוצת מרכזי משקים בקיבוצים וחקלאים מרתמים
הפגישה התקיימה במועצה האזורית .נכחו בה  6תושבים מהקיבוצים ומרתמים.
עיקרי הדברים שעלו במפגש:
● מים :מחירי המים מאוד גבוהים ויש צורך להביא לאזור יותר מי קולחין על מנת להוזיל את
המחירים ולמהול את המים המליחים.
● עובדים זרים :יש צורך בתמיכת המדינה בהעסקת עובדים זרים
● מדיניות ארצית :המדינה צריכה לקבוע מדיניות ברורה מה היא רוצה וצריכה בנושא החקלאות על
מנת שניתן יהיה לתכנן גם את כל הדברים הסובבים את החקלאות ,כי שינויים תכופים במדיניות
עולים לחקלאים הרבה כסף; צריך להתאים את המדיניות לכל מקום באופן ספציפי.
● ממשק עם ביר הדאג' :קושי בשמירה על שטחי החקלאות של רביבים ורתמים.
● הסדרת סככות אחסון ציוד :יש צורך בהסדרה סטטוטורית של סככות האיחסון ,כי קשה מאוד
להוביל ציוד ממרחק גדול
● קירבה לשמורות טבע :יש שטחי חקלאות הניזוקים מחיות בר אך לא ניתן לפגוע בחיות בכדי למנוע
את הפגיעה בחקלאות ואין לכך פיתרון.
● משאבי שדה – צורך בהגדלה ל  150נחלות במקום  120הקיימות כיום
● רתמים – צורך בתשתיות דרכים לשטחי החקלאות
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 .3סיכום הסוגיות העיקריות שעלו מהציבור
 .3.1הסוגיות העיקריות המשותפות לכלל המועצה
● שונות בין היישובים :צורך להתייחסות לתכניות של היישובים באופן הייחודי לכל יישוב ולא
כתכנית גנרית ,גם מול הרשויות הארציות.
● תחבורה ציבורית :צורך בייעול ושיפור התחבורה הציבורית .מכמה תושבים עלה רעיון לפיתוח
שירות של שאטלים מקומיים שיסעו בין היישובים של המועצה.
● תעסוקה :צורך גדול בהרחבת מגוון התחומים לתעסוקה
● מבני ציבור :נשמעה הטענה למחסור במבני ציבור ביישובים
● שירותי רפואה :הועלה הצורך במתן מענה למחסור בשירותי רפואה מקצועית ורפואת חירום
● קשר בין ישובים :קיים צורך גדול בחיזוק הקשרים בין היישובים

 .3.2סוגיות עיקריות באגן שדה בוקר
● תחבורה:
 oשביל אופניים  :בקשה לשביל אופניים שמחבר בין יישובי האגן ,במיוחד בין שדה בוקר
למדרשה
 oבמדרשת בן גוריון מערכת הכבישים לא ערוכה לקליטת מאות אלפי התיירים בשנה
 oבשדה בוקר ישנם כבישים צרים ללא מדרכות ,יציאות שבילים ישירות אל הכבישים ,צומת
מרכזי לא ברור
 oבשדה בוקר החנויות הקיימות במרכז הקיבוץ ובהיקף הקיבוץ אינן מספיקות בחגים ובסופי
שבוע לאורחים
● חקלאות :מרחב עם – ישנן מספר משפחות המעוניינות בחקלאות
● מדרשת בן גוריון :הסדרת היחסים והאחריות בין הגורמים השונים הנמצאים במקום – היישוב
הקהילתי ,האוניברסיטה ותאגיד מדרשת שדה בוקר ,גם מבחינה תכנונית.
● שדה בוקר :סיום תכניות שבתהליך :תב"ע ל 500משפחות ,השלמת תכנית לשכונה חדשה של 60
משפחות ובודדים והשלמת תכנית כבישים ובטיחות לישוב הישן.
● מפגעים סביבתיים:
 oבריכות לטיהור השפכים הנמצאות ליד שדה בוקר
 oרעש מטוסים
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● מבני ציבור
 oמחסור חמור במבני ציבור וקרקע למבני ציבור לשימוש התושבים במדרשת בן גוריון
 oבשדה בוקר עתיד להיות חוסר במבני ציבור עם קליטת המשפחות החדשות.
 .3.3סוגיות עיקריות באגן ניצנה
● כלכלה ,תעסוקה ומסחר:
 oיש צורך באזור תעסוקה שמתאים לאנשים שלא עוסקים בחקלאות
 oצורך במקומות נוספים למסחר (כיום קיימת מכולת מסודרת אחת בכל האגן ומספר מכולות
מאולתרות נוספות ,בעיקר של תאילנדים)
 oבבאר מלכה לא יכולים לעשות שדה סולארי כי הם רחוקים מרשת הולכה
● שימור וסביבה :יש התייחסות רחבה לטבע הסובב את היישובים ,גם כמשאב לתיירות וגם חיבור
אישי למקום.
● מבני ציבור
 oחוסר במבני ציבור להתכנסות קהילתית בקדש ברנע
 oחוסר במבני ציבור בעזוז באופן כללי
● קשר עם המועצה :צורך בחיבור ליישובי המועצה והסביבה ("תחושה של כביש ללא מוצא").
● מטרדים סביבתיים :הרפת ,הלול והמפטמה הנמצאים באזור מהווים מטרד סביבתי.
● חלקות חקלאיות:
 oבבאר מלכה יש חוסר באדמות חקלאיות ,והמרת שטחי האש לחקלאות מאוד יקרה.
 oבבאר מלכה יש צורך בהגדלת הנחלות ל  2.5דונם
● עזוז  -הסדרת הישוב :צורך בהסדרת ההתיישבות הקיימת ותכנון מסודר של העתיד ,תוך שמירה
על הזהות הייחודית של המקום.
● כמהין  -נגישות :יש צורך לפתח נגישות לנחל רות ,לדיונה גדולה ולחלקות החקלאיות
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 .3.4סוגיות עיקריות באגן משאבים
•

סימבול התחנה הגרעינית :סימבול התחנה הגרעינית מגדיר כי היישובים הסמוכים אליו מוגבלים
ל 400משפחות ,ובכך מונע מהיישובים באגן משאבים להתפתח.

•

יחסים עם הבדואים באזור :יחסים 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.

•

תחבורה
 oברביבים יש צורך במיתון תנועה בכבישים הפנימיים
 oבמשאבי שדה אזור החניה המרכזית ותחנת האוטובוס מהווה מפגע בטיחותי קשה
 oבמשאבי שדה צורך בפיתוח מגרשי חניה מרוכזים נוספים לאורך הכבישים העוקפים

•

מבני ציבור
 oברתמים ובטללים מבני הציבור אינם מספיקים לאוכלוסייה
 oברביבים חסר מבנה להתכנסות קהילתית
 oבמשאבי שדה מעוניינים להקים מרכז אומנים וגלריה אזורי

•

דמוגרפיה
 oברביבים כשליש מחברי הקיבוץ הם בני למעלה מ  90( 70מתוך )320
 oבמשאבי שדה צורך דחוף בסיום התהליכים התכנוניים והארגוניים המקדימים לקליטת
הבנים לקיבוץ לשכונה החדשה.

•

רתמים :בתהליכי שינוי הגדרה למושב שיתופי ,צורך בחידוד הזהות וייצור מקורות הכנסה לישוב

•

שיזף  -תכנון ישוב הקבע :עסוקים בתכנון יישוב הקבע ובדרך לשמור על הייחודיות שלו

11

תהליך שיתוף הציבור

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

נספחים
רשימת נספחים:

.1
.2

דוגמה לשאלון ליישובים
פרסום הכנת התכנית כפי שפורסם באתר המועצה
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נספח מס'  :1דוגמא לשאלון ליישובי המועצה

שאלון מיפוי מצב קיים לנציגי הקיבוץ

מרואיין\ת יקר\ה,
בימים אלו אנו מתחילים בתהליך הכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית ,בהובלת משרד לרמן בן
שושן תכנון עיר ואזור .התכנית נועדה להתוות את יעדי וכיווני הפיתוח של המועצה בעשורים הקרובים
ולתת מענה לתהליכים אלו בהיבטי תכנון פיזי ,כלכלה ,חברה ושירותי ציבור ,סביבה ,תנועה ותחבורה ועוד.

במסגרת השלב הראשון בתהליך התכנון ,שהוא שלב מיפוי המצב הקיים ,נשמח לקבל תמונת מצב אודות
חיי הקיבוץ והמועצה האזורית באמצעות מילוי השאלון להלן וכן כל מידע אחר שתוכל\י לספק.

השאלון יסייע לנו בפגישה עמכם שתתקיים ב_______________________ כחלק מהליך שיתוף
הציבור שאנו מקיימים.

אנו מודים מראש על מילוי השאלון.

בברכה,
צוות תכנית המתאר

•

שם הקיבוץ_______________________________________ :

•

שם המרואיין\ת _________________ :תפקיד_____________________ :

•

שם המרואיין\ת _________________ :תפקיד_____________________ :

•

שם המרואיין\ת _________________ :תפקיד_____________________ :

•

טלפון_______________________ :

•

כתובת אי-מייל_____________________________ :
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א .כללי
.1

מאפיינים מיוחדים :אנא תאר/י בקצרה מה הם המאפיינים המיוחדים של הקיבוץ.
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.2

שינויים :מה הם השינויים העיקריים שחלו בקיבוץ בעשור האחרון?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.3

תקציב הקיבוץ :מה הם המקורות התקציביים של הקיבוץ? מהו התקציב השנתי של הקיבוץ וכיצד הוא
מתנהל?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.4

צרכים מרכזיים :מה הם הצרכים המרכזיים כיום של הקיבוץ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ב .הרכב האוכלוסייה
.5

סה"כ בתי אב (משפחות) _____________ :סה"כ בודדים_______________ :

.6

צרף /י בבקשה את הנתונים המעודכנים ביותר שיש לך של ההתפלגות הגילאית של תושבי הקיבוץ.

.7

כמה חברי קיבוץ יש כיום? __________________________

.8

כמה חברים באגודה החקלאית? __________ כמה באגודה הקהילתית (אם יש)? ______

.9

כמה חיים בשכירות? _________

.10

כמה בתהליכי קליטה? ______________

כמה עובדים זרים חיים בקיבוץ? ____________

היכן הם מתגוררים?

__________________________________________________________

.11

איזה שיעור מבני הקיבוץ הבוגרים יוצא לרכישת השכלה וכמה מתוכם חוזרים לקיבוץ אחרי

הלימודים?
___________________________________________________________________
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.12

מה הם המאפיינים העיקריים של האוכלוסייה בקיבוץ:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ג .מגורים
.13

תכניות בניה :מה הם יעדי הקיבוץ לבנייה בשנים הקרובות?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.14

אוכלוסיית יעד :עבור איזו אוכלוסייה מתוכננות התכניות החדשות – שוכרים או חברים ,צעירים

או מבוגרים ,בני המושב או חיצוניים?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.15

השכרה :כמה יח"ד קיימות להשכרה? ____________

האם נערך שיפוץ/הרחבה של יח"ד? כן/לא .פרט:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.16

כמה דירות מתפנות בשנה עקב פטירה? (ממוצע ב 5-השנים האחרונות) _____

.17

כמה בתי אב מתפצלים בשנה? (ממוצע ב 5-השנים האחרונות) _____

.18

שיוך דירות :האם התקיים /מתקיים תהליך של שיוך דירות? כן/לא

.19

אם לא מתקיים תהליך שיוך ,האם הוא על סדר היום? כן/לא

.20

במידה ומתקיים שיוך ,כיצד מתבצע תהליך השיוך? מה הם מאפייניו הפיזיים? מה לוח הזמנים

המתוכנן?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.21

האם צפויה גריעה של יחידות דיור זמניות בגלל שיוך הדירות?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ד .תנועה ותחבורה
.22

הרגלי נסיעה :באיזה אופן רוב התושבים נעים בתוך המושב? ברגל /באופניים  /בכלי רכב ממונעים

.23

באיזה אופן רוב התושבים נעים מחוץ למושב? בתחבורה ציבורית  /ברכב פרטי  /בצורה אחרת

_____________________________________________________

.24

בעיות בטיחותיות :האם יש מקומות במושב המהווים סכנה בטיחותית? מה הם?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.25

מה נעשה על מנת להתמודד עם סכנה זו?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.26

חניות :איפה תושבים חונים כיום ,ומה התכניות לחניות לעתיד?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.27

אילו צרכים תחבורתיים ותנועתיים נוספים קיימים במושב?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ה .שרותי חינוך ,תרבות  ,חברה וספורט ושירותי מסחר בקיבוץ
.28
תחום
שירות

מבני ציבור בקיבוץ :פרט את המבנים הקיימים בקיבוץ כיום:
שם המבנה

שטח

מצב פיסי אופן השימוש

המתקן

(טוב,

ברוטו

או

במ"ר

שיפוץ)

מס'

מס'

אנשים

אנשים

שימוש

מרבי

מרבי

נוכחי

מותר

בפועל

רע
דורש ייעוד
מקורי

במתקן
חינוך
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מנהלה

בריאות

שירותי דת

שטחים
פתוחים
(גני
שעשועים,
גינות וכ')
קהילה
(מועדונים
וכו')

מתקני
ספורט

שירותי
מסחר
(צרכנייה,
חנויות
וכו')

.29

קיבולת מבני ציבור :האם קיבולת מבני הציבור מתאימה למספר התושבים בתכנון העתידי של

הקיבוץ? במידה ולא ,אילו מבני ציבור מסומנים כבעלי קיבולת מוגבלת?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.30

שירותים מחוץ לקיבוץ :מה הם השירותים שהתושבים מקבלים מחוץ לקיבוץ והיכן?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.31

שירותים חסרים :מה הם השירותים החסרים כיום בקיבוץ ובאזור ,בהתחשב בצרכים של קבוצות

גיל שונות? איפה ,לדעתך ,כדאי ששירותים אלה יהיו ממוקמים? (בקיבוץ/במועצה/מחוץ למועצה)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.32

צריכת שירותים :היכן צורכים חברי ותושבי הקיבוץ שרותי מסחר ,בילוי ופנאי (באר שבע ,ירוחם,

דימונה ,מצפה רמון ,מועצות אזוריות סמוכות ,אחר)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ו .קשרים וזיקות
.33

האם מתקיימים קשרים (חברתיים ,חינוך ,תרבות ופנאי ,עסקיים ואחרים) בין הקיבוץ שלך לישובים

אחרים במועצה או מחוצה לה? אם כן – אילו קשרים?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.34

האם לדעתך רצוי/חשוב לחזק את הקשר בין יישובי המועצה? בנושאים כגון שירותים משותפים

לחינוך ,תרבות ופנאי ,מקורות תעסוקה משותפים ועוד
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ז .תעסוקה
.35

ענפי המשק :אילו ענפים יש בקיבוץ?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.36

כמה מחברי הקיבוץ עובדים בענפים אלה? _____________________________

.37

תחומי עיסוק :מה הם תחומי העיסוק העיקריים של תושבי הקיבוץ והיכן הם עובדים (בתחומי

המועצה או מחוץ למועצה)?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.38

תעשייה ומלאכה :האם יש בשטח הקיבוץ אזור לתעשייה ולמלאכה? אם כן ,האם הוא משרת את

החברים בצורה המיטבית? אם לא קיים אזור כזה ,האם יש בכך צורך?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.39

ענפי תעסוקה נוספים :האם לדעתך יש צורך וניתן לפתח בקיבוץ ,או במועצה ,ענפי תעסוקה

נוספים? אם כן ,אילו ענפי תעסוקה ואיפה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.40

תיירות :האם לדעתך ניתן לפתח בקיבוץ מרכיבי תיירות שונים – צימרים ,שירותי תיירות והסעדה,

אטרקציות?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.41

חקלאות :איך אתה מעריך את עתידה של החקלאות במועצה בכלל ובקיבוץ שלכם בפרט?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ח .סביבה ומורשת
.42

כיצד היית מגדיר את המצב הפיזי של הקיבוץ ומה לדעתך דורש שיפור?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.43

מפגעים :האם יש בקיבוץ ובסביבתו מטרדים\מפגעים סביבתיים ואחרים הדורשים התייחסות?

אם כן ,פרט:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.44

מורשת  :האם יש בקיבוץ או במועצה מבנים בעלי חשיבות בתולדות המקום ומה הופך אותם

לכאלה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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.45

פנאי :מה הם מוקדי הפנאי והנופש בסביבה בהם נוהגים התושבים לבקר?

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.46

טבע :אילו מקומות אהובים במיוחד ,ובעלי זיקה של התושבים ,במרחב הקיבוץ ,המועצה או

האזור? האם הגישה למקומות אלה נוחה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.47

האם יש במרחב המועצה ו/או בקרבת הקיבוץ אתרי טבע נוספים שניתן לפתח ולהנגיש לציבור?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ט .צמיחה דמוגרפית
.48

קליטה :כמה משפחות חדשות נקלטו בקיבוץ ב 5-השנים האחרונות? ___________

.49

כמה מהן נקלטו לחברות? _____________

.50

פרופיל נקלטים :מהו פרופיל בתי האב הנקלטים בקיבוץ  -הגודל הממוצע של המשפחות

הנקלטות ,באיזה שלב בחיים הם מגיעים? וכו'
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.51

שוכרים  :מעבר לקליטת משפחות קבועות לטווח ארוך ,האם יש קליטת אוכלוסייה זמנית ,כמו

שוכרים? מהו פרופיל השוכרים – צעירים/מבוגרים/משפחות?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.52

היכן משכירים בתים לקליטת האוכלוסייה הזמנית?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.53

מה היית רואה כיעד רצוי לקיבוץ מבחינת היקף אוכלוסייה ופיתוח נדרש?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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י .תהליך שיתוף הציבור
.54

באילו סוגיות ודילמות עיקריות חשוב לדעתך לשתף את הציבור בתהליך הכנת תכנית המתאר?

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

.55

מה הן הדרכים שלדעתך ניתן בהן להגיע לתהליך שיתוף אופטימאלי?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
הערות ,הארות ותוספות
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

אנו מודים בשנית על שיתוף הפעולה,
צוות התכנון
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נספח מס'  :2פרסום הכנת התכנית

בואו והשפיעו על העתיד של כולנו!

בימים אלו מתחיל תהליך הכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית רמת הנגב .התכנית,
המקודמת על ידי המועצה האזורית רמת הנגב ומינהל התכנון במשרד האוצר ,מלווה על ידי צוות רב
תחומי הכולל מתכנני ערים ,אדריכלי נוף ,כלכלנים ,אנשי קהילה וחברה ,מומחים לסביבה ,שימור,
תשתיות ועוד .את הצוות מוביל משרד התכנון "לרמן-בן שושן | עיר ,אזור ,נוף".
תהליך הכנת תכנית המתאר הוא חלק ממהלך כולל של מנהל התכנון לקידום תכניות מתאר כוללניות
ברחבי הארץ ,במגזר הכפרי.

מהי תכנית מתאר כוללנית?
תכנית המתאר הכוללנית הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) המתווה מדיניות תכנון וכיווני פיתוח עתידיים
וכולל הנחיות לקידומן ואישורן של תכניות מפורטות ואחרות ,באמצעותן יקודם פיתוח מרחב המועצה
כולו וכל אחד מיישוביה בעשורים הקרובים.
התכנית עוסקת בכל מרחב המועצה בצורה כללית ,וכוללת נושאים שונים וסוגיות מהותיות המשפיעים
על עתידה .היא מגדירה אתמערך שימושי הקרקע והקשרים ביניהם – מגורים ,תעסוקה ,תיירות,
מוסדות ציבור ,שטחים חקלאיים ,שטחים פתוחים ושמורות טבע  ,תשתיות ,מערך תחבורה וכד' ,הכול
בהתייחס לאוכלוסייה הקיימת והעתידה להתווסף בתחום המועצה.
התוצר הסופי של תהליך התכנון הינו תכנית פיסית סטטוטורית – מפה של המועצה ,עליה יסומנו
שימושי הקרקע העיקריים.

תהליך התכנון כולל חמישה שלבים מוגדרים :ניתוח מצב קיים ,קביעת חזון ומטרות לתכנית ,פיתוח
ובחינת חלופות בנושאים שונים ,בחירת חלופה נבחרת וגיבוש מסמכי התכנית.
בשלב הראשון – ניתוח המצב הקיים ,בו אנו נמצאים כעת ,לומד הצוות את הרקע הנדרש לתכנונה של
רמת הנגב ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים – הנהגת המועצה והנהגות הישובים ,תושבים,
אנשי מקצוע ,בעלי עניין במרחב ועוד ,במטרה לגבש את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של
התכנית.

שיתוף הציבור
תהליך הכנת התכנית מלווה לכל אורכו בתהליך לשיתוף הציבור .תכנית המתאר מהווה הזדמנות עבור
התושבים לקחת חלק פעילבחשיבה על סביבת מגוריהם ועל עתיד המועצה והיישוב בו הם חיים .
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מטרת תהליך שיתוף הציבור היא לשמוע מכם ,התושבים ,איך אתם רוצים לראות את מרחב המועצה
האזורית ואת היישוב שלכם בעשרים השנים הבאות .מה הן הסוגיות העיקריות שמעסיקות אתכם,
מה הם הצרכים העיקריים שאתם מגדירים ועם אילו אתגרים אתם מתמודדים בחיי היומיום.
במהלך תהליך שיתוף הציבור צוות התכנון ייפגש עם התושבים ,הנהגות הישובים ,נציגי קבוצות
וארגונים שונים בפורמטים שונים ,כמו קבוצות מיקוד ,פגישות עם ועדות מרכזיות בכל יישוב ,מפגשי
תושבים רחבים ועוד.
בנוסף ,אנו רואים בהעברת מידע לציבור וממנו חלק חשוב מתהליך התכנון ,ולכן נשתף את הציבור בכל
אחד משלבי התכנון ,בשקיפות מרבית .אתר האינטרנט והפייסבוק של המועצה ילווה את התהליך לכל
אורכו באמצעות פירסום סיכומי מפגשים ,תוצרי שלבים שונים בתהליך התכנון ועוד.
כמו כן ניתן ליצור קשר ישיר עם צוות התכנון בכתובות המייל : Mitar-rng@lerman.co.ilועם מינהל
התכנון בכתובת המייל: Michalam@iplan.gov.il.

אתם מוזמנים להשתתף במפגשים השונים שיתקיימו במסגרת הכנת התכנית ויפורסמו באמצעי
תקשורת שונים .זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים לתכנון עתידה של המועצה ועתידו של היישוב
שלכם.

בברכה,
המועצה האזורית רמת נגב ,צוות התכנון ומינהל התכנון
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פרק  :1משמעות 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 נוכחות
במימדים אחרים ,על זמניים.
המדבר הוא מקום בו ניתן לחוש את ארץ בראשית ,תחושות של רגעי הבריאה ,של ממדים פיסיים
ּבֹורר ,שסייר בסיני בתחילת המאה
וזמניים אחרים ושל עוצמת כוחות הטבע .הנוסע האנגלי דאוסון ֶ
ה  19כתב" :אכן זו ,בחלקים רבים ,שממה שפראותה מרתקת ,שהדרה בלתי ניתן לתיאור… יכול
הינך לדמות כי הושלכת על פלנטה שטרם עוצבה בידי הכל יכול למקום נושא חיים ".אנטואן דה
אּכזּופרי חשב ש "נוף זה הוא בעיני הנוף היפה ביותר וגם העצוב ביותר בעולם כולו" .המדבר
ֶ
סנט
תמיד היה שולי הארץ הנושבת ,הפריפריה אליה ניתן להימלט ,להתבודד ,מקום בו מתהוות הדתות,
מרחב של הוד ,קדושה ויצירה.
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  : 1נחל חווה
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 1.1הנוף המדברי כמשאב לאומי
מאז ומעולם היווה המדבר מקום האורג בתוכו חיים ושממה .חשיבותו של הנגב כמשאב לאומי
החל עוד בתפיסת עולמו של דוד בן גוריון להקמת ערים תעשיותיות בנגב שייתקיימו מכריה וחציבה.
בשנותיה הראשונות של המדינה עסקו המנהיגים בבנית אומה ,הדגישו את הממלכתיות והלאומיות
ואת כיבוש השממה והפרחתה .פעולות הפיתוח כללו הפקה ,ניצול ופיתוח של אוצרות הנגב
והתבוננות בהם כמשאב יצרני התורם לבניין הארץ .ב 1994-קראה החברה להגנת הטבע לממשלה
לשמור על אזור המכתשים כמשאב לאומי של אוצרות טבע ,אז הונח נדבך נוסף לשינוי התודעתי
שהפך את הנגב מארץ המחצבים לארץ המכתשים .יעד הפרחת השממה קיבל אינטרפטציות מוטות
שמירת טבע ,אקולוגיה ושיקום נופי .שינוי זה החל בהטמעתה של הכרה בחשיבות הנגב כאוצר נופי,
תרבותי ותיירותי ייחודי בארץ ובעולם.
היום מזוהים נופי הנגב ,בין היתר ,כזירה לחדשנות ויצירתיות ,הן במימושו של חזון בן גוריון
למחקר ומדע בתחומים רבים והן כמשאב תיירות לאומי .כיום כשני מליון דונם משטחי רמת נגב
הן שמורות טבע וגנים לאומיים ,המהווים מוקד משיכה חינוכי ,טיילותי ותיירותי למבקרים
מהארץ ומהעולם.

איור  : 2גן לאומי עין עבדת
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 1.2הנוף המדברי כמשאב קהילתי
נופי הנגב והאתגרים שהוא הציב ,היו מאז ומעולם אבן שואבת להתיישבות ממניעים שונים :יישוב
הארץ והפרחת השממה ,הקמת תחנות ניסיון חקלאיות להתיישבות חקלאית רחבה ,חינוך ומדע.
ייחודו של הנוף המדברי שימש בעבר ובהווה כגורם המייחד ומאחד את הקהילות השוכנות בתוכו.
האתגר שמזמנת כל התיישבות במדבר משום הריחוק והתנאים הפיזיים ,מייצר זהות ודימוי חיובי
ייחודי ומושך אל הישובים אוכלוסייה מיוחדת .קהילות האזור מקיימות קשר הדוק עם השטחים
הפתוחים (טיולים ,פעילויות חינוכיות שהות בחיק הטבע ועוד) והקרבה אל השטחים הפתוחים
מהווה את אחד המניעים המרכזיים לחיים בו .הנוף המדברי והקשר אליו באים לידי ביטוי בטיולים
ובקשר הבלתי אמצעי עם המדבר ,כמו גם דפוסים שונים של בנייה מדברית המבקשת להיטמע בנוף
ולהיפתח אליו .תכניות החינוך וארועים קהילתיים רבים בישובים השונים מתקיימים בשטחים
הפתוחים ,מייצרים ומעצימים את הזיקה בין התושבים לסביבתם המדברית.

איור  :3שצ"פ וטרסות חקלאיות בגבול המדבר  -מרחב עם

 1.3חווית הנוף
" אין כל דרך להבין את חוויית המדבר בלי להתנסות בה .אין כל דרך לחוות את המדבר באמת בלי
להיות בו; בלי מחיצות ובלי הנחות" .דברים אלה שכתב אברהם שקד במאמר על סוד קסמם של
המדבריות ,יש לבחון בקפידה לאור ההיצע הגדל של תצורות תיירות וטיילות שמוצעות היום בנגב.
אם בעבר מעטים יכלו לחוות את נופי המדבר משום התנאים הקשים להגיע אליו והשהייה בו היתה
מאתגרת לא פחות ,הרי שהיום ניתן לחוות את מרחבי האינסוף המדבריים מתוך חלל ממוזג ונוח,
מבעד לחלון מסך גדול במלון יוקרה.
המדבר נחווה באופן שונה ע"י התושבים ,הטיילים ,התיירים לסוגיהם והחולפים בכביש .90
המטיילים בשבילי המדבר ,בשמש החמה ,נהנים לעמוד מול אתגרי הטבע ,לגלות את הכוחות
הטמונים במרחבים ובוחנים באמצעותם את יכולת ההתבודדות וההתבוננות בעצמם ובסביבתם.
הטיילים מתכננים היטב את מסלולם ע"פ נקודות הצל ,העצים ,הצנירים ,עוקבים באדיקות אחר
מקורות המיים ,המעיינות ,הגבים ,הבארות ובורות המים .חווית המדבר היא התנועה הרגלית
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במדבר וחווית ההתחשלות וההסתפקות במועט ,ההתעלות הרוחנית וגילוי פיסות החיים הצנועות
בתוך השממה.

איור  :4חווית הנוף בהליכה  -טיילות מדברית

יש את החווים את המדבר בעוצמות נמוכות יותר ,בטיולים קצרים שמסתיימים בחדרים ממוזגים,
בבקתות מבודדות או במאהלים .כאן עיקר החוויה היא השהות במדבר ,ויש חשיבות גדולה לנוף
הנשקף ממרפסת הבקתה או מסף המאהל ,בצפייה אל המרחבים .השהות בנוף מעניקה תחושת זמן
אחר ,קצב איטי ושקט.
תצורה נוספת של חווית הנוף המדברי היא של המדבר כתמונת נוף .המלונות שקמו באזור מצפה
רמון ,כמו גם במקומות אחרים ,הצימרים ביישובים ובחוות הבודדים ,מאפשרים שהות נינוחה
באקלים ממוזג ,מתוך בריכה או גב שיכשוך והתבוננות אל המדבר ,מבלי להיות בתוכו .במקומות
אלה הנוף נחווה גם בהליכה קצרה בטיילת או שביל טיול קצרצר המספק העצמה של תמונת הנוף.

איור  :5חווית הנוף כתמונה ,מלון בראשית
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חווית נוף אחרת היא זו שחווים בנסיעה .כמליון איש בשנה חולפים בכביש  ,90שעובר בנוף המדברי
מבאר שבע ועד אילת .אלה חווים את הנוף במהירות ,מתבוננים בהשתנות של חטיבות הנוף ,מגיעים
לנקודות תצפית על נופים מגוונים לאורך הכביש ,חשופים לנוף הקרוב של צידי הכביש כמו גם הנוף
הרחב והרחוק.
מרכיבי הפיתוח לאורך הכביש נחווים בעוצמות גבוהות ,קוי המתח המלווים את התוואי ,דרכי
השירות ,קוי התשתית ,עומס השילוט ,תחנות הדלק והמרכזים המסחריים ,כל אלה עלולים לפגוע
בחווית המדבר של הנוסעים בכביש .הכבישים הם חלון הראווה של הנוף המדברי עבור מרבית
האוכלוסייה :עבור התושבים ,זהו הנוף היומיומי ,המוכר ,תבנית הנוף המסמלת את היציאה
מהבית וההגעה אליו .ההתמקדות היא בפרטים ,בנקודות ציון לאורך הדרך שמתחברות לתמונה
אחת שחוזרת על עצמה מידי יום ומהווה מימד נוסף של היישוב והבית.

איור  :6חווית הנוף בנסיעה: ,כביש  ,40צמת משאבי שדה
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תובנות – משמעות המדבר:
 .1ככל שהמדינה מצטופפת  ,גובר הצורך ביציאה אל השטחים הפתוחים בכלל והמדבר
בפרט ובכך חשיבותו של הנגב כמשאב לאומי.

 .2מרכיב הנוף הנו חלק משמעותי מהסיבות לבחירה של התושבים לגור ברמת נגב.

 .3המדבר מספק יעד ,בית ומפלט לאוכלוסיות מגוונות שצורכות את המרחב באופן שונה.
המדבר נחווה ע"י תיירים בנסיעה ,בטיול רגלי ,כתמונה מחלון המלון ,וכנוף יומיומי עבור
התושבים .יש לפתח תשתית לכל אחת מהקהילות באופן מושכל ובראיה כוללת של כל
הצרכים במרחב.
 .4בשל הבולטות של הפיתוח בסביבה מדברית ,יש חשיבות גדולה לאופן הפיתוח ,גדלים
מימדים ,מיקום ואופן הביצוע והשיקום לאחר מכן.
 .5רב שטחי המועצה אינם נגישים לתושבים ולמבקרים .לפיתוח לאורך הכבישים ובאגני
ההתיישבות ,חשיבות מכרעת לחווית המדבר עבור המבקרים.
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פרק  :2ערכיות נופית
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.
 2.1גאומורפולוגיה
נופי הנגב מורכבים מממערכת של רכסים מקבילים שכיוונם מדרום מערב לצפון מזרח וביניהם
עמקים .מערכת הרכסים כוללת את :רכס שבטה ,רכס הר צבוע ,רכס חלוקים ,רכס חתירה ורכס
חצרה  -המזרחי ברכסים .בין הרכסים הקמרוניים מפרידות הבקעות .השיא הטופוגרפי של הר
הנגב הוא ברכס חתירה ,בגובה  706מ' מעל פני הים (סמוך למעלה אברהם שבדרום מערב מכתש
חתירה).

איור  : 7מפת הרכסים והבקעות ברמת הנגב

היישובים במועצה מתרכזים בעיקר בבקעות .מרחב עם משאבים ממוקמים במורד השלוחות ,שיזף
ממוקם על שלוחות רכס שבטה ליד המועצה .ישובי פתחת ניצנה באגן נחל ניצנה .היישוב באר
מילכה ממוקם על דיונה כחלק מחולות עגור ואילו כפר הנוער ניצנה ממוקם על שלוחה מעל נחל
ניצנה.
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הרכסים ברובם לא נגועים ומהווים את התפאורה הדרמטית ליישובים ולכבישים .כביש  40עובר
מצפון לרכס ירוחם ולאורכו באזורים המישוריים עוברים גם קוי התשתיות צמוד לכביש והנראות
שלהם גבוהה .באזורים בהם חוצה הכביש את רכס ירוחם לכיוון אגן שדה בוקר ,מתעצמת חווית
הנוף המדברי והיא מגיעה לנקודת ציון מרשימה במצפה חגי בתצפית לכיוון מצוק הצינים.
כביש  224המתפצל מכביש  40לכיוון ירוחם גם הוא כביש נופי החוצה את רכס ירוחם .חציית הרכס,
שהפיתוח בו מינורי ,מספקת חוויה מדברית מעצימה.
כביש  ,204עובר בבקעה בין רכס ירוחם לרכס חתירה .בצפון בקעה זו הערים דימונה וירוחם ובחלק
הדרומי יישובי המועצה ,מרחב עם ,קיבוץ שדה בוקר והמדרשה .הפיתוח בבקעה ניצפה בנסיעה
לאורך הכביש וביניהם מתקני תשתית ובסיסים צבאיים.

איור  : 8הנוף ממצפה חגי ,מורדות רכס חלוקים
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 2.2יחידות הנוף
מרחב רמת נגב מחולק ליחידות נוף שונות המשקפות תצורות נופיות ייחודיות וערכים נופיים שונים.
בצפון מערב – אזור חולות חלוצה ועגור ,המתנקז בחלקו אל נחל הבשור וחלקו נבלע בחולות .בצפון-
מזרח – סדרת הקמרונות – חצרה ,חתירה ,ירוחם והבקעות שבינהם .במרכז – אזור רמתי :רמת
עבדת ומטרד המתנקזות אל נחל צין ,ורמת ברנע המתנקזת אל נחל לבן .בדרום קמר עריף ,קמר
רמון וביניהם נחל נקרות .המישור המתנקז אל נחל נקרות גבעות צייה ,הן חלק מאגן הניקוז של
נחל פארן.
חטיבות הנוף מהוות חלק משיטה שהנהיג המשרד להגנת הסביבה להערכת רגישותם של השטחים
הפתוחים ולבחון את חשיבותם ולאור תכונותיהם והפוטנציאל הגלום בהם .לשם כך ,נדרשת
הגדרה של יחידות מיפוי ראשוניות בעלות תכונות ומאפיינים משותפים כגון פני השטח ,אקלים
ובתי גידול .אלו הן חטיבות הנוף .בשטח המועצה  7חטיבות נוף התוחמות מאפיינים דומים של
הידרולוגיה ,צומח ,היסטוריה וארכאולוגיה .חטיבות הנוף מחולקות למספר יחידות קטנות יותר
הנקראות יחידות נוף.
חטיבות הנוף הן כלי
תכנוני חשוב שבעזרתו
ניתן לאזן בין צרכי פיתוח
והשמירה על משאבי
הקרקע והטבע בישראל.

איור  : 9יחידות נוף ברמת נגב
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אגני ההתיישבות ברמת נגב מתרכזים בשלוש יחידות נוף עיקריות :הר הנגב הצפוני ,חולות חלוצה
במערב ורמת עבדת בדרום .שלוש יחידות נוף נוספות נמצאות מדרום לרמת עבדת והן כוללות ברובן
שטחים פתוחים נרחבים :קמר רמון-מחמל שבפסגתו מכתש רמון ,גדול המכתשים ,והעיר מצפה
רמון ,קמר עריף-רמת חדב המשתרע מדרום למכתש רמון ומקביל לו ,ובינהם עוברת בקעת נחל
נקרות .יחידת הנוף ציה פארן היא היחידה הדרומית ביותר ,הכוללת גבעות קירטון וגיר היוצרות
מגוון נופי עשיר.
 2.2.1הר הנגב הצפוני
אזור הבנוי ממערכת רכסים מקבילים ובינהם עמקים .הרכסים והעמקים הם חלק ממערכת של
קימוט שיצרה במרחב קמרים וקערים לסירוגין .הקמרים -רכסי הנגב הצפוני ,בנויים מסלעי גיר
קירטון וצור .בשני הקמרים המזרחיים של הנגב הצפוני ,קמר חתירה וקמר חצרה ,התפתחו
מכתשים – המכתש הגדול והמכתש הקטן ,שם נחשפים הסלעים הקדומים של האזור.
אחת מיחידות הנוף הבולטות באזור היא בקעת צין – הבקעה נמשכת מאזור שדה בוקר בדרום
מערב ועד עין צין בצפון מזרח (ראו איור .)7
הנחלים המרכזיים המנקזים
את הנגב הצפוני ,הם נחל
בשור ונחל רביבים
המתנקזים לכיוון הים
התיכון ,והנחלים צפית,
ירקעם ,דימונה ואפעה,
המתנקזים אל ים המלח.
הנחלים המערביים רדודים
ורחבים ,לעומת הנחלים
במזרח שהם קניוניים
ועמוקים.
ביחידת נוף זו נמצא מכלול
ההתיישבות הגדול ביותר
במועצה .היישובים רביבים
ורתמים ,משאבי שדה,
טללים ,אשלים ,מרחב עם,
קיבוץ שדה בוקר ומדרשת בן
גוריון ממוקמים בבקעות
עברי רכס ירוחם ,ואילו
היישוב שיזף ממוקם על
שלוחה מעל אזור המועצה.
איור  : 10אגן משאבים ואגן שדה בוקר בבקעות הנגב
הצפוני
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 2.2.2חולות חלוצה
גובהם של גבעות חולות עגור וחלוצה מגיע עד  25-30מ' ,והן בנויות בדרך כלל בצורת סהרונים
(בוחנים) או צמות (סדרות סהרונים מחוברים) שביניהן תלמים ארוכים.

מערכת הניקוז באזור יוצאת דופן .נחל אחד בלבד – נחל הבשור ,חוצה את מזרח מישור החולות,
בדרכו מהרי הנגב הצפוני לרצועת עזה ,ואילו שאר הנחלים המגיעים מהנגב (נחל לבן ,נחל שונרא
ואחרים) לא מצליחים להתגבר על "ספוג החולות הענק" ונבלעים בתת הקרקע לפני הגיעם אל
הים .לכן ניתן לראות אפיקי נחלים רק בדרום האזור ,היכן שההתחתרות נעשית על גבי המצע
הגירי .ביחידה זו ממוקמים שני יישובים ,באר מילכה ,מושב הממוקם על דיונת חול ,בין נחל לבן
לנחל רות ,וכמהין  -הממוקם בשולי החולות מצפון לנחל רות.

נחל לבן

איור : 11באר מילכה וכמהין בין ערוצים נחל לבן ונחל רות באגן נחל ניצנה
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 2.2.3רמת עבדת
רמת עבדת היא הקער הנתון בין קמר רמון לקמרי הנגב הצפוני ובו הורבדו סלעי גיר וקירטון
(תקופת האאוקן)  -את המעבר בחתך בין הגירים לקירטונים אפשר לראות בעמקי הנחלים
החתורים ברמה :קטעי המצוק שבמדרונותיהם ,בנויים מגיר קשה יחסית וקטעי המדרון
המשופעים בנויים קירטון רך .לרוחבה של רמת עבדת בולטת שורה של כיפות גיאולוגיות :הר סעד,
הר נפחא ,הר קמר ,הר חמרן ,שלוחת קדש ברנע .כיפות אלו הן תוצר של סדרת קימוטים לאורך קו
תזוזה אופקית של העתק גיאולוגי החוצה את הרמה ממערב למזרח.
השטח הרמתי רציף ברובו ,ורק בצפון מערב (באזור רמת רות) מבותרת הרמה לשלוחות שולחניות
גדולות עם עמקים רחבים ביניהן  -תוצאת פעילות הסחיפה של נחל ניצנה ויובליו ,שבהם מתקימת
רציפות טופוגרפית .תהליכי הסחיפה הותירו בשטחי הרמה "שולחנות" טופוגרפיים בולטים על פני
השטח המפולס (נוף כזה נמצא גם בין גבעת עבדת לנחל עקב ,שם בולטים הרי משאר טרפזיים
גדולים על פני השטח הרמתי).

האלמנט המורפולוגי הנוסף הבולט בנוף הרמה הוא קניוני הנחלים המנקזים אותה לעבר בקעת
צין :נחל חווה ,נחל צינים ,נחל זיק ,נחל עקב ונחל צין העילי .נחלים אלו בהתקרבם אל מצוק הצינים
הגבוה התחתרו לקניונים מרשימים ובהם מפלים גבוהים  -הקניון של עין עבדת בנחל צין העילי,
עומקו מאות מטרים.
נחל ני צנה המנקז את שוליה המערביים של רמת עבדת הוא בעל אופי שונה לחלוטין  -עמקו רחב
ושטוח ושיפועו מתון כיוון שכאן מסתיימת רמת עבדת בדעיכה טופוגרפית לעבר שטחי המשור של
סיני ללא מדרגת מצוק כדוגמת מצוק הצינים.

בקניוני הנחלים היורדים מרמת עבדת לבקעת צין יש מעיינות איתנים :עין עבדת ועין מעריף בקניון
עין עבדת ,עינות עקב בנחל עקב ,עין זיק בנחל זיק ,עין שרב בנחל צינים ועין חוה בקניון נחל חוה.

בתחום יחידה זו ממוקמים היישובים קדש ברנע ,ניצנה ועזוז .קדש ברנע וכפר הנוער ניצנה
ממוקמים על שלוחות מדרום לנחל ניצנה .קדש על גבעה מתונה יותר ורחוקה מהנחל ,ואילו ניצנה
ממוקמת על כיפה גבוהה בצמוד לנחל השיטפוני .עזוז ממוקמת על שלוחה לצד יובלים של נחל
ניצנה ,נחל עזוז ונחל בארות.
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איור  : 12קדש ברנע ניצנה ועזוז ממוקמות
לאורכו של נחל ניצנה
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 2.3רגישות חזותית
רב יחידות הנוף בתחום המועצה הן בעלות ערכיות חזותית גבוהה עד גבוהה ביותר .מיעוטן בעל
דירוג בינוני .רב היחידות הרגישות ביותר חופפות חלקית או גובלות באגני הפיתוח של המועצה.
רכסי הנגב הצפוני הם ברגישות חזותית גבוהה מאד ( )6כמו גם רמת עבדת .שולי הרכסים הם
ברגישות גבוהה :שדה בוקר ,מדרשת בן גוריון ומרחב עם ,כמו גם אזור רביבים וניצנה ( )5אזור
משאבי שדה ,אשלים ,קדש ברנע וכמהין הוא ברגישות נמוכה יותר ( .)4באר מילכה נמצאת על
הגבול עם חולות שונרא ,שמורה בעלת רגישות חזותית גבוהה.

באר מלכה

איור  :13מפת רגישות חזותית (המשרד להגנת הסביבה)
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 2.4מתודולוגיה להערכה נופית של שטחים פתוחים
הדיון באשר לערכיות הנופית במדבר וסיווגה ,נטועה בהבניות תרבותיות סובייקטיביות שמשתנות
לאורך השנים .חלוצי הנגב ראו במדבר ארץ לא זרועה ,נוף שיש למגר ,להילחם ולהפריח בו את
השממה .בימיה הראשונים של המדינה ,היו אזורי הכריה והחציבה והערים שקמו בנגב  -סמל
לבניין הארץ .גם היום בעיני רבים הנוף המדברי הריק והשומם הנו נוף קשה שאינו מיטיב.
בשנים האחרונות ,קיימת מגמה הולכת וגוברת לשיקומו ושימורו של המדבר כפי שהוא .מחקרים
רבים ,מיפוי מדוקדק ,מידע רב ופירסומים ,הכשרת צירי טיילות והקמת תשתית תיירות הפכה את
המדבר לידידותי יותר ולאבן שואבת לאנשים רבים המחפשים בו את ההוויה המדברית.
בבואנו לסווג את השטחים הפתוחים ולכייל את דרגות הערכיות ,סימנו את שני הקצוות של ביטוי
הפיתוח בנוף :המדבר המובהק אל מול המדבר המופר .כאשר בין שני אלה ,קיים טווח של מרכיבים,
תשתיות ,חקלאות ,דפוסי התיישבות ומבנים לסוגיהם .בכל אחד מהמרכיבים יש כאלה המוצנעים
ונטמעים בסביבתם ,שנבנו בצביון מדברי ויש שהם נטע זר לסביבה המדברית.
הסיווג הנו סובייקטיבי ,כלי ביטוי לחוויה הנופית המדברית והצעה לבחינת השטחים הפתוחים,
שעשוי לשמש לתכנון עתידי מושכל.

איור  :14מתודולוגיה להערכה נופית של שטחים פתוחים ברמת נגב
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תובנות –ערכיות נופית:
 .1רכסי הנגב הצפוני הם בעלי הרגישות החזותית הגבוהה ביותר .הכבישים ,התשתיות
והפיתוח בהם צריכים להעשות בהתאם להנחיות אדריכליות סביבתיות קפדניות.
 .2יכולת השיקום של הסביבה המדברית איטית מאד ,אם בכלל .יש לקחת זאת בחשבון בכל
פרויקט פיתוח ולפעול לפי סט כלים ייחודי למרחב זה.
 .3רב 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 היישובים.
 .4הערכיות 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.

מבט מתצפית אל המכתש הגדול
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פרק  :3מרכיבי הנוף
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 .בנוף הטבעי-האנושי-תרבותי בשלושה מרכיבים עיקריים :המערכות הלינאריות,
הנקודות והמכלולים הנופיים.
הנחלים הם חלק מהמערכת הטבעית שמחוללת את הנוף ומשמשת כשדרה טבעית ובולטת של הנוף
המדברי .הכבישים הם המרכיב הלינארי הדומיננטי ביותר דרכו נחווה הנוף .הדרכים ההיסטוריות,
דרכי התיירות ושבילי הטיולים – הם מערכות לינאריות שלעיתים ניסתרות מן העין ומציעות חווית
גילוי לאורכן.
המרכיבים הלינאריים המפרים את הנוף המדברי ניצפים ממרחקים גדולים ,קווי החשמל ,תשתיות
הגז ,מתקני השירות והתשתית הקיימים .קו הרכבת עדיין בגדר תכנון ,אך הוא יהיה מרכיב לינארי
דומיננטי מאד בתבנית נוף בעלת רגישות חזותית גבוהה.
המוקדים הנקודתיים אלו הם ההתיישבויות לסוגיהן .במועצה קיימים דפוסים שונים של
התיישבות ,שלכל אחת חזות אחרת וטביעת אצבע שונה בנוף .מוקדים נוספים מהוות נקודות הציון
הנופיות שנראות למרחקים ומזוהות עם האזור ,כמו למשל העיר עבדת ,חוד עקב מעל מצוק הצינים,
ותל ניצנה ומנגד  -המגדל הסולארי באשלים.
המוקדים ,הקוים ונקודות הציון יוצרים יחד את מכלולי הנוף .אלה אינם מכלולים פיזיים בלבד,
אלא מכלולים נופיים-תודעתיים-תרבותיים שיחד מייצרים ומעצימים את הנראטיב האזורי.
 3.1מרכיבים לינאריים בנוף
 3.1.1מערכת הנחלים
הנחלים הם קוי החיים בנגב .לאורכם מתרכזים המעיינות ,הגבים ,בורות המים ,הצמחיה ובעלי
החיים .ברוב הערוצים ניתן למצוא שרידי תרבויות קדומות כמו גם חקלאות עכשוית במינונים
קטנים .רבים מערוצי הנגב מטורסים ושימשו לחקלאות בתקופות קדומות.
לאורך הנחלים עברו בעבר ועוברים בהווה הדרכים ומוקמו היישובים .נחלי רמת נגב נחלקים לנחלי
המערב שזורמים אל עבר הים התיכון ונחלי המזרח הזורמים לים המלח .הנחלים המערביים הם
ארוכים ורדודים .נחלי המזרח הם קניוניים ועמוקים .משום החשיבות ההידרולוגית ,האקולוגית,
התרבותית והנופית של ערוצי הנחלים ,הם משמשים כשדרה הטבעית של הנגב הצפוני ואגני
ההתיישבות ,יש חשיבות לבחון את תפקידם בפיתוח האגנים ,לצד המינון ואופן הפיתוח לאורכם.
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איור  :15מערכת הנחלים הגדולים ברמת נגב

נחל לבן

נחל ניצנה

איור א :15מערכת נחלי המערב

נחל רביב

 3.1.2מערכת הכבישים
הכבישים ברמת נגב הם חלון הראווה המרכזי של יישובי המועצה והמדבר סביבם .הכבישים
מחברים בין הקהילות ברמת נגב והם העורק המזין את התיירות במרחב ומהווים רכיב חשוב
המאפשר את חווית הנוף ע"י מספר רב של משתמשים .הדרכים ברמת נגב משמשות בפעל כדרכים
משתנה.
לאורכן
הנופית
האיכות
אך
נופיות,

איור  :16המערכות הלינאריות ,הכבישים הראשיים ברמת נגב
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כביש  211הוא כביש רוחב אזורי המוביל ממעבר ניצנה במערב עד לרמת בוקר .הכביש מסתיים
לאחר  41ק"מ ,בצומת טללים שבמרכז הנגב .לכביש זה תפקיד נופי תיירותי חשוב בחיבור המרחב
התיירותי של רמת הנגב לפתחת ניצנה .לאורך הכביש מוקדי עניין רבים :חצייה של נחל לבן ,נחל
רות ונחל ניצנה ,העיר שבטה ותל ניצנה שניצפה היטב מהכביש .כביש זה מסתיים במעבר הגבול עם
מצרים.

איור  :17מערכות לינאריות בנגב ,נחל בארותיים וקו הרכבת הטורקית בפתחת ניצנה

כביש  10הנו אחת מהדרכים הנופיות הבולטות בנגב -תוואי הכביש מתפתל בהתאם לשיפועים
הטבעיים וממנו ניתן לערוך תצפיות אל חצי האי סיני ולהר הנגב המרכזי.
הכביש נמשך לאורך  182ק"מ ,כמעט לכל אורכו של גבול ישראל עם מצרים -מרצועת עזה בצפון
ועד צומת סיירים בדרום .הכביש נסלל בראשית שנות השמונים לקראת השלמת נסיגת ישראל
מסיני ונפתח לתנועה בשנת  .1986הכביש נסלל בפיקוח צמוד של פקחי רשות שמורות הטבע כדי
למנוע פגיעה בנוף .כיום הכביש סגור רו ב ימות השנה לפעילות צבאית בלבד ונפתח בחגים לקהל
כדרך נוף .לאורך הכביש מתאפשרת תצפית אל עבר מרחבי חצי האי סיני ולהרי הנגב המרכזי.

איור  :18כביש  - 10דרך נוף תיירותית לאורך גבול מצרים
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לכביש  ,10כרכיב נופי רציף המעניק חווית מדבר ממושכת ומשמעותית ,יש חשיבות תיירותית
גבוהה כמחבר בין תשתיות התיירות ונופי פתחת ניצנה לאזור מכתש רמון בדרום ויישובי אשכול
בצפון.
כביש  40מהווה את השדרה של רמת נגב .זהו הכביש השני באורכו בישראל (אחרי כביש ,)90
ואורכו כ 300 -קילומטרים .הוא נמתח מצומת קטורה שבערבה ,לאורך הנגב והשפלה עד כפר
סבא שבדרום השרון .הכביש שימש כדרך הראשית לאילת מעל לעשור ,עד השלמת סלילת כביש
הערבה.

איור  :19כביש  40לאורך המועצה האזורית

בנוסף לתושבי המועצה ,המקיימים קשר הדוק עם השטחים הפתוחים ,עוברים בכביש כמליון
תיירים מידי שנה בדרכם לנגב ולאילת .הכביש משמש ,בין היתר ,כתשתית תיירותית מחד וכמחבר
בין הקהילות השונות במועצה ומחוצה לה ,מאידך.
לחצי הפיתוח מתרכזים באופן טבעי לצידי הדרכים והנוף מושפע באופן ישיר מפעילות האדם.
איכותה של החוויה המדברית נקבע ע"י 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.
במסגרת הניתוח הנופי של הכביש ,חילקנו את התוואי ,המתחיל בכניסה למועצה מצפון ועד מצפה
רמון בדרום לשמונה מקטעים שונים והתמקדנו בשישת המקטעים שנמצאים בתחום האגן -עד
מדרשת בן גוריון בדרום .כל אחד מהמקטעים בעל מרכיבים נופיים דומים בתוכו .בכל מקטע
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ניתחנו את דרגות החוויה הנופית ע"פ מנעד שקבענו (מופיע בפרק  ,)1.5מחוויה מדברית מובהקת
ועד לחוויה שיש בה דרגות הפרה גבוהות .מצ"ב מפת המקטעים.

איור  :20חלוקה למקטעים נופיים לאורך כביש 40
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מקטע  - 1רמת חובב-נחל סכר
הצד המערבי פתוח ,לא מופר יחסית ,מבט רחוק ,נוף נקי.
יער קק"ל – התערבות בנוף המדבר הטבעי.
הצד המזרחי גבעי ,פזורה בדואית ,קו מתח גבוה קרוב ונוכח ,יער קק"ל ,גדרות ,חציבות והפרות
נוספות.

איור  :21מקטע  1סימון בתכנית וחתך אופייני

איור  :22מקטע  1בכביש -40ערכיות נופית
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מקטע  – 2נחל סכר משאבי שדה
מדרום למחנה שרון הכביש הופך מדו-מסלולי לחד-מסלולי .אגן הנצפות מצטמצם ,הכביש עובר
למרגלות הגבעות ,בסמוך לנחל שחר.
בצד המזרחי גבעות בנוף הקרוב ,קו מתח גבוה מלווה את תוואי הכביש ,מחנה שרון -הפרה
נקודתית .הצד המערבי פתוח יותר ,הגבעות מרוחקות ונמוכות ,עצים נטועים במקבצים בלימנים
לאורך הדרך .מגדל אשלים בוהק בחזית ,בנסיעה לכיוון דרום.

איור  :23מקטע  -2נחל סכר משאבי שדה

איור  :24מקטע - 2ערכיות נופית
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מקטע  – 3משאבי שדה-טללים
קטע כביש מישורי ,אינטנסיבי ועמוס בהפרות :קו מתח גבוה סמוך לכביש ,בינוי ,תשתיות ,בסיס
צבאי .בחזית לכיוון דרום מגדל אשלים.

איור  :25מקטע  - 3תכנית וחתך אופייני

איור  :26מקטע  3ערכיות נופית
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מקטע  – 4טללים-צמת חלוקים
קטע כביש נקי כמעט לחלוטין מהפרעות .הכביש עובר בשטח משופע ,בחתך צר יחסית בין הגבעות,
אגן הנצפות מצומצם .קו מתח גבוה נצפה ממזרח לכביש ,במרחק .ממערב נוף מדבר נקי.
קו החשמל במפלס גבוה ורחוק ולכן פחות מורגש 5 .חוות בודדים לאורך הדרך:
(חוות קורנמל ,חוות מדבר זית ,חוות נחל בוקר ,חוות נאות ,חוות מתנת מדבר)

איור  :27מקטע  4תכנית וחתך אופייני

איור :28מקטע  - 4ערכיות נופית
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מקטע  – 5צמת חלוקים – מדרשת בן גוריון
קטע כביש העובר בנוף מדבר נקי ופתוח לצד נוף מיושב.
נוף שטוח ורחב ,במרחק ממזרח ודרום רכס הצינים ,ממערב רכס בוקר.
לאורך הדרך ממזרח הישובים שדה בוקר ומדרשת בן גוריון ,נוף שדות חקלאי וקו מתח גבוה.

איור  :29מקטע  - 5תכנית וחתך אופייני

איור  :30מקטע  - 5ערכיות נופית
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מקטע  – 6מדרשת בן גוריון – כלא נפחא
קטע כביש העובר בנוף מדבר נקי ,פתוח ומרשים ,פרט לקוי המתח הגבוה העוברים בנוף הקרוב
והרחוק .פזורה בדואית במקבצים קטנים ,בשני צידי הכביש.
נקודות ציון לאורך המקטע:
▪ בית השאנטי
▪ חוות כרמי עבדת על כרמי הגפנים הנראים מהכביש
▪ תחנת דלק ומרכז מסחרי קטן בפניה לגן הלאומי עבדת
▪ גן לאומי עבדת (מתנוסס ממזרח לדרך בגובה  655מ' מפני הים)
▪ כלא נפחא.

איור  :31קטע  - 6תכנית וחתך אופייני

איור  :32מקטע  - 6ערכיות נופית
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איור  :33כביש  – 40ערכיות נופית

החלק הערכי ביותר לאורך כביש  40באזורי אגני ההתיישבות עובר ברכס בוקר ,ממשאבי שדה
לצמת חלוקים וממדרשת בן גוריון לבית השנטי ,שם התוואי עובר לצד בקעת צין .באזורים בהם
עוברות תשתיות כמו קוי מתח גבוה ,מתקני מקורות ,בסיסים צבאיים ,הערכיות הנופית נמוכה
יותר .אזור ערכי נוסף נמצא מדרום למצפה רמון ועד הגבול הדרומי של המועצה ,הוא כולל בתוכו
את מכתש רמון ואזור המישר ,המקטעים הדרומיים ברובם הינם בתחום שמורות טבע והערכיות
החזותית בהם גבוהה מאוד.
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 3.1.3מערכות הדרכים ההיסטוריות והתיירותיות
בלב מרחב רמת הנגב שזורות שלוש דרכים ייחודיות ,המעניקות חוויה תיירותית תמטית ומעבירות
את המבקרים בהן מסע נופי-תרבותי .דרכים אלה מהוות שלד לנראטיב-מרחבי המרכז סביבו את
מוקדי העניין הפזורים במרחב.
"דרך הבשמים" ,מבוססת על תוואי הדרך ההיסטורית שהיוותה אחת מדרכי המסחר החשובות
והידועות בעת העתיקה  .שתי דרכים נוספות ,נושאיות-תיירותיות – "דרך היין" ו"דרך האוהלים"
 מבקשות להגדיר ולמתג את מרכיבי המרחב המדברי כציר תיירותי מאגד. 3.1.3.1דרך הבשמים
דרך הבשמים ,אחת מדרכי
המסחר החשובות והידועות בעת
העתיקה ,נפרשה מחלקו הדרומי
של חצי האי ערב אל חופי הים
התיכון .הדרך הוותה חלק מרשת
של דרכי מסחר בין מדינות
אירופה למדינות המזרח .אתרי דרך
הבשמים בנגב שוכנים לאורך מקטע
של כ 100-ק"מ המשתרע לרוחבו של
הנגב ,ממואה הנבטית שליד הגבול
הירדני בדרום-מזרח ,ועד חלוצה
שליד גבול מצרים בצפון-מערב.
בשנת  2000הוכרו מקורותיה של
דרך הבשמים כאתר מורשת
עולמית מטעם אונסק"ו .בשנת 2005
הוכרז המקטע הישראלי "דרך
הבשמים  -ערי מדבר בנגב" כאתר
מורשת עולמית ובו ארבע ערים
נבטיות – עבדת ,ממשית ,חלוצה
ושבטה ,ומספר מצודות וחאנים-
מואה הנבטית ,חורבת קצרה ,מצד
נקרות ,מצד גרפון ,מצד סהרונים
ומצד מחמל.

איור  :34חלקה הצפוני של דרך הבשמים בנגב

בשנת  2016אושרה להפקדה תמ"מ  - 55/14/4תכנית מתאר מחוזית למרחב דרך הבשמים וארץ
המכתשים .מטרת התכנית לייצר הגנה סטטוטורית על ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם במרחב
דרכי הבשמים וארץ המכתשים – תוך הגדרת כלים והנחיות לפיתוח ענף התיירות המדברית בזיקה
לנושאי העניין של דרכי הבשמים ושימור ארץ המכתשים כנכס גיאולוגי.
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איור  :35תמ"מ  – 55/14/4דרכי הבשמים בנגב
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בתכנית מרוכזים עיקר המוקדים התיירותיים סביב אגני ההתיישבות.
באגן שדה בוקר מרוכזים  12סמלי מוקדים ,המייצגים  6מוקדי תיירות 2 ,חניוני לילה 2 ,אתרי
עתיקות על דרך ,חניון יום אחד ,ועיר עתיקה.

איור  :36תמ"מ  – 55/4/14אגן שדה בוקר

באגן משאבים מרוכזים  6מוקדים ,מתוכם  3מוקדי תיירות 2 ,חניוני שירותי דרך ,ושער למרחב
דרך הבשמים.

איור  :37תמ"מ – 55/4/14אגן משאבים
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באגן ניצנה מרוכזים  6מוקדים ,מתוכם  4מוקדי תיירות ,אתר עתיקות על דרך ועיר עתיקה אחת.

איור  :38תמ"מ – 55/4/14אגן ניצנה

 3.1.3.2דרך היין
דרך היין הנה תכנית השוזרת בין חוות הבודדים הפזורות במרחב  -חוות חקלאיות הממוקמות
בסמוך לצירים הראשיים .רעיון החוות נולד ביוזמת מועצה אזורית רמת הנגב ומינהל מקרקעי
ישראל במטרה לייצר רצף התיישבותי לאורך כבישי הר הנגב ,לצורך פיתוח חקלאי ותיירותי .החוות
עוסקות בסוגי חקלאות שונים כגון גידול כרמי יין וזיתים ,גידול תבלינים ובעלי-חיים שונים .מרבית
החוות מפעילות בנוסף יוזמות תיירותיות כגון יקבים ,צימרים ,אירועים קולינריים וגלריות.

איור  :39חוות כרמי עבדת
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איור  :40אתרי יין וחוות בודדים בהר הנגב

תכנית דרך היין ,תמ"מ  4/14/42שאושרה בשנת  ,2007מאפשרת להקים  30חוות בודדים לאורך
מספר כבישים ראשיים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב ,בהן יותרו שימושים תיירותיים-
חקלאיים :עיבוד חקלאי ,מבנים חקלאיים ,מבנים לצרכי תיירות ,מאהלי אירוח ,חוות
סוסים/גמלים לרכיבה ,חניון יציאה לטיולים להולכי רגל ורכב ,מתקני חינוך והדרכה .בכל חווה
יותר להקים  3יחידות דיור/עזר 6 ,חדרי אירוח (צימרים) ,מבני משק ,אטרקציות תיירותיות
ומרכיבים רבים של פיתוח .התכנית חלה בסמוך לצירים כביש  ,40כביש  ,204כביש  222וכביש .211
כיום קיימות  23מתוך  30החוות המסומנות ומכאן שמתאפשרת הקמה של  7חוות נוספות בתחומי
התכנית .המועצה האזורית רמת הנגב מקדמת כיום מהלך המאפשר לכל חווה להגיש באופן עצמאי
תכנית מפורטת לתחומה ,תוך קביעת מגבלות פיתוח.
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 3.1.3.3דרך האוהלים
מסלול הליכה רגלי ,העובר בין ערכי טבע ,היסטוריה ,גיאולוגיה ,חקלאות עתיקה וארכיאולוגיה.
לאורך השביל ישנו דגש מיוחד על השילוב התרבותי והאנושי הייחודי לאזור.
נקודות האירוח והלינה בדרך מחברות יישובים יהודים ומאהלים בדואים ומהוות הזדמנות נדירה
להיכרות מעמיקה של כל אחד מהמגזרים.

תחילת המסלול ביישוב הקהילתי מרחב עם והמשכו דרך שדה בוקר ,מעינות עקב ,עבדת ,רכס
נפחא ,מישור הרוחות ,וסיומו במצפה רמון .מהלך המסלול נמשך כ 4-5-ימי הליכה .לאורך המסלול
תשעה אתרי לינה ,מתוכם שבעה מאהלים בדואים.

מעינות עקב

רכס נפחא

מישור הרוחות

איור  :41מפת נקודות מאהלי התיירות
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 3.1.3.4שביל ישראל
שביל ישראל הנו מערכת לינארית רגלית נוספת העוברת בתחום המועצה .השביל עובר במכתש
הגדול ,מעלה צין ,מעיינות מצוק הצינים ומשם למצפה רמון ,מכתש רמון ומשם לכיוון הערבה.
ישנה חפיפה באזורים מסויימים בין דרך האוהלים לשביל ישראל.

המכתש
הגדול

מעלה
צין

מקטעי השביל במועצה האזורית רמת נגב:
מכתש רמון

 .32מפארק ערד למצד תמר
 .33ממצד תמר למכתש הגדול
 .34מהמכתש הגדול למעלה צין
 .35ממעלה צין לעין שביב
 .36מעין שביב למצפה רמון
 .37ממצפה רמון להר סהרונים
 .38מהר סהרונים לערבה

איור  :42מקטעי שביל ישראל ברמת הנגב
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 3.1.4הפרות לינאריות :תשתיות החשמל ותוואי הרכבת המתוכנן
לצד הדרכים התיירותיות והכבישים ,קיימות ומתוכננות הפרות לינאריות משמעותיות בתחומי
המועצה :בתחומי המועצה קיימים מספר קוי מתח גבוה .הראשון לאורך כביש  ,40השני עובר
מירוחם למכתש הגדול וחוצה את בקעת צין עד למכתש רמון .קו נוסף מגיע מדימונה לאורך
כביש  25עד למפעלי ירוחם ,ממנו מתפצל קו לכיוון מפעל צין .קו אחרון הינו קו מתח פנימי בין
מפעלי אורון וצין .קו נוסף עובר לאורך כביש  211לפתחת ניצנה.
קיימת תכנית להקמת פרוזדור חשמל למפעל אורון ולמפעל צין לאורך הכביש הפנימי ,ומהם
לנחל צין ומערבה לערבה.
קוי המתח הגבוה הקיימים הם בעלי נראות גבוהה ומהווים הפרה משמעותית לחווית הנוף.

איור  :43קומפילציה של תמ"מ דרום – תשתיות ,לרמן בן-שושן

קוי החשמל עוברים לאורך כביש  40ולצידם דרכי שירות והפרות של עבודות עפר ללא שיקום.
הקוים ניצפים מקרוב -לנוסעים לאורך הכביש והתוואי שלהם בולט מאד ממוקדי טיול ותיירות
ומהיישובים .משום חשיבותו של הנגב כמשאב נופי ותיירותי לאומי ,יש לבחון אפשרות של הטמנת
הקוים העתידיים וטיפול בקיימים.
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לאורך בקעת צין ,בין שדה בוקר למפעלי צין ולכביש הערבה ,מתוכנן ע"פ תמ"א  3כביש אזורי.
הכביש מתוכנן לעבור באזור בעל ערכיות נופית גבוהה ,המשמש כיום אחד ממוקדי הטיילות
והתיירות המרכזיים ברמת נגב .סלילת הכביש תהווה הפרה בוטה ומשמעותית של משאב נופי זה.
יש לבחון היטב נחיצותו של כביש זה.

איור  :44תוואי הכבישים הקיימים והמתוכננים תוואי הרכבת המתוכנן ,לרמן בן שושן

בתחום המועצה עוברת רכבת משאות בגבול המזרחי של המועצה ,לאורך בקעת אורון .הרכבת
משמשת להובלת הפוספטים מפעלי אורון וצין לאשקלון .קו רכבת עתידי מתוכנן להמשיך מבאר
שבע לכיוון משאבים לפתחת ניצנה .התוואי יעבור לאורך כביש  40וכביש  211עד מעבר הגבול .יש
לגבש סט כלים לתכנון נופי ורגיש של תוואי זה הכולל פירוט עבודות השיקום הנופי והאקולוגי סביב
עבודות הביצוע.
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תובנות  -המערכות הלינאריות:
 .1למערכות הלינאריות חשיבות חזותית משום אורכן ,רציפותן והעובדה שהן שזורות זו בזו.
 .2יישובי רמת נגב ממוקמים לצד ערוצי הנחלים להם 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.
 .3כביש  40הנו השדרה הקהילתית והתיירותית המרכזית במרחב המועצה .מקטעים 4
(מטללים לצמת חלוקים) ו( 6-ממדרשת 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.
 .4יש צורך בסט הנחיות לפיתוח תיירותי ותשתיתי לאורך הדרכים ,המגדיר כלים לעבודה
באזור מדברי וכולל הבטי שיקום נופי וסביבתי.
 .5הדרכים התיירותיות (דרך הבשמים ,דרך היין ,דרך האוהלים ושביל ישראל) מייצרות
ותומכות בנארטיב האזורי – יש להנכיח את החיבורים בינן לבין הכבישים ומוקדי הפיתוח.
 .6תשתיות לינאריות – תשתיות החשמל והרכבת המתוכננת עוברות לצד מערכת הכבישים
ומהוות הפרה חזותית לשדרה התיירותית של המרחב .יש לבחון דרכי שיקום והנחיות
עתידיות לפיתוח.
 .7כביש עתידי מתוכנן לעבור בבקעת צין ,אזור בעלי רגישות נופית ותיירותית גבוהה מאד.
יש לבחון שוב את נחיצותו.
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 3.2מרכיבים נקודתיים בנוף
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.
במושבים תפרושת הבתים היא לאורך הכבישים .בכמהין וקדש ברנע ,שממוקמים באזור מישורי
באופן יחסי ,הבתים פרושים לאורך צירי התנועה בעוד שבבאר מילכה ,הממוקמת על דיונה הבינוי
במכלולים במורד השלוחות ,לאורך הציר המרכזי שעובר על קו הרכס.
מדרשת בן גוריון וכפר הנוער ניצנה הנם יישובים ייחודיים שנבנו סביב אידיאולוגיה לחינוך ומחקר
בנגב ,רוב דפוסי המגורים שם מייצרים סוגי דיאלוג עם המדבר הסובב.
מרחב עם שיזף ואשלים הם יישובים קהילתיים שכל אחד מהם בעל אופי נופי שונה ,בהתאם
למיקומו במרחב.
 3.2.1הקיבוצים
דמותם הפיסית של קיבוצי הנגב שיקפה את המטרות ואורח החיים של החברה הקיבוצית -דפוסי
החיים ,האידיאולוגיה והזיקה אל הקרקע קיבלו ביטוי פיסי ברור .הקיבוץ הוא במידה רבה יצירה
של יש מאין .הוא אינו מתחשב ב'מגבלות הפיזיות' ואף לא ב'פוטנציאל של הסביבה .הוא תוצר של
כוחות חברתיים ,תרבותיים וכלכליים.
ה אדריכל שמואל ביקלס ,מי שעמד בראש יחידת התכנון של איחוד הקיבוצים ,תכנן את הקיבוץ
ע"פ הדפוסים שאיפיינו את התכנון בתנועה :הפרדה בין האזור המשקי ואזור המגורים ובמרכז
מבני הציבור ובראשם חדר האוכל .המדשאה הראשית" ,כיכר העיר" הקיבוצית ,היוותה מקום
המפגש של הקיבוץ -ההתכנסות בחגים והמפגש החברתי ביומיום .האדריכל שמואל מסטצ'קין קבע
קנה מידה ל'דשא הגדול'" :ההיקף של הדשא הגדול צריך להיקבע על -פי יכולתו של אדם המצוי
בקצהו האחד לזהות את פני חברו בקצהו השני" .הקיבוצים התאפיינו במרחב הולכי רגל רציף
ומגונן ,המנוגד לסביבה המדברית בה הוא מוקם.

איור  :45הקיבוץ על פי שמואל מסטצ'קין
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איור  :46לב הקיבוץ במשאבי שדה

בשטח רמת נגב ישנם ארבעה קיבוצים :רביבים ,משאבי שדה ,שדה בוקר טללים .הקיבוצים תוכננו
ע"פ סכימת שימושים אחידה :אזור משקי ,אזור מגורים וליבה של מבני ציבור במרכז .הקיבוצים
ברובם מישוריים ומוקפים בחלקות חקלאיות וחקלאות בעלי חיים.
תבנית הנוף הקיבוצית הנה נוף תרבות ייחודי .על הפיתוח העתידי להעשות ע"פ הקריטריונים
התכנוניים העכשויים ,ברוח התכנון הקיבוצי ולאורו.

איור  :47שכונת מגורים בקיבוץ רביבים
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המבנה הפיזי של הקיבוץ המבוסס על שטחים פתוחים רציפים ללא כבישים ,על טישטוש בין פרטי
לציבורי ועל בינוי אחיד  -שהשתנה בשנים האחרונות עם הקמת ההרחבות .השינוי החברתי מוביל
לשינוי בתכנון הפיזי ,נבנים בתים גדולים המשקפים יכולת כלכלית וטעם אישי ,מוקמות גדרות
סביב הבתים ,העדפת המרחב הפרטי על הציבורי ,כבישים רחבים וחניות צמודות לבית ,על פני
מרחב הולכי הרגל הרציף .ניתן לראות את דפוסים שונים של שכונות הרחבה בכל קיבוצי רמת נגב.
בימים אלה נעשים מאמצים לשפר את התכניות שטרם בוצעו ,על מנת לשמור על האיכויות שבתכנון
הקיבוץ ועקרונותיו גם בשכונות החדשות.

איור  :48הרחבה בקיבוץ טללים

 3.2.2המושבים
המושבים ברמת נגב ממוקמים בחלק הצפוני של פתחת ניצנה .קדש ברנע הנו המושב הותיק יותר,
הוקם ב ,1977-כמהין בשנת  1988ובאר מילכה הוקם ב .2002-דפוס הבינוי במושבים מתפרש
מהמרכז ושולח "קרניים" כלפי חוץ .המושבים מתבססים על חקלאות לסוגיה :עגבניות שרי ,תפוחי
אדמה ,פילפלים ,תות ,תבלינים ורימונים ,כמו גם רפות ולולים בהקפים קטנים .עיקר החקלאות
נעשית בחממות ,להן השפעה גדולה ביצירת הזהות הנופית של האזור.
המושבים ממוקמים על יובלים של נחל ניצנה :קדש ברנע ממוקם על גבעה מעל נחל ניצנה ,כמהין
על שלוחה מצפון לנחל רות ובאר מילכה ממוקמת על דיונה במפגש הנחלים רות ולבן.
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איור  :49מושב קדש ברנע

מבנה המושבים סובב סביב שלד הכבישים ולאורכו חלקה א' של בתי המגורים .בכל מושב קיים
מרכז ובו השירותים המשותפים ולצידו שצ"פ מרכזי .לאורך הכבישים הפיתוח הגנני דל ואת חלל
הרחוב מגדירות גדרות המגרשים הפרטיים והצמחיה שבהם .בכל המושבים בפתחה ,חלקה ב'
נמצאת בבקעות ,סביב המושב .כמו הקיבוצים ,גם המושבים אינם פתוחים אל המדבר והממשק
של שלד היישוב עם השטחים הפתוחים שסביב מצומצם .ניתן להגביר את הקישוריות והזיקה בין
התושבים לסביבה המדברית ובכך גם לשפר את הממשקים בינהם.

איור  :50מרכז מושב קדש ברנע

איור  :51רחוב במושב כמהין
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החקלאות בפתחת ניצנה הנה ענף מרכזי המנצל ומייצר ידע רב בחקלאות בתנאי מדבר .רב
החקלאות מיועדת לייצוא .השקיית הגידולים נעשית באמצעות מים מליחים מקומיים ,שמשפרים
את איכות הגידולים .בזמן האחרון יש שינוי בקרב החקלאים והבנה שחקלאות מצליחה באזור זה,
עשוייה לשמש גם כמשאב תיירותי .שינוי תפיסתי זה עשוי להביא גם לשינויים בטיפול במתקנים
החקלאיים .כיום חלק גדול מהשטחים החקלאיים הם חממות שמתפקדות כאזור תפעולי ללא דגש
מיוחד על הבטים חזותיים ,מרכיב זה יצטרך להשתנות עם המיתוג של האזור כמרחב של תיירות
חקלאית.

איור  :52חקלאות בחממות בפתחת ניצנה
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 3.2.3הישובים הקהילתיים
בניגוד לקיבוצים ולמושבים ,היישובים הקהילתיים שונים בדפוסי הבינוי ובאופי היישוב .מדרשת
בן גוריון ממוקמת במישור וכוללת את החלק הישן והירוק שנבנה בדומה למתחמי המגורים בקיבוץ
וסביבו מתחמים השונים האחד מהשני ומהווים מעבדה אדריכלית לתכנון מדברי .רתמים הנו יישוב
מישורי .גרעין היישוב נבנה כקיבוץ ומכאן שדפוסי הבינוי ומרקם השטחים הפתוחים שונה בין
השכונה הותיקה לשכונות החדשות .מרחב עם ושיזף ממוקמים על שלוחות וניצפים מאד
מסביבתם .מרחב עם נבנה סביב ערוצי הנחלים ואילו שיזף במדרון.

איור  :53מרחב עם ,בינוי סביב ערוצי הנחלים

דפוס הבינוי בעזוז שונה מכל יישובי המועצה .הבינוי סביב אזור מרכזי ציבורי ממנו יוצאות דרכים
אל המבנים השונים .היישוב אינו מוסדר סטטוטורית ,בימים אלה מקודמת תב"ע חדשה ליישוב
שמבקשת לשמור על הניפרדות של בתי המגורים לצד ציפוף עתידי.
בתכנון העתידי של הרחבות היישובים יש להתייחס לסוגיית הנצפות ,ולגבש סט הנחיות אדריכליות
וסביבתיות לבניה באופן שישתלבו בנוף הסובב ותמוזער הפגיעה בסביבה בזמן הבניה .תכנון מפורט
של הרחובות העתידיים צריך למקסם את הצל במרחב הציבורי באמצעות עצים והצללות ,מרכיב
שחסר בחלק מיישובים היום.

איור  :54שיזף ,בינוי בשיפועים
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3.2.4

מתחם המועצה

3.2.5

מתחם המועצה האזורית באגן משאבים כולל את מבנה המועצה ,שירותים קהילתיים,
שירותים תיירותיים ,בית ספר יסודי ,בית ספר תיכון בהקמה ואזור תעשייה .מצפון,
בכניסה לכביש  ,211נמצא פארק גולדה ,הפארק המרכזי של המועצה ,המשתרע על 520
דונם .הפארק כולל נקודות תצפית ,אגם מלאכותי ,מדשאות ומתקני משחק .האזור
התחום בכביש  ,40כביש הגישה למועצה ,אזור התעשייה והיישוב שיזף הנו שטח בעל

שיז
ף

רגישות חזותית נופית נמוכה.
איור  :55אזור המועצה וסימון שטח בעל ערכיות נופית נמוכה
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תובנות  -מרכיבים נקודתיים:
 .1יש לשמור על ייחודן של תבניות הנוף ההתיישבותיות .הרחבות היישובים תעשה ברוח
היישוב תוך התאמה מוחלטת לסביבתו המדברית.
 .2דמותם הפיסית של קיבוצי הנגב שיקפה את המטרות ואורח החיים של החברה הקיבוצית.
כדי לשמר את ייחודם הפיזי והקהילתי חשוב ששטחי מגורים חדשים ,גם אם יתוכננו ע"פ
רווחת הדיור העכשווית ,ישמרו על העקרונות המאפיינים את המרקם הקיבוצי ,בדגש על
מרחב ציבורי שיתופי מוטה הולכי רגל ושמירה ככל האפשר ,על מרחק הליכה סביר ממרכז
הקיבוץ.
 .3במושבים יש לחזק את המרחב הציבורי והשלד הירוק של היישוב ,יחד עם הקפדה על
יצירת תשתית צל לאורך הרחובות ,צמחייה וריהוט רחוב.
 .4בתכנון העתידי של הרחבות היישובים יש להתייחס לסוגיית הנצפות ולגבש סט הנחיות
אדריכליות וסביבתיות לבניה בישובים באופן שישתלבו בנוף הסובב ותמוזער הפגיעה בזמן
הבניה .תכנון מפורט של הרחובות העתידיים צריך למקסם את הצל במרחב הציבורי
באמצעות עצים והצללות ,מרכיב שחסר בחלק מיישובים היום.

 .5אזור 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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מכלולים נופיים
 3.2.5חזון 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 .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 נוספים .מכלול נופי זה כולל את הנופים הלא מופרים של בקעת צין מחד ואת
הבקעה שבה ההתיישבויות מאידך .כל אלה מרכיבים את הנרטיב של ההתיישבות בנגב ומעצימים
אותו.
פיתוח במכלול נופי זה יצטמצם ליישובים עצמם וביניהם (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.

איור  :56בן גוריון על רקע בקעת צין ושדה בוקר
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איור  :57אחוזת קבר בן גוריון מול מצוק הצינים

איור  :58חניון נחל הרועה
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3.2.6

חקלאות מדברית קדומה  -עבדה ,עבדת ,כרמי עבדת

סביב העיר עבדת ,בערוצי הנחלים ,קיימים שרידי חקלאות מתקופות שונות .עיקר השרידים הם
מהתקופה הנבטית המאוחרת ,הביזנטית והערבית הקדומה .הגתות 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 מים 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.

איור  :59חקלאות בערוצי הנחלים -גפנים בחוות כרמי עבדת

איור  :60חקלאות בעל בפזורת עבדה
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 3.2.7אנרגיה 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 50,000-מראות
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 ,שמלינים על
סינוור לאורך כל שעות היום
והתחממות שהמגדל מייצר לטווח
רחב .התחנות אינן דורשות כח אדם רב
ולכן אינן משרתות את היישובים
סביבן לא בהיבט התעסוקתי ולא
בהיבט הכלכלי .לכן ,יש לבחון את
מיקומן של המערכות הסולאריות בנגב
ובאגני ההתיישבות.

איור  :61המגדל הסולארי באשלים

איור  :62המגדל והשדה הסולארי באשלים
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 3.2.8חקלאות 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.

איור  :63גידולי תפוחי אדמה בפתחת ניצנה

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.

איור  :64חממות בכמהין
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פתחת ניצנה מתאפיינת בשני סוגים עיקריים של נופים חקלאיים :הגידולים בחממות וגידולי השדה
והמטעים .חקלאות זו משתלבת בנוף הנחלים הגדולים שעוברים באגן ,ואילו הגידולים בחממות
בעלי מרכיב חזותי מדורדר .התיירות החקלאית נמצאת בראשית דרכה ,אך הפוטנציאל גדול .יש
התעניינות גוברת בחקלאות המדברית המצליחה באזור ,גם בגידולי החממות וגם בגידולי השדה.
לאחרונה 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 (דרכי עפר ועבודות עפר ,שטחי אימונים ,מתקני
צבא נטושים) בערכיות חזותית נמוכה ,שמשום תנאי השטח המישוריים נצפית למרחקים גדולים.
מדרום לכביש  211קיים אזור בטחוני נרחב הכולל ,בין היתר ,את מתקן 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 ,אחת הדרכים
לשיקום נופי של שטחים מופרים אלו היא הסבת שטחי המתקנים הביטחוניים הנטושים לקרקע
חקלאית שמהווה חלק מהקוד התרבותי  -נופי של האזור.

איור  :65אזורים מופרים ומתקני ביטחון נטושים בפתחת ניצנה
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3.2.9

מרחב נופי-תרבותי עזוז

מכלול נופי זה נמצא בחלק הדרומי של פתחת ניצנה וכולל את היישוב עזוז והחקלאות 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 מאפשרים
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 המרחב מפני עודף פיתוח .השונות בין החלק הצפוני החקלאי
של פתחת ניצנה לחלקה הדרומי ,מעשיר את החוויה המדברית בשני האזורים ומשלים אותה.

איור  :66חאן בארותיים ,עזוז

איור  :67צימרים בעזוז
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תובנות  -מכלולים נופיים

 .1המכלולים הנופיים הערכיים הם כח המשיכה הפיזי והתמטי של אגני ההתיישבות.
 .2על הפיתוח במכלול הנופי של אזור שדה בוקר ומצוק הצינים לשמור על היחסים בין המדבר
לפיתוח וקוי המגע בינהם .הפיתוח ייעשה ביישובים עצמם וביניהם (בין המדרשה והקיבוץ)
ועליו להעשות בכלים ובמינונים שישמרו על האופי הקיים .על הפיתוח בחניון הרועה
להמשיך את צביון הפיתוח במקום ,שהנו דוגמא טובה לפיתוח מדברי הכולל בניה באבן
מקומית ופיתוח אקסטנסיבי.
 .3הגברה של חקלאות בצביון היסטורי במרחב עבדת עשוי להעצים את הנרטיב 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.
 .4התחנות התרמו סולאריות באשלים ,מהוות מפגע ויזואלי ,אינן דורשות כח אדם רב ומכאן
שאינן משרתות את היישובים סביבם בשום היבט .יש לבחון את מיקומן של תחנות
עתידיות ולרכזן באזורים מופרים ,רחוק ככל שניתן מאגני ההתיישבות.
 .5החקלאות 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 ואת קו המגע שלהם עם השטח הסובב.
 .6לאור ההתענינות התיירותית שהולכת וגוברת בחקלאות באזור ניצנה ,על התכנית
להתייחס למיקום מרכזי מבקרים בצביון מדברי בקנה מידה מקומי בתחום השטחים
החקלאיים ,שיהוו חלק אינטגרלי מהנוף במקום.
 .7על מנת להגדיל את שטחי החקלאות בפתחת ניצנה כחלק מתבנית הנוף המקומית ,יש
לבחון ולפעול להסבת שטחי המתקנים הביטחוניים הנטושים לקרקע חקלאית.
 .8יש 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.
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פרק  – 4ממשקים נופיים של היישובים
 4.1ממשק היישובים ואגני ההתיישבות עם הנחלים
מיקום הישובים ביחס לנוף הטבעי מגדיר את מיקומם במארג הנופי .לרב המכריע של יישובי
המועצה יש זיקה לערוצי הנחלים שלצידם .כל אגן התיישבותי מבוסס על אגן ניקוז של נחל המהווה
את השדרה הנופית-אקולוגית שלו :יישובי פיתחת ניצנה יושבים באגן הניקוז של נחל ניצנה ונחל
לבן .יישובי אזור משאבים יושבים על אגן נחל הבשור ובשדה בוקר נחלק האגן ההתיישבותי לשני
אגני ניקוז ,נחל צין בדרום ונחל הבשור בחלק הצפוני.
אופי ההתיישבות בסמוך לנחל מזמנת אתגרים והזדמנויות בפיתוח קו המגע שבין היישוב וערוץ
הנחל .יש להתבונן בכל מפגש כזה ולגבש תובנות אקולוגיות ,סביבתיות ונופיות לטיפול בממשק.
אגן משאבים הנו אגן ההתיישבות המרכזי ביותר והנגיש לבאר שבע .ההתיישבות באגן ברובה
במישור .היישובים ממוקמים באגן הניקוז של נחל רביבים ונחל הבשור ,המהווה את השדרה של
אגן זה ,יחד עם יובליו :נחל רביבים ,נחל היימן ונחל אשלים.

נחל אשלים

איור  :68אגן משאבים באגן נחל רביבים ונחל הבשור
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איור  :69חתכים אגניים

איור  :70סכימת היישובים על שדרת נחל רביבים
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איור  :71מיקום הישובים באגן משאבים ותצורת הממשק עם הנחל
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אגן פתחת ניצנה כולל בעיקר התיישבות כפרית חקלאית .רב השטח הנו שטחי חולות וערוצים
רחבים ובהם ערכי טבע רבים .באגן זה קיים מפגש בין אזורי החולות והנוף הגבעי שלצדם.
ההתישבות בפתחת ניצנה ממוקמת על אגן נחל לבן ,המהווה את השדרה לאגן התיישבותי זה.
היישובים ממוקמים לצד הנחלים נחל רות ,נחל ניצנה ונחל בארותיים.

איור  :72אגן ניצנה באגן הניקוז של נחל לבן

איור  :73פתחת ניצנה-חתכים אגניים
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אגן שדה בוקר – אגן הכולל מספר התישבויות מגוונות ושונות באופיין .באגן זה מתבצעת עיקר
הפעילות התיירותית הנשענת על משאבי הטבע הנוף והמורשת באזור .באגן שדה בוקר עובר קו
פרשת מי ם ארצי באזור רכס חלוקים :במזרח זורם נחל צין אל בקעת ים המלח ,וממערב אגן נחל
הבשור הנשפך אל הים התי כון .בעוד שקיבוץ שדה בוקר ומרחב עם ממוקמים על נחל הרועה ונחל
חצץ ,הנמצאים ב אגן נחל הבשור ,מדרשת בן גוריון ממוקמת מעל נחל צין במקום בו הוא פונה
מזרחה.

איור  :74אגן שדה בוקר ממוקם סביב אגן נחל צין
ואגן נחל הבשור

איור  :75שדה בוקר-חתך אגני

61

נוף

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

איור  :76מיקום הישובים באגן שדה בוקר והממשק עם הנחל.

בין יישובי המועצה ניתן להבחין בין אלה היושבים מעל הערוצים הגדולים כמו מדרשת בן גוריון
מעל נחל צין ,או כפר הנוער ניצנה ומושב קדש ברנע מעל נחל ניצנה ,לבין אלה שקו המגע הוא עם
אפיקים משניים קטנים יותר ,כמו קיבוץ טללים היושב על ערוץ משני של נחל רביבים .קו המגע בין
המגורים במרחב עם לערוצי של נחל הרועה נמצא במדרון מתון שמתפקד כחצר אחורית ( .מגורים
ארעיים ,חומרי בניין ,וגרוטאות) .לעומת זאת הערוצים הפנימיים בתוך הישוב מפותחים כשצ"פים
עם עצי בוסתן ,שבילים וגשרים.

איור  :77יובל של נחל הרועה במרכז מרחבעם מפותח כגן בוסתן
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איור  :78קו המגע בין מרחב עם לערוץ נחל הרועה

איור  :79מרחב עם -ממשק עם אפיק נחל הרועה
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איור  :80קיבוץ טללים  -הערוץ מרוחק מבתי המגורים ,הממשק ההדוק ביותר הוא עם מבני התעשייה שצמודים לערוץ

איור  :81הישוב אשלים ממוקם בין היובלים של נחל הבשור
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יש לבחון את הממשק בין היישובים והנחלים ואת תפקידם כשדרה הטבעית של אגני ההתיישבות.
מערכת הנחלים מחברת ומקשרת בין הישובים וניתן לבחון אותה כמערכת תנועה אגנית ירוקה
בתכנון העתידי .לנחלים תפקיד הידרולוגי אקולוגי ונופי – יש להקפיד בתכנון קו המגע על מנת
לצמצם ככל שניתן את ההשפעה של הבינוי על המערכות הטבעיות.

אגן אורון – אגן אורון הינו חלק ממערכת הקערים של צפון מזרח הנגב ,בין רכס חתירה ורכס חצרה.
באגן מרכיבים תעשייתיים הכוללים שטחי כריה וחציבה של מפעל אורון למרגלות רכס חתירה.
האזור מרוחק מהתיישבות מחד אך נגיש בהבטים תחבורתיים .במקום מקודמת תכנית להקמת
מתקן ארצי לטיפול בפסולת .באגן מתקיימת כריה מאסיבית של פוספטים .בשנים האחרונות חלה
על המפעלים חובת שיקום נופי ואקולוגי של השטחים כחלק מעבודת הכרייה ,כמו גם שיקום של
השטחים הישנים שטרם עברו שיקום .שטחי הכרייה נמצאים למרגלות המכתש הגדול ,מסלולי
טיילות לאורך רכס ירוחם ולצד ערכי טבע ונוף בעלי ערכיות גבוהה .יש לקדם שיקולי תיירות
והבטים נופיים בבחינת תכניות עתידיות באזור זה.

איור  :82מפת ניתוח מרחבי של בקעת אורון ,מתוך לרמן בן-שושן
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 4.2ממשק עם שמורות טבע
בתחומי המועצה  40%מהשטחים הם שמורות טבע .שטחי השמורות עומדים על  1.7מליון דונם,
 1.1מליון דונם נמצאים בחפיפה עם שטחי אש .שמורות הטבע ומתחמי הטיילות שבהם מהווים יעד
תיירותי.
מרחב רמת נגב משלב שימושי סביבה וקהילה לצד מוקדי מורשת ,ארכיאולוגיה ,תרבות ,שמורות
טבע  ,מסלולי טיול ועוגני טיילות .הישובים מהווים עוגנים תומכים בשימושים המרחביים לצד
השענותם עליהם.
"מכלולי טיילות" הנם אזורים בהם יש ריכוז של ערכי טבע ונוף ,ומקודמות בהם תכניות לחיזוק
המכלול .צירי טיילות  -דרך הבשמים לצד מסלולי הליכה ואופניים ,שזורים בין הישובים לשטחים
הפתוחים ומקשרים ביניהם .צירים אלו מהווים עוגן ובסיס למרחבי הטיילות.
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 .קוי המגע
בין היישובים לשמורות הם בעלי אופי שונה מישוב ליישוב .מצוק הצינים בשדה בוקר הנו גבול
טופוגרפי פתוח ,דרכו עולות היעלים וממנו יורדים המטיילים אל השמורה .בבאר מילכה קו המגע
הפיזי חד וקבוע בגדר ואילו הקו החזותי פתוח .יש לבחון את יוזמות רט"ג להגדלת השמורות אל
מול כיווני הפיתוח של המועצה.
ממשקים עם שמורות טבע באגן שדה בוקר
שמורות טבע וגנים לאומיים מאושרים/מוכרזים :גן לאומי קבר בן גוריון ,גן לאומי גן הפסלים ,גן
לאומי עין עבדת ,שמורת מצוק הצינים ,שמורת חלמונית רכס בוקר .תכניות מוצעות :גן לאומי
נחל חווארים ,גן לאומי חרותות הסלע.

איור  :83שמורות וגנים מוצעים .רט"ג
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ישובים גובלים בשמורות/גנים לאומיים:
מדרשת בן גוריון  -גן לאומי קבר בן גוריון ,גן לאומי גן הפסלים ,גן לאומי עין עבדת ,שמורת מצוק
הצינים.
קיבוץ שדה בוקר  -גובל בנחל הרועה ובכביש .40
ממערב לכביש  40מתוכננים לצדי הערוץ  4מוקדי תיירות של דרך הבשמים.

איור  :84מדרשת בן גוריון  -שמורות וגנים מאושרים

איור  : 85מדרשת בן גוריון – ממש יישוב עם שמורת טבע
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פזורת עבדה  -גובלת בגן לאומי מוצע
חרותות הסלעים ומול העיר עבדת

איור  :86גן לאומי חרותות הסלע

איור  :87גן לאומי חרותות הסלע
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ממשקים עם שמורות טבע באגן משאבי שדה
שמורות טבע וגנים לאומיים מאושרים/מוכרזים :שמורת חולות משאבים ,שמורת חלמונית רכס
בוקר.
תכניות מוצעות :הרחבת שמורת חולות משאבים ,גן לאומי שבטה ,תכנית מפורטת לשמורת טבע
חלמוניות רכס בוקר ומפער הבשור.

איור  :88אגן משאבים – שמורות טבע וגנים מוצעים
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ישובים סמוכים לשמורת טבע:
אזור מועצה אזורית רמת נגב ושיזף  -סמוכים לשמורת חולות משאבים.

איור  :89שמורת חולות משאבים והיישוב שיזף

אשלים – סמוכה לשמורת חלמוניות נחל בוקר ומפער הבשור ,שם מקודמת תכנית מפורטת
המציעה מסלולי טיילות וחניונים לצד אתרי טבע ומורשת וקושרת את חוות הבודדים הקרובות
עם השמורה .לשמורה מוצעת כניסה גם מאזור אשלים מצפון ,מדרום לכביש .211

איור  :90ממשק אשלים ושמורת חלמוניות נחל הבוקר
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ממשקים עם שמורות טבע באגן פתחת ניצנה
שמורות טבע וגנים לאומיים מאושרים/מוכרזים :גן לאומי ניצנה ,שמורת חולות עגור ,שמורת
ניצנה ,שמורת רמת ברנע .תכניות מוצעות :שמורת חולות שונרה נחל לבן וכלך סיני ,שמורת נחל
לבן ,פארק תיירות ניצנה עזוז.

איור  :91ממשק יישובי דרום פתחת
ניצנה עם שמורות טבע

איור  :92ממשק היישובים בפתחת ניצנה
עם שמורות טבע
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סביב אגני ההתיישבות ובתוכם קיימים שטחים מוגנים .שטחים אלה מהווים משאב אקולוגי נופי
תרבותי לקהילות המקומיות ולתיירים .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.

תובנות  -ממשק היישובים עם השטחים הפתוחים ושמורות הטבע
 .1אופי 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.
 .2מערכת הנחלים מחברת ומקשרת בין הישובים וניתן לבחון אותה כמערכת תנועה אגנית
ירוקה בתכנון העתידי.
 .3בחלק 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.
 .4ניתן 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.
 .5לשלד 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 ברוב הישובים הקהילתיים ובמושבים.
 .6רב 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.
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מבוא
המועצה האזורית רמת הנגב משתרעת על פני שטח גדול מאוד של כ 4.1-מיליון דונם ,שהם למעלה מ22%-
משטחה של מדינת ישראל .שטח המועצה האזורית רמת נגב כולל מרחבים גדולים של שטחים פתוחים,
רובם המכריע (כ 87%-משטח המועצה) שטחים מוגנים ושטחי אש פעילים של הצבא.
ברחבי המועצה מתגוררים כ 7,100-תושבים בשלושה אגני פיתוח מרכזיים – אגן משאבי שדה ,אגן פתחת
ניצנה ובאגן שדה בוקר .באגני פיתוח אלה מקובצת ההתיישבות בצורות ישוב שונות :קיבוצים ,מושבים
וישובים קהילתיים.
אוכלוסיית הבדואים במועצה מונה כ 1,300-תושבים המתגוררים במבנים ארעיים בהתיישבות לא מוסדרת
במוקדים פזורים .אוכלוסייה בדואית גדולה קשורה ליישוב ביר הדאג' המתפרס בחלקו על שטחים גדולים
בתחום המועצה ומונה כ 5,200 -איש.
אוכלוסיות נוספות במרחב המועצה כוללות אוכלוסייה גדולה של פועלים חקלאיים באגן פתחת ניצנה (גדולה
בהרבה ממספר התושבים) ,מחנות צבא גדולים על הפעילות הצבאית הנלווית אליהם בשטחי האש ומתקני
כליאה גדולים של השב"ס .יש לזכור כי במתקני הצבא והשב"ס שוהה אוכלוסייה גדולה יותר מאוכלוסיית
תושבי המועצה .סוג נוסף של התיישבות בהיקף קטן הוא חוות בודדים הפרוסות במרחב לאורך צירי
התנועה.
הניתוח הסביבתי בהיבט של תמונת הפיתוח והשימור האגנית ,מתמקד ב 3-אגני הפיתוח וההתיישבות אותם
זיהתה תמ"א  - 35אגן פתחת ניצנה במערב ,אגן משאבים בצפון ואגן שדה בוקר בדרום מזרח  -ובוחן את
תמונת הפיתוח והשימור בכל אגן ,המורכבת מאוסף של שימושי קרקע שונים ושטחים פתוחים ערכיים.
בנוסף ,נבחן גם אגן אורון התעשייתי – אגן בעל פעילות הומוגנית של תעשיית הפוספט וכן מוקדי פיתוח
נוספים ,הכוללים :בסיסי צבא ומתקני כליאה ,מוקדי תיירות ושירותי דרך ,פזורה בדואית וחוות בודדים.
בהמשך לבחינת תמונת הפיתוח והשימור האגנית ,נבחנו הסוגיות והקונפליקטים הסביבתיים ביישובי רמת
נגב .היישובים שנבחנו הינם יישובים בהם מתקיימת פעילות חקלאית או תעשייתית המהוות פוטנציאל
ליצירת מטרדים או מפגעים סביבתיים  -רביבים ,טללים ומשאבי שדה באגן משאבים ,קדש ברנע ,כמהין
ובאר מילכה באגן פיתחת ניצנה ושדה בוקר באגן שדה בוקר .ממצאי הבחינה הועלו בצורת כרטיסיות בעלות
מבנה דומה לכל היישובים .הניתוח והידע שנאסף שימש להגדרת תובנות וישמשו את צוות התכנון כתשתית
ידע בהמשך תהליך התכנון.
הניתוח נערך ,באמצעות סיורי שטח ,ניתוח צילומי אוויר ורחפן ,ניתוח מפות ופגישות עם בעלי עניין ,במטרה
להפיק מספר לקחים:
•
•
•
•
•

לזהות את גבולות הפיתוח הקיימים של האגנים.
לזהות מכלולים קיימים של פיתוח ושימור בתוך האגנים
לזהות תובנות מרחביות הקשורות לפיתוח ושימור
לזהות ממשקים שונים העלולים לייצר קונפליקטים סביבתיים במרחב
להוות ,בהמשך תהליך התכנון ,כלי לזיהוי אזורים להכוונת פיתוח חדש ,לבחינת חלופות פיתוח תוך
אגניות ,פריסת ייעודי קרקע ושימור מכלולי טבע בתוך האגנים.
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המסמך כולל  4פרקים:
פרק א'  -תמונת הפיתוח והשימור האגנית
פרק ב' – ממשקים עם שטחים פתוחים
פרק ג' – סוגיות סביבתיות ביישובי רמת נגב
פרק ד'  -הטיפול בפסולת במועצה אזורית רמת נגב

פרק א'  -תמונת הפיתוח והשימור האגנית
 .1רקע
שטח המועצה האזורית רמת נגב כולל מרחבים גדולים בשטח של כ  4,100קמ"ר של שטחים פתוחים ,רובם
המכריע (כ 87% -משטח המועצה) שטחים מוגנים ושטחי אש פעילים של הצבא.
ניתוח שימושי הקרקע מתמקד בשלושת אגני הפיתוח וההתיישבות אותם זיהתה תמ"א  35ובוחן את תמונת
הפיתוח והשימור בכל אגן ,המורכבת מאוסף של שימושי קרקע שונים ושטחים פתוחים ערכיים.
הניתוח התמקד בתחום שלושת אגני הפיתוח וההתיישבות בשטח המועצה האזורית רמת נגב :אגן פתחת
ניצנה במערב ,אגן משאבים בצפון ואגן שדה בוקר בדרום מזרח .מעבר לשלושת האגנים ,במרחב המועצה
נכלל גם חלק משמעותי מאגן הפיתוח התעשייתי "אורון" ,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 .בנוסף לארבעת האגנים קיימים
מוקדי פיתוח נוספים ,שאינם נכללים באגני הפיתוח וההתיישבות או באגן התעשייתי ,הכוללים :בסיסי צבא
ומתקני כליאה ,מוקדי תיירות ושירותי דרך ,פזורה בדואית וחוות בודדים.

תרשים  :1מפת אגני הפיתוח וההתיישבות
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הניתוח נערך ,באמצעות סיורי שטח ,ניתוח צילומי אוויר ורחפן ,ניתוח מפות ופגישות עם בעלי עניין ,במטרה
להפיק מספר לקחים .מטרות הניתוח הן:
 .1לזהות את גבולות הפיתוח הקיימים של האגנים.
 .2לזהות מכלולים קיימים של פיתוח ושימור בתוך האגנים
 .3לזהות תובנות מרחביות הקשורות לפיתוח ושימור
 .4לזהות ממשקים שונים העלולים לייצר קונפליקטים סביבתיים במרחב
 .5להוות ,בהמשך תהליך התכנון ,כלי לזיהוי אזורים להכוונת פיתוח חדש ,לבחינת חלופות פיתוח תוך
אגניות ,פריסת ייעודי קרקע ושימור מכלולי טבע בתוך האגנים.
הניתוח כלל את שימושי הקרקע הבאים תוך התמקדות בכל אגן ומוצג ע"ג צילום אוויר
•
•

•

•

•

•

•

נחלים ראשיים באגן
דרכים:
 oדרכים ארציות
 oדרכים מקומיות/סלולות
עיבוד חקלאי:
 oגידולי שדה/מטעים
 oמבנים חקלאיים – לולים ,רפתות ,חממות
 oשטחי עיבוד חקלאי שננטשו – גידולי שדה ומטעים
התיישבות:
 oיישוב כפרי/מוסד
 oפזורה
 oחוות דרך היין
שטחים פתוחים ונופש:
 oפארק/גן לאומי
 oשמורת טבע
 oמוקד תיירות מדבר
 oדרך הבשמים ומוקדיה
תשתיות:
 oמתקן תשתית – מקורות ,תחמ"ש ,מט"שים ,מטמנה ,תחנת מעבר לפסולת ,מתקן גז טבעי
 oמתקן סולארי לייצור חשמל
 oמחצבה
 oמחצבה נטושה לשיקום
 oתשתיות פסולת
ביטחון:
 oמתקן בטחוני – בסיסי צבא ,מתקני שב"ס
 oמתקן ביטחוני נטוש
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 .2אגן ניצנה  -ניתוח שימושי קרקע
גבולות אגן הפיתוח מסומנים במפת ניתוח שימושי הקרקע .ניתן לחלק את האגן לשלוש יחידות:
•

היחידה הצפונית  -מצפון לכביש  , 211מאופיינת בהתיישבות חקלאית ועיבוד אינטנסיבי
של שטחים נרחבים ,גובלת וכוללת בתוכה שטחים פתוחים ערכיים..

•

היחידה המרכזית  -מאופיינת בעיקר במכלולים גדולים של מתקנים ביטחוניים שונים
ומתקני כליאה.

•

היחידה הדרומית מאופיינת בטביעת רגל מתונה מאוד של התיישבות ,חקלאות ותיירות
מדבר מוקפת במכלול גדול של שטחים פתוחים ערכיים.

 2.1היחידה הצפונית
יחידה זו מבטאת מכלול אינטנסיבי של התיישבות חקלאית ומתחמי עיבוד חקלאי גדולים כשחלק
משמורת חולות עגור יחד עם נחל ניצנה במסדרון רחב יוצרים שלושה מתחמי פיתוח נפרדים :מתחם
 - 1הישובים כמהין ובאר מלכה וכולל השטחים החקלאיים של כמהין ,מתחם  - 2קדש ברנע במערב
ומתחם  - 3הפיתוח החקלאי של מושב באר מילכה .ראה תרשים  2להלן.

תרשים  :2אגן פתחת ניצנה – יחידה צפונית
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2.1.1

התיישבות

שלושה יישובים חקלאיים ביחידה הצפונית :באר מילכה וכמהין במזרח וקדש ברנע במערב .שלושת
המושבים בנויים בדגם לפיו מבני המשק מצויים בשטחי העיבוד החקלאי ולא בצמוד למגרש
המגורים .משמעות הדבר היא יישובים קומפקטיים והעדר מטרדים סביבתיים הנובעים מגידול
בעלי חיים ופעילות חקלאית באזור המגורים .מושב באר מילכה ,שלא כמו ששני המושבים
הנוספים ,ממוקם על דיונה מאורכת וגבוהה .קיומו של יישוב על דיונה מחייב התמודדות עם נושא
תנועת החול ומגבלות הפיתוח הנובעות מהשיפועים .באר מילכה וכמהין נמצאים בתהליכי עדכון
תכנוני של התכניות הקיימות שהיקף יחידות הדיור בהם לא מומש.

תמונה  :2מושב קדש ברנע

תמונה  :1מושב כמהין

תמונה  :3,4מושב באר מילכה

2.1.2

עיבוד חקלאי

עיקר שטחי הפיתוח ביחידה הצפונית כוללים שטחי עיבוד של גידולי שדה ,מתחמים גדולים של
חממות ומעט מטעים .העיבוד המרכזי בחממות הוא עגבניות שרי וחלקות העיבוד כוללות גם בתי
אריזה רבים ומגורי עובדים .סוגיית מגורי העובדים בשטח החקלאי אינה מוסדרת והעובדה
שמדובר בהיקף גדול של עובדים (כ 2,400 -עובדים) מחייבת מענה תכנוני וסביבתי.

תמונה  :4שטחי חממות בקדש ברנע; מבני משק – בית אריזה ומגורי פועלים ,משבצת כמהין
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תמונה  :5שטחי העיבוד של מושב באר מילכה; חממות כמהין

תמונה  :6מתחם מגורים לכ 200-פועלים ,אזור חממות קדש ברנע

היקף העיבוד החקלאי מייצר כמויות גדולות של פסולת חקלאית הכוללת בעיקר פסולת צמחית,
פרש בעלי חיים ,פסולת פלסטיק – יריעות ,צנרת ,ומיכלים של חומרי דישון והדברה .הטיפול
בפסולת החקלאית מתבצע בתחנת מעבר בכמהין שאינה מוסדרת מבחינה חוקית ופסולת רבה
מפוזרת סביב החממות בשטחי העיבוד .להרחבה בנושא זה ראה פרק הטיפול בפסולת.

תמונה  :7פסולת חקלאית בשטחי העיבוד

2.1.3

שטחים טבעיים ומוגנים

הנחלים ניצנה ,לבן ורות ,יחד עם שטח שמורת חולות עגור ,מהווים את השלד של היחידה והגדירו,
במידה רבה ,את אזורי הפיתוח .למרכיבים הטבעיים חשיבות אקולוגית רבה אך לחשיבות זו נוספת
גם חשיבות נופית המהווה ערך בעל משמעות רבה לחוויה ולאיכות הכוללת של האזור עבור תושביו
ולמבקרים בו וכן ערך כלכלי הקשור בפוטנציאל הפיתוח התיירותי כענף כלכלי נוסף בצפון פתחת
ניצנה.
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2.1.4

מרכיבים לשיקום

שני מרכיבים לשיקום מצויים ביחידה הצפונית :מחצבות נטושות באפיק נחל ניצנה וחממות
נטושות בשטחי העיבוד החקלאי.

תמונה  :8חממות נטושות בכמהין; אזורים שנכרו בנחל ניצנה ליד קדש ברנע

 2.2היחידה המרכזית
היחידה המרכזית מדרום לכביש  211פרוסה על שטח נרחב של כ 35 -קמ"ר ומאופיינת במרכיב דומיננטי של
מתקנים ביטחוניים פעילים ונטושים .בתוך היחידה המרכזית ניתן לזהות שני מכלולי פיתוח אותם חוצה
נחל ניצנה במסדרון רחב .המכלול המזרחי כולל את הבסיסים הגדולים ומתקני הכליאה ,בסיס נחל קציעות
הנטוש ,מבני משק ותשתיות ,המכלול המערבי כולל את כפר החינוך ניצנה ,מנחת המטוסים הנטוש ואת
מרכז התחמושת הנטוש (מרת"ח) .ראה תרשים .3
2.2.1

שטחים ביטחוניים

המרכיב הדומיננטי ביחידה המרכזית הוא שטחים נרחבים למתקנים ביטחוניים הנמצאים ברובם
באזור שממזרח לנחל ניצנה .המתקנים הביטחוניים כוללים בסיסי צבא שונים ,מתקן הכליאה
סהרונים ומתקן חולות ,יחד עם שלושה מרכיבים הנלווים לפעילות ולפיתוח זה:
•

מערך נלווה של מתקני וקווי תשתית :רשת דרכים ,מתקן טיפול בשפכים ,מתקן
מקורות להתפלת מים מליחים וקווי תשתית שונים.

•

הפרות שטח סביב המתקנים שנגרמו מפיתוח בלתי זהיר והפרות בשטחים פתוחים
בהם התבצעה בעבר פעילות צבאית.

•

מתקנים ביטחוניים נטושים – הכוללים מתקנים נטושים בהם עדיין קיימות תשתיות
דרכים ותשתיות נוספות – לדוגמא המרת"ח ובסיסים נטושים הכוללים מבנים
הרוסים ,תשתיות וכמויות גדולות של פסולת מוצקה שמקורה בפעילות הצבאית.
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תמונה  :9בסיסי צבא נטושים ופסולת מוצקה בשטחם ,מימין למעלה – המרת"ח

תמונה  :10מתקני שב"ס

2.2.2

ההתיישבות

ביחידה זו כוללת רק את כפר החינוך ניצנה.
2.2.3

השימושים החקלאיים

ביחידה המרכזית כוללים גידולי שדה לאורך כביש  211וריכוז של רוב מבני המשק לגידול בעלי
חיים המצויים באגן פתחת ניצנה ,הכוללים :חוות לולים ,מפטמה לעגלים ורפת.
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תרשים  :3אגן פתחת ניצנה – יחידה מרכזית

2.2.4

שטחים פתוחים

כוללים את התוואי הרחב של נחל ניצנה המשמש גם כמסדרון אקולוגי חשוב ,בין השאר לחוברות,
וכן את שטחי הגן הלאומי ניצנה בו נכלל תל ניצנה ושרידי המחנה התורכי עוג'ה אל חפיר.

תמונה  :11עוג'ה אל חפיר; תל ניצנה
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2.2.5

חציבה

דרומית לתל ניצנה ולשרידי אתר עוג'ה אל חפיר פועלת מחצבה לכריית חלוקי נחל באפיק נחל
ניצנה ,יחד עם מתקני מחצבה לגריסה וטיפול בחומרי הכרייה .פעילות החציבה מתבצעת מכח 3
תכניות מפורטות שאושרו בסוף שנות התשעים ומגדירות גם את אופן השיקום ומילוי בורות
החציבה בחומרי טפל .בשטח פזורות ערמות חומרי טפל .חלקו הדרומי של אזור החציבה מיועד
לשיקום וכולל תכנית שיקום מאושרת ,אולם חלקה הצפוני של המחצבה כולל אזור המתקנים
ההנדסיים וערמות טפל ,אינו נכלל בתכנית השיקום.

תמונה  :12מתקני חציבה במחצבת נחל ניצנה

 2.3היחידה הדרומית
היחידה הדרומית מאופיינת בפיתוח בשטחים קטנים ובשימושים בעלי טביעת רגל מתונה.
2.3.1

התיישבות

הישוב עזוז הבנוי בדגם יישובי של פזורה ,הוא המרכיב הדומיננטי ביחידה הדרומית .שטח הישוב
הקיים ,הבנוי על כיפה ,הוא כ 70 -דונם ותחום בין נחל עזוז במזרח ובצפון ,נחל בארותיים במערב,
ושמורת בארותיים בדרום .שני מוקדי בינוי קטנים מצויים מחוץ לישוב ,ממערב ומשמשים
לתיירות.
חאן בארותיים באפיק נחל בארותיים משמש ללינה מדברית וטיולי מדבר.
2.3.2

חקלאות

עיבוד חקלאי של מטעים באפיק נחל ,במקום בו התקיים עיבוד חקלאי בתקופות עתיקות .בנחל
עזוז גם שטחי עיבוד נטושים .בעזוז קיימת מחלבת עיזים קטנה.
2.3.3

שטחים פתוחים ומורשת

כלל השטחים העוטפים את הישוב עזוז הינם ברמת שימור גבוהה וחלק ממכלול גדול של שטחים
פתוחים המשולב באתרי עתיקות ומורשת רבים.
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תמונה  :13עזוז וסביבתה ,מבט ממערב למזרח

תמונה  :14עזוז וסביבתה ,מבט מדרום לצפון
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תמונה  :15עזוז

תמונה  :16חקלאות באפיק נחל עזוז

תמונה  :17חאן בארותיים באפיק הנחל

16

היבטים סביבתיים

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

 2.4אגן פתחת ניצנה – תובנות העולות מהניתוח המרחבי
(תובנות נוספות לגבי אגן ניצנה הועלו בפרק הממשקים)
2.3.1

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.

2.3.2

היחידה הצפונית:
א .היחידה הצפונית בה מתקיימת רוב פעילות העיבוד החקלאי מתוכננת לגידול
משמעותי במספר הנחלות .גידול זה מחייב הגדרת מדיניות תכנונית והסדרת
התשתיות הנדרשות במגוון היבטים ביניהם :תשתיות טיפול בפסולת חקלאית
מסוגים שונים ,דרכים ,קווי מים ,חשמל וביוב ומגורי פועלים .בנוסף לאלו ,נדרש
יהיה להגדיר את הממשקים עם השטחים הפתוחים.
ב .בנושא המגורים של פועלים חקלאיים ,ניתן להניח כי הגדלה משמעותית של מספר
הנחלות (גם אם בהדרגה) תביא לגידול משמעותי במספר הפועלים החקלאיים,
שמספרם כבר כיום גדול בהרבה ממספר התושבים .קיימות שתי חלופות תכנוניות
תיאורטיות להסדרת מגורי פועלים:
• אתר מגורים מרכזי יישובי – חלופה שהישימות שלה מוטלת בספק רב ותחייב
הקמת אתרי מגורים למספר גדול של פועלים .חלופה זו מחייבת השקעות
שהחקלאים יתקשו לשאת בהם ,מבטאת פגיעה משמעותית ביעילות העיבוד
החקלאי וכרוכה בהיבטים מורכבים נוספים.
• המשך הלנת הפועלים בשטח החקלאי בצמוד לבתי האריזה ומבני המשק.
חלופה זו מבטאת יעילות מרבית שכן הפועלים נמצאים בשטח העיבוד
שומרים על הציד החקלאי והתשתיות ,אינם צריכים הסעות לשטח ומשגיחים
על השטחים באופן שוטף .המגורים נשענים על תשתית הדרכים ,החשמל
והמים המבנים הקיימים בשטח .מבחינה סביבתית ,יידרש להגדיר את
הממשק המתאים של מגורי הפועלים עם שמורות טבע ושטחים פתוחים
רגישים ,וכן יידרש להגדיר פתרון הולם לסוגיית הטיפול בשפכים.
ג .שמירת מרכיבי הנוף המדברי של היחידה הצפונית והאיכות הנופית והסביבתית של
שטחי העיבוד החקלאי הם התשתית לפיתוח תיירות חקלאית .פיתוח כזה מחייב
הגדרת כללים והסכמה של החקלאים וגופי התשתית לפעול:
בהתאם לסטנדרטים נופיים ,סביבתיים ולסטנדרטים מתאימים של טיפול
•
בפסולת חקלאית.
• לפעול בהתאם לכללים נופיים בעת הקמת תשתיות קוויות ,מתקני תשתית.
• לשלב חשיבה ושיקולים נופיים בהקמת מבני משק.
• לגבש כללים מוסכמים לנטישת חלקות עיבוד.

2.3.3

היחידה המרכזית:
א .ניתן לחלק את היחידה המרכזית לשתי יחידות משנה מובחנות בהיבט השימושים
והפעילות:
• ממזרח לנחל ניצנה ממוקמים בסיסי צבא ומתקני כליאה גדולים עם מכלול
משמעותי של תשתיות הנלוות אליהם וכן מבני משק לגידול בעלי חיים
שהתמקמו בקרבתם .יחידה זו מאופיינת ברמת פעילות גבוהה וחזות
מדורדרת.
•

ממערב לנחל ניצנה רמת הפעילות הקיימת נמוכה בהרבה וכוללת את הקהילה
החינוכית ניצנה ,את תל ניצנה ,מחצבה ומתקנים נטושים (מרת"ח ומנחת).
רמת הפעילות ביחידה זו נמוכה ופוטנציאל השיקום של גבוה בהרבה.

ב .במהלך התכנון מומלץ יהיה לבחון את פוטנציאל השיקום של יחידת המשנה המערבית
שהוא גבוה יותר ולאור זאת את האפשרות להכווין פיתוח עתידי של תשתיות,
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ג .חקלאות ,תעשייה ומרכיבי פיתוח נוספים ממזרח לנחל ניצנה ,ופיתוח תיירותי כולל
לינה ,פעילות מדברית ושיקום ליחידת המשנה שממערב לנחל ניצנה.
ד .אזור תל ניצנה וסביבתו כולל מספר מרכיבים המצביעים על פוטנציאל לפיתוח מכלול
תיירותי :התל ,העתיקות סביבו ,תחנת הרכבת התורכית ואפשרות שיקום שרידי
המבנים בעוג'ה אל חפיר לפיתוח של מרכיבי אכסון תיירותי מדברי.
ה .היקף ההפרות השונות ביחידה המרכזית הוא גדול מאוד וסוגיית השיקום ,ביחידה זו,
צריכה להיבחן תכנונית בהתייחס להיקפי ההשקעה מול האימפקט ובהתייחס לכיווני
התכנון שיבחרו.
ו .קיימת חשיבות רבה להפקת לקחים מפיתוח מתקנים ביטחוניים ,קווי ומתקני תשתית
שבוצע בעשור האחרון בכדי להימנע מפגיעה נופית רחבה יותר בעתיד.
2.3.4

היחידה הדרומית:
ב .היחידה הדרומית באגן היא היחידה בה רמת הפעילות היא הנמוכה ביותר ,כוללת
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.
ג .פיתוח ענף תיירות המדבר באזור יכול להישען על משאב נופי מדבר אוטנטיים,
בשטחים נרחבים וברמת הפרה נמוכה .התנאים לכך הם:
תכנון ופיתוח עתידיים של בינוי ותשתיות תוך הקפדה על ההשתלבות בסביבה
•
ושיקום נופי.
שיקום מרכיבים שונים לאורך ציר הגישה לעזוז.
•
בחינה זהירה של הצורך בדרכים נוספות ,קיימת חשיבות רבה לחוויית ההגעה
•
ולתחושת "סוף העולם".
פיתוח של פעילות חקלאית נוספת בדגש על חלקות עיבוד בדגם היסטורי
•
באפיקי נחלים וללא מבני משק גדולים.
טיפוח אתרים בעלי חשיבות היסטורי וארכאולוגית במרחב והנגשתם
•
שמירה על חלק מעקרונות הפיתוח של עזוז ובמיוחד הקצוות הפרומים,
•
הפתיחות למדבר וללא גבול ברור עם מרחב השטחים הפתוחים.
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 .3אגן משאבים  -ניתוח שימושי קרקע
אגן משאבים ,בצומת מרכזית של הדרכים  211 ,40ו ,222 -הוא ללא ספק מוקד הפיתוח הדומיננטי בתחום
המועצה ומאופיין בעיקר במרכיבי התיישבות שונים ותשתיות ,ראה תרשים .4
 3.1התיישבות
ההתיישבות באגן היא הצפופה בין אגני הפיתוח במועצה וכוללת:
•
•
•
•

יישובים חקלאיים – שלושה קיבוצים :רביבים ,משאבי שדה וטללים.
יישובים קהילתיים  -שיזף ,אשלים ורתמים שבשנים מהם (אשלים ורתמים) מתקיימת פעילות
חקלאית.
חוות בודדים  -עשר חוות בודדים ,הממוקמות לאורך הדרכים ,נשענות על פעילות חקלאית (כולל
גידול בע"ח) ותיירות ,משולבות במארג הכפרי חקלאי של האגן.
בנוסף ליישובים המוסדרים קיימת בשטח המועצה התיישבות בדואית (ביר הדאג') בדגם של פזורה,
על שטחים נרחבים (כ 20,000 -דונם) ,המאכלסת כחמשת אלפים איש .טביעת הרגל של פזורת ביר
הדאג' בשטח המועצה (לא כולל כ 6,000 -דונם שהם תחום הישוב המאושר ,המשויך למועצה
אזורית נווה מדבר) גדולה בהרבה מכלל שטח היישובים באגן משאבים.

תמונה  :18קיבוץ טללים; קיבוץ משאבי שדה

תמונה  :19הישוב שיזף

תמונה  :20פזורת ביר הדאג' משני צידי נחל רביבים
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תרשים  :4אגן משאבים – שימושי קרקע
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 3.2מרכז אזרחי
מרכז הפעילות של המועצה האזורית ממוקם במקום בו נפגשות הדרכים הראשיות בתחום המועצה ומהווה
מוקד ומרכז לכלל ההתיישבות במועצה .מרכז זה כולל מוסדות קהילה ומחקר חקלאי ,מגוון שירותים
ציבוריים ואת מבני המועצה .בצמוד לו הוקמו שני מפעלים חדשים כחלק מאזור תעשייה מתפתח.

תמונה  :21מתחם המועצה האזורית

 3.3חקלאות
שטחי עיבוד נרחבים מצויים באגן משאבים וכוללים:
•
•
•
•

גידולי שדה  -בעיקר תפוחי אדמה
מטעים  -כרמי זיתים וחוחובה בשטחים נרחבים
מבנים חקלאיים רבים מצויים בתחום הישובים החקלאיים או מפוזרים בתחומי המשבצות
החקלאיות של הישובים וכוללים חוות לולים ורפתות .חלק גדול מגגות המבנים החקלאיים משמש
לייצור חשמל סולארי בטכנולוגיה פוטו וולטאית.
מרכז מו"פ חקלאי ,כולל המבנים החקלאיים ומרכז המבקרים ,משלים את תמונת הפעילות
החקלאית באגן.

תמונה  :22שטחי עיבוד ברביבים; לולים וכרמי זיתים באזור אשלים

 3.4תעשייה
אזור תעשייה הצמוד למועצה הכולל שני מפעלים ובנוסף ,תעשייה קיבוצית (ביישובים) הכוללת :מפעל
פלסטיק בקיבוץ רביבים ומפעל בטון בטללים (ראה כרטיסי יישוב) .בנוסף לאמור המתקנים התעשייתיים
הגדולים ביותר באגן משאבים הם שתי תחנות כח תרמו סולאריות הכוללות מערך ייצור מלא בקיטור
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המנצל את אור השמש ביום וגז טבעי בלילה .לתחנות אלה מגוון השפעות סביבתית פוטנציאלית בתחומים
שונים.

תמונה  :23תחנת כח תרמו-סולארית מגדל שמש; תחנת כח תרמו-סלארית מראות פרבוליות

תמונה  :24מפעלים חדשים שהוקמו בצמוד למועצה

 3.5טבע ושטחים פתוחים
מערך השטחים הפתוחים הערכיים בתחום האגן כולל:
א.

שמורת הטבע חולות משאבים  -המשמרת בתי גידול חוליים על הצומח והחי המאפיינים
אותם ,מצויה במרכז הפיתוח של אגן משאבים.

ב.

נחלים  -שני נחלים ראשיים חוצים את האגן לכיוון צפון מערב :נחל רביבים ונחל הבשור,
בנוסף להם מספר נחלים בסדר גודל משני יוצרים ממשקים עם חקלאות והתיישבות,
ביניהם :נחל הימן ונחל אטדים.

ג.

פארק גולדה  -לאורך קטע של אפיק נחל רביבים ,פארק הכולל חורשה וגוף מים שמקור
מימיו במרחצאות נווה מדבר .הפארק נמצא בעבודות שיקום פיזי של תשתיות הפארק,
עם סגירתם של המרחצאות ,נדרש פתרון למקור מים שיאפשר גוף מים יציב קבוע בהיקף
ראוי.
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תמונה  :25שמורת חולות משאבים

 3.6תשתיות נוף האגן
בניגוד לאגנים אחרים ,נוף אגן משאבים מבטא ריכוז של פעילות התיישבות חקלאית וכן מרכיבים
חזותיים בולטים של תשתיות שונות:
א.

תשתיות קוויות שונות שהתווייתן לאורך דרכים מייצרת ריכוז משמעותי של קווים
מסוגים שונים ,בצומת דרכים אזורית זו .חלקם קווים עיליים בעלי ניצפות גבוהה (קווי
מתח עליון וגבוה) וחלקם מוטמנים בקרקע (מים ,גז ,ביוב).

ב.

מתקני תשתית הכוללים :תחמ"ש ,מתקן גז ,מט"ש ,מערך בריכות מים ,קידוחים ותחנות
שאיבה.

ג.

מתקני ייצור חשמל שהבולט שבהם הוא המגדל התרמו סולארי הנצפה ממרחקים גדולים
והמוקף שדה מראות גדול .שני שדות סולאריים נוספים ,בהיקף לאומי ,בעלי חתימה
נופית מצומצמת בהרבה ממוקמים מערבית לאשלים ואחד נוסף ,מצפון.

ד.

אתר פסולת מעורבת לשיקום באזור המוסד רוח מדבר .באתר הפסולת הסגור שבכוונת
המועצה להפעילו מחדש ,לא שוקמו תאי ההטמנה הסגורים והוא מחייב הסדרה סביבתית
(להרחבה ראה פרק פסולת).

תמונה  :26אתר הפסולת אשלים

תמונה  :27אתר פוטו וולטאי משאבי שדה ,מצפון לאזור המועצה
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 3.7תובנות מרכזיות
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

אלפי בדואים מתגוררים בפזורת ביר הדאג' בשטח של כ 14,000 -דונם בתחום המועצה רמת
נגב .היקף השטח הבנוי וכמות האוכלוסייה גדולים מכל השטח הבנוי של יישובי המועצה באגן
ומכלל אוכלוסיית היישובים המוסדרים באגן .התובנה המרכזית היא כי נדרש פתרון תכנוני
לסוגיה ובחינת הסדרת הגבול בין שתי המועצות  -רמת נגב ונווה מדבר  -במקום זה  .במקביל,
נדרש פתרון של בעיות סביבתיות בסיסיות של ביר הדאג' הכולל פינוי פסולת ,טיפול בשפכים
ותשתיות בסיסיות נוספות.
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 .בסוגיה של תוספת התיישבות,
למשל במרחב רתמים-רביבים ,לא צפויה השפעה סביבתית מהותית בתוספת פיתוח שאינה
בשטח טבעי וקרובה לפיתוח קיים.
אגן משאבים מהווה צומת דרכים אזורית בנגב ובהתאם לכך ,תשתיות רבות המלוות דרכים
מתרכזות בו .הצטברות תשתיות מתעצמת כתוצאה ממשיכתן של תשתיות (חשמל ,גז) 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 (מתקנים וקווים) שהוקמו באגן לא הוקמו באופן מתחשב בנוף המדבר
וביכולת להשתלב בו .משמעות הדבר היא כי על תהליך התכנון יהיה לבחון את הדרך המיטבית
להנחות את התוויתן של תשתיות חדשות ,מקומיות ואזוריות ,ולבחון את האפשרות לצמצם
את האימפקט החזותי של תשתיות קיימות.
היישובים באגן משאבים (למעט שיזף ,בינתיים) ,מאופיינים בסגירות רבה כלפי המדבר הפתוח
והפעילות בהם מתכנסת כלפי פנים הישוב .על התכנון יהיה לבחון את הדרכים לאפשר
הזדמנויות ליצירת פעילות איכותית של התושבים בשטחים הפתוחים ואף לבחון הזדמנויות
לקשרים בין הישובים המבוססים על תנועות רכות.
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 .4אגן שדה בוקר
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 ,כל אלו
מייצרים אופי ייחודי .ראה תרשים .5
 4.1התיישבות
ההיקף המצומצם של שטח הבקעה מכיל שני יישובים ושטחי עיבוד חקלאי ,היישוב השלישי מרחב עם
מטפס על מדרונות השלוחות היורדים לנחל הרועה .בין שלושת היישובים מצויים שטחי עיבוד חקלאי,
מבנים חקלאיים ושטחי עיבוד שננטשו .גוש פיתוח זה מאופיין בהתיישבות מוסדרת חקלאית
וקהילתית.
שני גושי פיתוח ברורים באגן :הגוש הצפוני הכולל את רוב שטח הבקעה ואת שלושת היישובים – שדה
בוקר על שטחי העיבוד החקלאי ,המדרשה ,שהיא הישוב הגדול במועצה ,ומרחב עם המתפתח .גוש
הפיתוח הדרומי כולל את ריכוזי הפזורה הבדואית בעבדה וצומת ציפורים ,שאנטי במדבר ,חאן שיירות
ושתי חוות בודדים .בניגוד לאגן משאבים ואגן ניצנה ,היקף התשתיות האזוריות והלאומיות מצומצם
מאוד ,מסתכם במט"ש המיועד לביטול ובאתר פוטו וולטאי קטן .אין באגן שדה בוקר מחנות צבא,
למעט מחנה הגדנ"ע בכניסה למדרשה.
גוש הפיתוח הדרומי הוא בעל אופי שונה לחלוטין ,מאופיין במרכיבים בעלי רמת הסדרה נמוכה :בשני
ריכוזי פזורה ,חוות בודדים ואתר תיירות מדברית.
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תרשים  :5אגן שדה בוקר – שימושי קרקע
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תמונה  :28אגן שדה בוקר – גוש הפיתוח הצפוני

תמונה  :29קיבוץ שדה בוקר; מרחב עם

איור  :1אגן שדה בוקר – גוש הפיתוח הדרומי
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תמונה  :30קטע מהפזורה בעבדה ,מערבית לכביש 40

 4.2חקלאות
שטחי החקלאות באגן שדה בוקר שייכים לפעילות החקלאית של קיבוץ שדה בוקר וכוללים גידולי שדה
ומבני משק (לולים) המרוכזים באזור המשקי בישוב ופזורים בשטחים הפתוחים .בנוסף לשטחי העיבוד
הקיימים ,מצויים בפשט ההצפה של נחל הרועה שטחי עיבוד נטושים שבהם היו מטעים.

תמונה  :31גידולי שדה ומבני משק באזור המשקי ובשטחים הפתוחים ,קיבוץ שדה בוקר

תמונה  :32שטחי עיבוד נטושים בפשט ההצפה של נחל הרועה
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 4.3טבע ושטחים פתוחים
בניגוד לשני אגני הפיתוח הקודמים שנסקרו ,אגן שדה בוקר אינו כולל בתוכו שטחים פתוחים ערכיים
אך הוא עטוף בשטחים פתוחים בעלי חשיבות לאומית מהבחינה הנופית והטבעית .חשיבות זו מייצרת
כח משיכה תיירותי חזק לפעילות טיילות ,ביקור באתרי טבע ותצפיות נוף .אתרי הטבע בעלי כח
המשיכה המשמעותי סביב הבקעה הם :עין עקב ,עין עבדת ,הגן הלאומי עבדת ,נחל חווארים ,אתרי
עתיקות ,מצפורים ושבילי טיול רבים נוספים .פעילות תיירות וטיילות המדבר סביב אגן שדה בוקר
מוסדרת מאוד במסגרת שמורות טבע וגנים לאומיים עם כוונות להקמת גן לאומי חדש המבוסס על
ציורי סלע.
נחל צין ,נחל הרועה ונחל הבשור הם הנחלים המרכזיים העוברים באגן שדה בוקר ומהווים חלק
מהנופים הדרמטיים המאפיינים אגן פיתוח זה.
בנחל הרועה ונחל בוקר קיימים סכרים ששימשו כחלק ממפעל השקיה .בנחל הרועה נוצר אגם עונתי
לאחר זרימות גדולות אך בנחל בוקר נפרץ הסכר על ידי שיטפונות.

תמונה  :33סכר נחל בוקר שנפרץ; מאגר עונתי מאחורי סכר נחל הרועה

חניון הרועה ,חורשה המשמשת כנקודת עצירה מבוקשת בשל מיקומה בקרבת צומת חלוקים והקרבה
המידית לכביש  .40למרות הפעילות בחורשה ,השירותים לציבור ורמת התחזוקה אינם גבוהים .בקרבת
החניון אתר ארכאולוגי בעל חשיבות רבה שטרם פותח ומוקדים מאושרים לאכסון תיירותי בקרבת
החורשה.

תמונה  :34חניון הרועה בצמוד לכביש 40

צפונית מערבית לשדה בוקר ,בתחום המשבצת החקלאית מתקיים כל שנה אירוע מידברן ,אירוע המוני
בשטח הפתוח המייצר מטרדי אבק משמעותיים למדרשה ,גם זמן ארוך לאחר סיומו ופירוק התשתיות.
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תמונה  :35אתר מידברן

 4.4תובנות מרכזיות
4.4.1

בשל חשיבותו של אגן שדה בוקר בהיבט השמירה על משאבי הטבע – חשיבות טבעית ,נופית,
מורשת ,עתיקות ,תיירות ,טיילות והתרומה הכלכלית המקומית שלהם .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.

4.4.2

יש חשיבות רבה להסדיר את גבולות הפיתוח של הפזורה הבדואית ,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.

4.4.3

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

4.4.4

יש לבחון את שיקם סכר נחל בוקר והפיכתו לאתר משיכה תיירותי לאחר שיטפונות.
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 .5אגן אורון
 3.1מפעל אורון
סלע הפוספט מעובד למוצרי דשן ולחומצות זרחתיות בשלושה מפעלים :אורון ,צין ורותם .המפעלים הוקמו
במקור בקרבה מידית לאזורי הכרייה במטרה לחסוך בהובלה של חומרי גלם למרחקים שמעל  10-15ק"מ.
בין המפעלים מחבר קו רכבת שמאפשר להוביל ביעילות יחסית כמויות גדולות של חומרי גלם.
במפעלים נעשה תהליך עיבוד והעשרת סלע הפוספט והפיכתו לדשן ,במפעל רותם נעשה ייצור דשנים
מורכבים וייצור של חומצה זרחתית .לצורך כך סלע פוספט משונע ממכרות צין ואורון למפעל ברותם.
מפעל אורון משביח את הפוספט הנכרה באזור רותם ומטרתו היא להעלות את ריכוז ה P205 -מ 21-24%
בסלע הפוספט לכ 32% -תוך צמצום הנפח ,המפעל מתמקד כיום בהעשרת פוספט לבן .הפוספט עובר ניפוי
והפרדה מכאנית בנפות ובשלב השני עובר ע"י ניפוי עובר הפרדה של הגיר בתהליך פלואטציה תוך השקעה
של ההפטיט .במפעל מתבצע גם תהליך ייבוש בתנור.
מבחינת משאבי סביבה למפעל צריכה משמעותית של חשמל (הצפויה להצטמצם עם הגעת גז טבעי) וכן
צריכת מים .הפלטות המרכזיות של המפעל הן פליטות לאוויר של חלקיקים ובוצה מהתהליך .הבוצה
מוזרמת באמצעות מים לבריכות אגירה והמים מוחזרים לתהליך.
בנוסף לפליטות המוקדיות מארובות המתקנים קיימות פליטות בלתי מוקדיות שהן בעיקרן פליטות
חלקיקים .פליטת החלקיקים (אבק) מתרחשת ממתקני העיבוד ,מערמות חומרי הגלם והמוצרים וכן
מפעילות הפריקה והטעינה ותנועת משאיות וכלים הנדסיים .גם בנושא זה חברת רותם אמפרט פועלת
לשיפור במצב באמצעים שונים כגון :סילוסים סגורים לאחסון פוספט יבש ,קירוי מאגרי פוספט ,התקנת
מסנני שקים במתקנים ,סגירת מסועים ,התאמת גובה השפיכה לערמות/משאיות וסלילה באספלט/הרטבת
דרכים .מסמך סביבתי לכריית הפוספטים באורון צין שנערך ב  2015הראה כי אין חריגות מתקני איכות
אוויר בשימושי קרקע רגישים בסביבת המפעל .ריחוקו של המפעל מיישובים מצמצם מאוד את הסיכון
הסביבתי :ירוחם :כ 10 -ק"מ ,דימונה :כ 16 -ק"מ ,שדה בוקר :כ 21 -ק"מ.
היבט נוסף קשור בעודפי שפכים תעשייתיים ,אלו הם תוצרי לוואי של תהליך הפלוטציה (הצפה) ,העשרת
הפוספטים שמתבצע בהרטבה של סלעי פוספט טחונים .שפכי תמיסות התהליך מועברים לברכות אידוי
ושיקוע .בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בתהליך הטיפול בשפכים ,כולל הפחתה ניכרת בצריכת כמויות
המים ובכמויות השפכים ,עקב שימוש חוזר.
מפעלי הפוספטים באורון ,צין ורותם משתרעים על שטחים גדולים יחסית וכוללים מתקנים גבוהים ובעלי
נוכחות חזותית גבוהה .מפעל אורון פרוס על שטח של כ 1.000-דונם ובנוסף לו קיימים שטחים תפעוליים -
בריכות האידוי.

תמונה  :36מפעל אורון על רקע מצלעות המכתש הגדול
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בתמונה  :37בריכות הבוצה של מפעל אורון

 3.2שטחי כרייה וחציבה  -תהליך הכרייה והחציבה
מיפוי והבנת ההיבטים הסביבתיים של מחצבות פוספטים מתחיל בהכרה עם שלבי תהליך הכרייה .תהליך
כריית סלעי פוספט מיוחד בכך שהוא משתרע על שטחים גדולים ומושפע מהתנאים הגיאולוגיים  -לרוב
מרבצי הפוספט נמצאים בתוך שכבות סלע אחרות :קונגלומרט ,חוואר ,פורצלניט ופצלי שמן ,וחציבתם
כרוכה בהסרה של שכבות טפל רחבות.
שלבים מרכזיים בתהליכי הכרייה והחציבה:
3.2.1

סקרים מקדימים

תהליך הסקר מתבצע לפי רישיון שניתן מהמונה על המכרות ואינו מצריך תכנית.
הסקר נעשה בכמה שלבים:
•

קידוחי מטחן – נעשים בכמות גדולה יחסית ובשטח רחב למיפוי עומק שכבת הפוספט בשדה המיועד
ולצורך כימיה ראשונית.

•

קידוחי גלעין – לצורך סימולצית השבחה ,כדי לזהות את סוג הפוספט ולמה הוא מתאים.

•

חפירת תעלה – לקיחת כמה עשרות ק"ג של חומר לצורך בחינה מעמיקה יותר.

•

פיילוט – כרייה של כ 200-טון חומר והעברתו למתקן הדמיה כבחינה אחרונה של איכות והרכב
החומר.

•

במידה ונמצא כי השדה מתאים לכרייה ,מכינים את תכנית הכרייה.

הסקרים מחייבים הכשרת דרכי גישה לנקודות הקידוח (מס' עשרות) ,דרכי עפר בתוואי ובשיפוע שמאפשר
את נסיעת משאיות הקידוח .הכשרת הדרכים ונקודות הקידוח ,התעלות והבורות מותירה בשטח סימנים
ו"קוליסים" ,לפעמים בהשתרעות רחבה ובשטחים "בתוליים" .אם השטח הופך לאתר כרייה ,הפגיעה היא
זניחה כיוון השטח משנה את פניו לאתר כרייה.
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תמונה  :38סקר גיאולוגי :מימין למעלה – פיילוט כרייה ,משמאל למעלה – חפירת תעלה ,למטה  -קידוח

3.2.2

תהליך תכנון
תכנית המתאר למכרות אורון-צין נערכה על בסיס סקר ,ניתוח והערכת משאבי נוף ,טבע ומורשת
האדם ,בשיתוף מגוון גורמים .התכנית מגדירה את אזורי הכרייה ,שלביות הביצוע (מנחה) את
תהליך השיקום ומכלול היבטים משלימים.
תכנית חציבה מפורטת נערכת ,לכל מכרה ,בתאום עם רט"ג .התכנית מפרטת את מדרגות החציבה,
אזורי האחסון של שכבת הקרקע העליונה והטפל" ,תאי" הכרייה ושלבי המעבר ביניהם ואת אופן
שיקום השטח בסוף תהליך הכרייה.

3.2.3

הסרת שכבת קרקע עליונה ()TOP SOIL
בעשור האחרון ,ובעקבות לימוד ומסקנות משיקום של אתרי כריית פוספטים הוכר בחשיבותה של
שכבת הקרקע העליונה ,נושאת הקרום הביוגני והמינרלים ,בהחזרת השטח למצב נופי ואקולוגי
תקין .החזרת שכבה זו בתום התהליך מאפשרת לשמר את האבניות ,לשחזר את הטקסטורה וגוון
הקרקע בפני השטח.
השלב הראשון בפעולת הכרייה הוא הסרה של שכבת הקרקע העליונה ,שכבת הקרקע מאוחסנת
בשטח נפרד ומוחזרת למקומה בסוף תהליך השיקום.
בשטחי החציבה שנכרו בעבר הרחוק לא הופרדה שכבת הקרקע העליונה משכבות הטפל ,בשיקום
שטחי חציבה ישנים ,וגם בשטחים שהוסדרו או שוקמו ,חסרה שכבת הקרקע העליונה והדבר
משפיע על איכות בהיבט האקולוגי והנופי של שטחים אלו .באגן אורון שבתחום המועצה האזורית
רמת נגב ,מצויים שטחים מצומצמים שנכרו בעבר ושיקומם אינו כולל כיסוי בשכבת הקרקע
העליונה (רובם של שטחים אלו נמצא באגן צין).
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3.2.4

הסרת טפל
במכרות הפוספטים מתקיים יחס משתנה בין שכבות טפל לעפרה .באופן כוללני שכבות הפוספט
הן בעלות עובי צר יחסית (מס' מטרים) והן מכוסות ונמצאות בין שכבות טפל בעומק משתנה,
שעוביו בדרך כלל מס' עשרות מטרים .במכרות השכיחים שעומקם עד  30מטר ,היחס טפל/עפרה
יכול להגיע לכ 20% -פוספט ו 80%-טפל.
שכבות הטפל מוסרות בכלים הנדסיים ,שכבות קשות מרוסקות על ידי פיצוץ .חומרי הטפל
מועברים במשאיות למקום שפיכה מוגדר ,במקרים רבים כיום ,נהוג לבצע את הכרייה בשלביות
כך שחומר הטפל של הבור הנוכחי משמש למילוי הבור הקודם לו.
שכבות הטפל יכולות להכיל חומרי גלם נוספים שהם ברי ניצול ,בעיקר פורצלניט ופצלי שמן.
הפרדת שכבות בנות ניצול מתבצע כיום רק במקרים מיוחדים ,המצב השכיח הוא ששכבות אלו
נחשבות כטפל.

3.2.5

כריית הפוספט
כריית הפוספט במכרות אורון ,צין ורותם היא כרייה פתוחה הנעשית בשיטת ה .Strip Mine-שיטה
זו אופיינ ית לכרייה של חומר שנמצא יחסית קרוב לפני השטח .העבודה היא ברצועות ארוכות,
כאשר כל פעם פותחים רצועה – מסירים את שכבת הטפל ולאחר מכן כורים את הפוספט .בתום
הכרייה ברצועה פותחים את זו שלצידה .כך מתקדמים לאורך השדה כולו .הטכנולוגיה בה
משתמשים היא של חריש ע"י דחפור ,במקומות מסוימים יש צורך בקידוח ופיצוץ .את הפוספט
הכרוי מעמיסים ע"ג משאיות שמובילות אותו אל המפעלים.

תמונה  :39עבודה בתא שטח חדש (אוק' )2018

3.2.6

הסדרה ושיקום
לאחר סיום פעולות הכרייה נערכות עבודות ההסדרה והשיקום ,פעולות אלו מהוות רכיב דומיננטי
בהיבט הסביבתי ,הנופי והאקולוגי של אזורי הכרייה.
באופן עקרוני ניתן להבחין בשתי תקופות מרכזיות בנושא של שיקום אזורי כרייה:
א .שטחי כרייה "ישנים" :מרבית אזורי הכרייה שנכרו מאז שנות החמישים ועד לעשור
האחרון .שטחים אלו נכרו בתכניות חציבה שלא כללו שיקום בו זמני במקביל להתקדמות
הכרייה ,שכבות הטפל הוערמו בערמות ,חלקם בתוך בורות כרייה ישנים וחלקם עברו הסדרה
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ושיקום ברמות שונות .שכבת הקרקע העליונה ( )Top Soilלא נשמרה ולכן שיקום מוטה טבע
אינו אפשרי .באתרים אלו השיקום המתבצע הוא הסדרת מדרונות ,מיתון שיפועים ,התוויית
צירי ניקוז והסדרת הטופוגרפיה ,במטרה למתן את המפגע הנופי .באגן אורון ,שטחי כרייה
אלו מרוכזים באתר המיועד בתמ"א  16לאסמ"ר אורון וסביבתו הקרובה.

תמונה  :40שטחי כרייה "ישנים" באורון

איור  :2אזורים לשיקום טופוגרפי לפי אגנים (מודגשים בסגול) ,מתוך :תכנית אורון – צין

ב .שטחי כרייה "חדשים" :בעשור האחרון ננקטה גישה חדשה לשיקום אתרי כרייה .השיקום
מתוכנן ומבוצע במשולב עם תכנית הכרייה .מיד עם סיום חציבה ,לפי שלבים שנקבעים
בתכנית ,הטפל מוחזר לכיסוי בור הכרייה ,עובר הסדרה טופוגרפית ,שכבת הקרקע העליונה
מוחזרת ומפוזרת לכיסוי השטח ומתבצעות עבודות שיקום סופיות .גישה זו מתחייבת לכלל
שטחי הכרייה העתידית.
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תמונה  :41כרייה במכרה אורון ,אוק' 2018

השיקום המאפיין שטחי כרייה חדשים הוא שיקום "מוטה טבע"  -החזרה של המקום הפגוע
למצב קרוב ככל הניתן למצבו טרום הפגיעה .שיקום "מוטה טבע" נעשה באופן שממזער את
העדות לפעילות אנושית ומאפשר למערכות הטבעיות לתפקד באופן הקרוב ביותר לתפקודם
הטבעי ולהשתקם לאורך זמן.
שיקום "מוטה טבע" יוצר תנאים פיזיים אשר יכולים לאפשר למערכת האקולוגית ,אשר
נפגעה בעבודות הכרייה והחציבה ,לחזור ולהתבסס בכוחות עצמה .שיקום אקולוגי מתייחס
לכל מרכיבי ודרישות המערכת האקולוגית ואסור שיצטמצם לכדי טיפוח "חזות טבעית",
אשר אינה מעידה בהכרח על תפקוד המערכת האקולוגית.

תמונה  :42כרייה במכרה אורון ,אוק' 2018

שיקום "מוטה טבע" רלוונטי בשטחי כרייה וחציבה אשר נועדו לחזור לייעוד של שטחים
פתוחים בתחומי שמורות טבע וכן בשטחים הסמוכים לשמורות טבע ,שטחי-שוליים במעבר
בין שטחי כרייה ובין שטחים לא-מופרים ,שטחים בעלי חשיבות אקולוגית או חשיבות ברצף
השטחים הפתוחים ,שטחים בעלי נצפות גבוהה מאתרי טבע ותצפיות ,ממסלולי טיול ועוד.
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שיקום "מוטה טבע" הנו גם ברירת מחדל במקומות בהם לא נמצא סוג אחר של שימוש חוזר
לשטחי הכרייה.

תמונה  :43שיקום מוטה טבע (צילום רותם אמפרט)

ייעודים הקשורים במישרין או בעקיפין לתחום התשתיות  -אזורי תעשייה ,אתרי פסולת,
מטווחים ,שימושים צבאיים (לאימון ,אחסון ,בסיסי צבא ועוד) .תשתיות אנרגיה מתחדשת
(שדות סולאריים) ,פתרונות לאחסון עודפי עפר וכיו"ב – אינם מצדיקים את המאמץ המושקע
בשיקום מוטה טבע.
בשל הלחצים הגבוהים על שטחים פתוחים בנגב ,יש חשיבות לכוון את לחצי הפיתוח אל שטחי
הכרייה 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 .יש לתעדף ולתמרץ שימוש חוזר בשטחי כרייה וחציבה.
המלצת מסמך המדיניות למינרלים תעשייתיים היא כי במרחב אורון צין שטחי הכרייה
ישוקמו בשיקום מוטה טבע ונוף ,בתיאום עם רשות הטבע והגנים .במידה והוועדה המחוזית
דרום ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ורשות הטבע והגנים יאתרו שטחים
שבהם ישנה עדיפות לשיקום לשימושים אחרים ,לרבות לפנאי ונופש המתאימים לסביבה
תקודמנה בהם תכניות מפורטות והשטח יוסדר בהתאמה לשימושים העתידיים.
קביעת הייעוד העתידי לשיקום שטחי כרייה וחציבה תעשה מתוך ראיה כוללת ,כלל-אזורית,
על מנת למזער פגיעה בשטחים פתוחים בלתי מופרים.
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 3.3תובנות ותמונת השיקום הסופית
3.3.1

בשל הלחצים הגבוהים על שטחים פתוחים בנגב ,יש חשיבות לכוון את לחצי הפיתוח אל שטחי
הכרייה 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.
יש לתעדף ולתמרץ שימוש חוזר בשטחי כרייה וחציבה.

3.3.2

חברת רותם אמפרט מבצעת שיקום בהיקפים של מאות דונמים בחודש באתרי כרייה ישנים
וחדשים בשלושת האגנים .תכנית הכרייה המפורטת לאורון-צין ,בהתאם להנחיות מסמך
המדיניות למינרלים תעשייתיים ,1מחייבת את החברה לבצע שיקום בכלל שטחי הכרייה (חדשים
וישנים) וכלל אגן אורון צפוי להיות משוקם בתום הפעילות של תעשיית הפוספט ,בשתי רמות –
שיקום מוטה טבע ושיקום טופוגרפי.

3.3.3

היקף השטחים לשיקום הטופוגרפי באגן אורון הוא יחסית נמוך ורוב השטחים המיועדים
לשיקום ולכריה עם שיקום ,ישוקמו שיקום מוטה טבע.

3.3.4

שני מתחמים גדולים באגן אורון אינם כלולים בתכנית לאזור כריית הפוספטים אורון-צין :שטח
מפעל אורון ושטח אסמ"ר אורון ,שניהם מאושרים בתכניות מפורטות:
 oאסמ"ר אורון  -מכיוון שמערכת הביטחון מתנגדת בתוקף להקמתו של אסמ"ר אורון,
תידרש בחינה מחדש לגבי ישימותו והחלטה לגבי יעודו העתידי כך שימנע מצב עתידי
בו כלל אגן אורון ישוקם ,למעט שטח האסמ"ר.
 oמפעל אורון – נדרשת הסדרה תכנונית המגדירה את הצורך בשיקום אתר המפעל בתום
הפעילות ובאופן שיהיה תואם את יעוד הקרקע שיקבע ואת השיקום בסביבתו.

3.3.5

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 ייתרונות 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 השיקום לייעוד הקרקע העתידי,
נדרשת החלטה תכנונית  -אסטרטגית מהירה לגבי בנושא התעשייה באגן אורון.

 1מסמך מדיניות למשק הכרייה והחציבה של המינרלים התעשייתיים ,מנהל התכנון ,אוקטובר 2014
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פרק ב' – ממשקים עם שטחים

פתוחים2

 .1רקע
ההיקף של השטחים הפתוחים בתחום המועצה האזורית רמת נגב הוא עצום .רוב השטח הפתוח מוגן
כשמורות טבע ,גנים לאומיים או שטחי אש המגבילים כמעט לחלוטין כל פעילות אנושית .השטחים 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 היקף השטחים
הפתו חים באגני ההתיישבות ומגוון והסוגיות התכנוניות והסביבתיות העולות בהם ,גדול מאוד ומחייב
חשיבה שונה לגבי אופן ההתמודדות עם נושא השטחים הפתוחים ,במסגרת ניתוח המצב הקיים.
ההתמקדות בשלושת אגני ההתיישבות ולא באגן התעשייתי "אורון" נובעת מהעובדה 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.
הגישה שנבחרה במסגרת הניתוח היא בחינת הממשקים האופייניים ,המתרחשים באגני הפיתוח ,בין
שימושים שונים ושטחים פתוחים .בחינת הממשקים מאפשרת לזהות נושאים ותובנות שיוכלו לשמש
להמשך בחינה בתהליך התכנון ולהנחיות תכנון שונות שיוטמעו במסגרת התכנית .במסגרת הניתוח נבחרה
שורה ממשקים עם השטח הפתוח ,דוגמאות לממשקים שונים נבחנו גם בהתאם לאופיים המשתנה באגנים
השונים.
הממשקים שנבחנו הם:
 .1ממשק יישוב ונחל:
 1.1טללים ונחל הימן
 1.2מרחב עם ,נחל הרועה וערוצים מקומיים
 .2ממשק יישוב ושטח טבעי:
2.1
2.2
2.3
2.4

עזוז
באר מילכה
רביבים
שדה בוקר

 .3ממשק בין עיבוד חקלאי ,שטחים פתוחים ונחלים:
 3.1ממשק עם נחלים:
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3

חקלאות באפיק נחל עזוז
שטחי עיבוד נטושים בנחל הרועה
גידולי שדה וחממות בגבול נחלים בצפון פתחת ניצנה

 3.2שטחי עיבוד בממשק עם שטחים טבעיים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מגורי עובדים ובתי אריזה
חממות
גידולי שדה ומטעים
פיתוח תיירותי בשטח החקלאי
מבני משק לגידול בעלי חיים

 .4הממשק בין מתקנים ביטחוניים ושטחים פתוחים
 .5הממשק בין מחצבות ושטחים פתוחים באגן ניצנה

2

הפרק משלב התייחסות של ד"ר גיא רותם ,האקולוג בצוות התכנון
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 .2ממשק יישוב – נחל
במסגרת הניתוח נבחנו שתי סיטואציות שונות של מפגש יישוב ונחל ,אחת באגן משאבים  -נבחן הממשק של
קיבוץ טללים עם נחל היימן העובר לאורכו והשניה באגן שדה בוקר  -נבחן הממשק של מרחב עם עם ערוצים
מקומיים החוצים את הישוב.
 2.1טללים ונחל הימן
נחל הימן זורם לאורך גבולו המזרחי של קיבוץ טללים ,חוצה את כביש  4ומצטרף לנחל רביבים .גדר הקיבוץ
גובלת בגדת הנחל השמאלית ,בחלקו הדרומי של הקיבוץ גובל מפעל בטון של הקיבוץ בגדה.
א .הממשק בין הנחל והישוב מבטא סגירות של הישוב לשטח הפתוח:
•
•

ניצול נמוך מאוד של פוטנציאל התרומה של נחל בהיבטים של משאבי טבע ונוף לאיכות החיים
בקיבוץ – נחל בעל אפיק עמוק היכול לשמש כציר חיבור לשטחים הפתוחים לפעילות פנאי של
רכיבה ,הליכה ,טיול וכו'.
ראוי לבחון את פוטנציאל הקישוריות של הנחל כציר ירוק לכיוון מרכז המועצה האזורית
וקיבוץ ומשאבי שדה.

איור  :3תרשים סביבה

ב .מבחינת פיתוח הישוב ,נחל הימן מהווה גבול טבעי וחסם לפיתוח הישוב המוקף ממערב ודרום
בכביש  .40פיתוח שטחי בינוי מעבר לנחל אינו סביר .הגדרת גבול הישוב מטרים בודדים מגדת הנחל
הקרובה ,מבטאת ניסיון למקסם את השטח האפשרי לפיתוח עתידי.
ג .הגבול הפיזי של הקיבוץ עם הנחל כולל דרך פטרולים ,גדר רשת ,תעלה למניעת מעבר רכב .לאורך
הגדר תאורה היקפית .המכשול שהוקם בהיקף הקיבוץ ולאורך הנחל מייצר הגנה על הקיבוץ אך
גם מייצר נתק בין התושבים לבין מערך השטחים הפתוחים הסובב את הקיבוץ.
ד .לנחלים יש לעיתים חשיבות כצירי מעבר של בעלי חיים ותאורה חזקה עלולה להפריע .יש לשקול
צמצום תאורה בכיוון הנחלים.
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ה.

תמונה  :44אגן משאבים ממשק נחל וישוב – קיבוץ טללים

תמונה  :45הגבול בין הישוב לנחל – גדר רשת ותעלה

מיקומו של מפעל הבטון ביחס לנחל

ו .מפעל הבטון של הקיבוץ מוקם גם הוא בקרבת הנחל ,בשולי המפעל לכיוון הגדה ניתן למצוא ערמות
עפר ופסולת.
41
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איור  :4מיקום הקו הכחול ביחס לנחל  -קיבוץ טללים ,תכנית מאושרת

לסיכום :ניתן לראות כי הקמת הישוב ותכנונו התעלמו מהפוטנציאל של הנחל כמשאב לפעילות ועניין
בקיבוץ ומתפקודיו האקולוגיים .נראה שהנחל נתפס כמגבלה פיזית וחצר אחורית ,לאורכו מוקמו מפעל
הבטון ומבני המשק של הקיבוץ .גבול הישוב הכולל דרך היקפית ,תאורה ,גדר רשת גבוהה ותעלה עם סוללות
למניעת כניסת כלי רכב ,מייצר מחסום פיזי בין התושבים לבין מערך השטחים הפתוחים העוטף את הקיבוץ.
 2.2מרחב עם ,נחל הרועה וערוצים מקומיים
מרחב עם תוכנן על מספר שלוחות היורדות לעבר נחל הרועה כשבינהן ערוצים עמוקים .נחל הרועה וסכר
הרועה האוגם זרימות שיטפוניות ,ממוקמים בפאתי הישוב המתוכנן .תכנית המתאר שאושרה ב2005 -
למרחב עם כוללת בינוי על שתי השלוחות (כיום מפותחת שלוחה אחת בלבד) .ההתייחסות לנחלים ולערוצים
אינה קיימת בתכנית והם (כולל נחל הרועה) מסומנים בייעוד חקלאי.

תמונה  :46מרחב עם – תרשים סביבה
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איור  :5תכנית מאושרת מרחב עם ,הערוצים ונחל הרועה מסומנים ביעוד חקלאי

תמונה  :47מרחב עם וקו המגע עם הערוץ הדרומי
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תמונה  :48מרחב עם וקו המגע עם הערוץ הדרומי ,פסולת מוצקה והפרות

 2.3סיכום
נראה שהלקחים המרכזיים העולים מניתוח הממשק עם הנחלים הם לקחים תכנוניים ,לא זיהינו לקחים
הקשורים לעבודות הפיתוח שבוצעו (למרות שבוצעו עבודות עפר וחציבה בהיקפים משמעותיים) ,אין פסולת
או עודפי עפר שזלגו מתחום הפיתוח והבניה.
א .התכנון בישובים חדשים והרחבת יישובים קיימים נדרש לזהות ,להבין ולהטמיע את ההיבטים
הפיזיים ,הטופוגרפיים וההידרולוגיים הקשורים לנחלים ,לטובת איכות החיים בישוב וצמצום
ההשפעה החזותית של הבינוי המוצע ועל המערכת הטבעית בסביבתו.
ב .יש לבחון את סוגיית הקשר בין פנים הישוב למערכת הנחלים ולפוטנציאל החיבור של הנחלים
כצירים ירוקים המחברים בין ישובים ואתרים שונים בסביבה (למשל בחינת נחל היימן כציר ירוק
בין טללים ואזור המועצה או חיבור מרחב עם למסלול הטיול בנחל חצץ.
ג .במרחב עם ,הערוצים המקומיים שחלקם גובל בתכנית וחלקם חוצה אזורי מגורים ,הינם משאב
נופי ,טבעי ופוטנציאל מיוחד לפעילת פנאי ונופש לתושבי המקום .לדוגמא ,אירוע עונתי של זרימה
שיטפונית הוא אטרקציה ייחודית ויש חשיבות לאפשר לתושבי הישוב להנות ממנו.
ד .שמירת הערוצים ובחינת אפשרות להקמת בוסתנים בתחום הטרסות העתיקות בערוצים החוצים
יישובים יכולה להחליף שצ"פים שאינם אפקטיביים.
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ה .נדרשות מגבלות ברורות לשלב הפיתוח בכל הקשור להפרת מדרונות הערוצים ,עודפי חפירה ,פסולת
בניין וכו'.
ו .יש לבחון אפשרות לרצועת חיץ לאורך הערוצים שתאפשר ציר ירוק לאורכם וגישות אליהם
ממתחמי הבינוי.
ז .נחל הרועה הוא נחל אזורי בעל חשיבות וציר טיול ורכיבה המתחבר לנחל הבשור ,אזור הסכר הוא
מקום בעל חשיבות תיירותית ,במיוחד לאחר זרימה שיטפונית והיווצרות אגם עונתי .יש לבחון את
את התאמת ייעודי הקרקע המאושרים שבקרבה מידית לסכר :מבני משק לאחסנה ,תחנת תדלוק,
למחסן חומרי הדברה וכו' וכן מגרש לתחנת מעבר לפסולת .ייעודים אלו אינם תואמים את הרגישות
והחשיבות של המקום.
ח .נחלים משמשים כמסדרונות ומעברים אקולוגיים ויש חשיבות לבחינת תפקודם זה ביחס להשפעות
השוליים של הבינוי המתוכנן ,בעת הכנת התכנית .בהקשר זה יש חשיבות להרחקת בינוי מקווי
הערוץ ו מהמדרונות וצמום התאורה לכיוון הערוצים .כמו כן באם יש ישובים חקלאיים צריך
לצמצם אפשרויות של זרימת תשטיפים של מבני משק לגידול בעלי חיים לערוצים .בחינה בנושא
תידרש בישובים הבדואים ובעיקר בישוב עבדה הנמצא בקרבה לאפיק נחל צין ,בצמוד לעין עבדת.

 .3ממשק יישוב ושטח טבעי
בשלושת האגנים נבחנו ארבע סיטואציות שונות של מפגש יישוב ומערך השטחים הפתוחים:
•

הממשק בין עזוז והשטחים הטבעיים העוטפים אותו

•

הממשק בבאר מילכה

•

קיבוץ רביבים

•

קיבוץ שדה בוקר והשטחים הפתוחים סביבו

 3.1עזוז
עזוז הוא ישוב קהילתי בחלקו הדרומי של אגן פתחת ניצנה .הישוב הקיים אינו מתוכנן והתפתח בדגם של
פזורה .הישוב נשען כלכלית במידה רבה על תיירות מדבר ופעילות הנלווית לה .עזוז ממוקם על כיפה ,בשטח
של כ 70 -דונם ותחום בין נחל עזוז במזרח ובצפון ,נחל בארותיים במערב .הישוב מוקף שטחים פתוחים
נרחבים ללא פיתוח ונראה שהעדר התכנון ייצר כאן ממשק ייחודי ובלתי אמצעי עם השטח הפתוח – ממשק
ללא גבול ברור .בניגוד ליי שובים שתוכננו בהתאם להנחיות ביטחוניות וכוללים דרך היקפית וגדר ,הישוב
פתוח לגמרי ומאפשר גישה ישירה למדבר מכל נקודה בישוב.
בניגוד ליישובים אחרים ,פאתי הישוב אינם סובלים מהזנחה ,הפרות קרקע ופסולת מסוגים שונים .הממשק
מייצר תחושה של מפגש אוטנטי ובלתי אמצעי עם המדבר.
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תמונה  :49עזוז ומרחבי המדבר העוטפים אותו – מבט ממערב למזרח

תמונה  :50עזוז ,שולי הישוב והמפגש עם השטח הפתוח

הבידוד והריחוק ממוקדי פיתוח הם הבסיס לענף התיירות ומבחינות מסוימות ,גם לאיכות החיים בישוב.
אחד ההיבטים המבטאים איכות וחשיבותם זוכה להערכה גוברת בעולם הוא החושך .ברוב אזורי הארץ
החושך בלילה מופר ברמות שונות ונותרו מעט מקומות בנגב המיצגים חושך טבעי .גם בעזוז קיים פוטנציאל
בהיבט זה אך הוא מחייב התייחסות וטיפול במוקדי אור חזקים במתקני הביטחון והשב"ס.
שמירה על לילה חשוך חשובה גם בהביט האקולוגי שכן בעלי חיים נמנעים ממוקדי אור (או נמשכים אליהם
– תלוי במין) ובכך ישנה הפרעה למערכת הטבעית .בנוסף ,האור עלול להפריע לשעונים ביולוגים שונים.
נראה שמשאב הלילה החשוך אינו מנוצל כלל במועצה – גם אזורים שטופי אור – דוגמת שדה בוקר – הם
עדיין אזורים חשוכים בקנה מידה ישראלי – ובמאמץ קטן יחסית ,ניתן להחשיך אותם עוד .ניתן יהיה לבחון
אפשרות לגשת עם המועצה לתהליך של הכרה בשטח כשטח חשוך של ה  DNIובכך למתג את המועצה גם
מבחינה תיירותית.
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תמונה  :51מוקדי אור הנצפים מעזוז בלילה

 3.2באר מילכה
מושב באר מילכה ממוקם באתר ייחודי ברמה הלאומית – בראש דיונה גדולה וארוכה .תכנון יישוב בראש
דיונה מייצר חוויה מדברית ייחודית ושונה אך גם התמודדות עם תנועת החול ,שטחי פיתוח מוגבלים בראש
הדיונה והיבטים נוספים של תחזוקה ופיתוח.
מכלול רחב של שטחים הפתוחים טבעיים עוטפים את המושב – שמורת חולות עגור במזרח ובצפון ונחל
ניצנה במערב ,בדרום – שטחי הפיתוח החקלאי של מושב כמהין.
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תמונה  :52מושב באר מילכה והשטחים הפתוחים העוטפים אותו

הסיטואציה הנופית הייחודית הנוצרת בישוב שממוקם בראש דיונה ,מאפשרת קשר חזותי בלתי אמצעי עם
מכלול השטחים הפתוחים שסביבו ,למרות קיומן של גדר ודרך היקפית:
א.
ב.
ג.
ד.

בשל המבנה הטופוגרפי בו הישוב בנוי בראש הדיונה והגידור ההיקפי ממוקם בשטחים נמוכים,
שאינם נצפים ,הגדר כמעט ואינה נצפית מהישוב ונוף המדבר הסובב אינו נצפה דרך גדר.
לאורך הישוב לכיוון מזרח ,הגבול של הישוב מוגדר טופוגרפית ע"י המדרון של הדיונה ולא ע"י
הגדר.
גם במקומות המועטים בהם נצפית הגדר היא נצפית מלמעלה על רקע השטח הפתוח ואינה מורגשת.
פאתי הישוב שבתחומו לא מתבצעת פעילות חקלאית ,נקיים ושמורים מפסולת והפרות קרקע

למרות הפתיחות הנופית ,הקשר הפיזי עם מכלול השטחים הפתוחים האיכותיים המקיף את המושב אינו
מתאפשר ואינו מייצר הזדמנויות וגישה לנחל לבן ולדיונות של שמורת עגור .אולי כפיצוי מסוים על כך ,ננטע
בוסתן והוקם אתר פעילות ומפגש לילדים במדרון המזרחי של הדיונה ,בתחום הגדר ,בו ניתן לחוות את
איכויות השטחים הפתוחים.
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תמונה  :53אתר פעילות בתחום מושב באר מילכה

 3.3קיבוץ רביבים
קיבוץ רביבים מתוחם גיאוגרפית בין נחל רביבים וכביש  .40עם זאת מרכיב דומיננטי בשטח המקיף את
הקיבוץ הוא פזורת ביר הדאג' המתפרשת על שטח של כ 20,000 -דונם .מצב זה ויחסי שכנות מתוחים
לעיתים ,הביאו ליצירת גבולות קשיחים הכוללים שני מכשולים היקפיים הכוללים (בהתאם למקום) :גידור
מאסיבי ,דרך פטרולים ,תעלות וסוללות עפר.
במצב זה קיים נתק בין הישוב והשטח הפתוח והישוב מתכנס פנימה לתוך עצמו.

איור  :6קיבוץ רביבים והשטח הפתוח

 3.4קיבוץ שדה בוקר
קיבוץ שדה בוקר ממוקם בבקעה בלב אחד מאזורי המדבר הערכיים מבחינה נופית וטבעית ,ולכן גם
מבוקשים תיירותית .לתושבי הישוב קרבה מידית כמעט לשבילי רכיבה ,הליכה ,אתרים ונקודות תצפית
מהיפים בארץ אבל פוטנציאל \=זב=ה אינו מנוצל במלואו ,שכן ,הקיבוץ מוקף גדר והיציאה למרחב החקלאי
או לשטחים הפתוחים הטבעיים יכולה להתבצע רק דרך אחד משני השערים של הקיבוץ.
ה יבט אחר של הקישוריות הוא האינטראקציה בין יישובים קרובים ובעיקר עם המדרשה .המרחק בין שני
היישובים קטן מ 2 -ק"מ וכיום נבחן ציר רכיבה לילדי הקיבוץ שהחלו ללמוד במדרשה.
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תמונה  :54השטחים הפתוחים העוטפים את שדה בוקר

 3.5סיכום
.1

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

.2

נדרשת חשיבה משותפת עם מערכת הביטחון לגבי חלופות ופתרונות לגידור יישובים .נראה
שקיים הבדל ברמת החשיפה לאירוע ביטחוני באגנים השונים ויש ללמוד מהנסיון של יישובים
ללא גידור כמו עזוז ,שיזף ,מרחב עם  3לצד הניסיון שהצטבר ביישובים עם גידור מלא.

.3

סוגיית הפרט של הגבול בין ישוב לשטחים הפתוחים צריכה להיבחן במגוון היבטים ,בנוסף
להיבט הביטחוני ולמניעת גנבות .בין השאר ,יש לבחון את הדרך לאפשר קשר של התושבים עם
מערך השטחים הפתוחים ונקודות עניין (למשל :נחלים ,אתרי עתיקות ,נקודות תצפית) לפעילות
פנאי שתעלה את איכות החיים והרווחה בישוב והקשר בין יישובים סמוכים.

.4

בהתאם לסיטואציה של הישוב ,ניתן להציע סל כלים לקישוריות מתוך הישוב לשטחים הפתוחים
ולבחון את האתרים והצירים בעלי העניין בסביבתו.

.5

ביישובים בהם יתברר כי קיימת בעיה לייצר קשר טוב עם השטחים הפתוחים ,יש לתת דגש
בתכנון על שטחים פתוחים פנימיים מסוגים וגדלים שונים.

.6

במרחב הגאוגרפי הגדול והמרחקים הגדולים בין הישובים ומוקדי הפיתוח בדרום פיתחת ניצנה,
קיים פוטנציאל לקיומם של אזורים גדולים ללא זיהום אור .טיפול במוקדי האור הקיימים
ושמירה על כללי תאורה מתאימים בפיתוח חדש יאפשרו לפתח שמורת אור כוכבים כאטרקציה
תיירותית.

.7

ממשקי הישובים עם השטחים הפתוחים מזמנים לעיתים כניסה של חיות בר לשטחי הישובים
(עכנים בבאר מלכה ,יעלים במדרשת בן גוריון) בנוסף ,הקרבה בין חלק מהישובים לשמורות טבע
המקיפות אותן יוצרת חיכוכים – למשל – טיול עם כלבים מחוץ לישוב כאשר השטח הוא שמורת
טבע או איסור משחק על הדשא של הגן הלאומי קבר בן גוריון.

 3למרות העדר גידור קובעת התב"ע המאושרת של מרחב עם כי "גדר ודרך בטחון יוקמו בשטח התכנית ע"פ מפרט פיקוד
העורף ,תוך שיעוד הגידור יעשה ככל הניתן בהתחשב בסביבה".
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 .4הממשק בין עיבוד חקלאי ,שטחים פתוחים ונחלים
 4.1הממשק עם נחלים
א .חקלאות באפיק נחל עזוז
מטעי זיתים ובוסתנים בנחל עזוז ,עיבוד המדמה עיבוד חקלאי עתיק שהיה קיים בשטח משך תקופות
ארוכות והתבצע באמצעות הקמת טרסות באפיק הנחל וניצול זרימות שיטפוניות .כיום העיבוד מושקה.
ההיצמדות לאפיק הנחל בחלקות עיבוד עתיקות תואם את רוח המקום ,האופי של חקלאות בוסתנים
להבדיל מחקלאות תעשייתית ,תואם את האופי האוטנטי של המדבר באזור עזוז .חלקות העיבוד מגודרות
למניעת נזקים של בעלי חיים.

תמונה  :55עיבוד חקלאי באפיק נחל עזוז .למטה מבט לדרום מזרח ,למעלה מבט לצפון מערב
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ב .שטחי עיבוד נטושים בנחל הרועה
במשבצת החקלאית של שדה בוקר ,שטחי עיבוד נטושים באפיק נחל הרועה .בשטחים אלו עובדו מטעים
משך שנים ארוכות .נטישת השטח השאירה אותו מופר וניתן לראות בשטח מערכת סוללות שהגדירה את
חלקות העיבוד.
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ג .גידולי שדה וחממות בגבול נחלים בצפון פתחת ניצנה
גידולי שדה
חלק משטחי העיבוד של המושבים בפתחת ניצנה מצויים בקו מגע עם נחלים .הנחלים מאופיינים
בדרך כלל ברוחב גדול ,שיפוע מתון וגדות שאינן תמיד ברורות .שטחים של גידולי שדה לאורך גדות
נחלים ניתן למצוא מצפון לכביש  :211לאורך נחל ניצנה  -העיבוד של גידולי שדה בקדש ברנע על גדת
נחל ניצנה ,לאורך נחל לבן  -גידולי שדה של באר מילכה על גדת נחל לבן ושטחים חקלאיים לאורך
גדת נחל רות.
כל אלו מאפיינים מפגש בין נחל וגידולי שדה הטומן בחובו ההשפעות הן הדדיות :סכנת הצפה
לשטחי העיבוד והשפעות פוטנציאליות על המערכת האקולוגית של הנחל הנגרמות מהשקיה ,ריסוס,
התפרצות מינים פולשים ,פסולת חקלאית ופעילות .שמירה על חיץ ,בין השדה וגדת הנחל ,יכולה
למתן את ההשפעות האקולוגיות .ההשפעות הנופיות ,להערכתנו ,מתונות ואינן בהכרח שליליות
באגן המאופיין בפיתוח חקלאי.

תמונה  :56גידולי שדה על גדת נחל ניצנה ,קדש ברנע

תמונה  :57גידולי שדה על גדת נחל לבן ,באר מילכה

53

היבטים סביבתיים

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

תמונה  :58גידולי שדה על גדת נחל רות

חממות
מרכיב פיתוח חקלאי נוסף במגע עם נחלים הוא מבנים חקלאיים ובעיקר חממות בצפון פתחת
ניצנה .הפעילות בחממות אינטנסיבית מאוד ביחס לגידולי שדה ומרחיבה את מגוון ההשפעות
האפשריות על המערכת האקולוגית של הנחל בהיבטים של משיכת תשתיות ,מגורי עובדים ומבני
משק ,תאורה ,פעילות ,פסולת והפרות שטח בשולי המבנים.

תמונה  :59חממות מושב קדש ברנע לאורך נחל ניצנה
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 4.2סיכום
.1

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

.2

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.

.3

שטחי עיבוד נטושים באזורים בעלי רגישות אקולוגית או נופית מחייבים חשיבה על סוג
השיקום המתאים.

.4

בהגדרת שטחי עיבוד לאורך גדות נחלים ראשיים ואזוריים ,ראוי לבחון את סוגיית החיץ
הנדרש בהיבט התפקוד האקולוגי של הנחל.

.5

ראוי לבחון חייצים בין מתחמים של מבני משק שונים וגדות נחלים שכן ההשפעות על
המערכת האקולוגית וההשפעות החזותיות עלולות להיות בעלות משמעות.

.6

יש לבחון הטמעה של פרוטוקלים לעיבוד משמר קרקע בשטחי גד"ש.

.7

ראוי לחשוב על שימוש בהדברה משולבת בשטחים חקלאים בהם זה ניתן.

.8

במהלך התכנון יש לבחון את ההיתכנות של תהליך מוסכם עם המועצה והחקלאים על
שטחים בהם תותר חקלאות גד"ש ולא תותר חקלאות חממות ולהפך בהתאם לרגישות –
בקרבת מסדרון אקולוגי עדיף גד"ש בכדי לצמצם את הקיטוע.
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 4.3שטחי עיבוד בממשק עם שטחים טבעיים
א .מגורי עובדים ובתי אריזה
בפתחת ניצנה חיים מעל  2,000פועלים חקלאיים זרים (חלקם עובדים במסגרת תכנית התמחות חקלאית).
מגורי העובדים פזורים בשטחי העיבוד בנחלות החקלאיות ובד"כ צמודים לבתי אריזה ומבני משק.
ההשתלבות של אתרי מגורי העובדים משתנה בהתאם לאופי העיבוד והאינטנסיביות שלו :בקדש ברנע ,אף
כי היקף הבינוי גדול יחסית (בהתאמה לאינטנסיביות העיבוד) ,משתלבים מגורי העובדים ומבני המשק בד"כ
במרחב גדול ובנוי של חממות.

תמונה  :60מבני משק ומגורי עובדים בקדש ברנע :למעלה ולמטה מימין  -מתחמי מבני משק משתלבים במתחם חממות גדול.
למטה משמאל – מתחם גדול של מגורי עובדים המאכלס כ 200 -עובדים.

מיקום מתחמים אלו בשטח החקלאי מבטא תרומה משמעותית ליעילות העיבוד בהיבט של עובדים
הנמצאים במקום העיבוד ,השגחה ,שמירה ויצירת יישובים חקלאיים הומוגניים הכוללים מגורים בלבד,
ללא מבני משק ומטרדים שונים הקשורים בהם .הצמדת מגורי עובדים למבני המשק מנצלת את תשתיות
המים והחשמל במקום כשפתרון הביוב הזמין הוא פינוי תקופתי של מיכלים .השתלבות מבני המשק ומגורי
העובדים בשטחים החקלאיים של קדש ברנע (ובהתאמה גם בכמהין) ממוקדת בשטחי החממות ולא בשטחי
גידולי השדה .עובדה זו מייצרת להערכתנו קונפליקט מצומצם בין השטח הפתוח ושימושים אלו שכן הם
אינם באים במגע ישיר עם השטח הפתוח ומשולבים במתחם גדול ובנוי של חממות ובתי אריזה.
המשבצת החקלאית של מושב באר מילכה מייצגת סיטואציה שונה ביחס להשתלבות מבני משק ומגורי
עובדים בשטח החקלאי .השוני נובע מהריחוק של שטחי העיבוד מהישוב וסביבתם הרגישה מבחינה
אקולוגית ונופית (בצמוד לשמורת טבע חולות עגור) .במשבצת חקלאית זו המעובדת בשילוב של חממות,
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מטעים וגידולי שדה ,פזורים מתחמי מבני משק ומגורי עובדים באזורי חממות וחלק מהמבנים מצוי בגבול
שמורת הטבע בשטחים פתוחים .הממשק כאן הוא שונה וקו המגע עם פיתוח חקלאי אינטנסיבי של מבני
משק שונים (גידול בעלי חיים ,בתי אריזה ,מגורי עובדים וכו') מייצר לעיתים ,הפרות שונות הנובעות
ממרכיבי הפיתוח .ההשפעות הסביבתיות של מבני המשק כוללות סלילת דרכי גישה ,משיכת קווי תשתית
של חשמל ,מים ,קולחים ובעתיד אולי גם גז טבעי ,יחד עם פעולות הדברה ,דישון והשקיה המושכת בעלי
חיים ש ונים .ההשפעות של תוספת מגורי פועלים על כל אלו כוללות את הצורך לטפל בשפכים ,זיהום אור
ולעיתים גם צי ד לא חוקי .עם זאת ,התועלת המתקבלת מקרבת העובדים לאתר העיבוד תורמת תרומה
משמעותית ליעילות הפעילות החקלאית ולאיכות החיים ולחזות המיוחדת במושב באר מילכה (קשורה גם
להעדר מבני משק בתחום הישוב) .הבעיות האקולוגיות החמורות ביותר הקשורות לעובדים הזרים
המשוכנים באמצע השטחים החקלאיים הן :קיטוע המערכת הפתוחה ,כלבים משוטטים (רבים!) הצדים
בעצמם בעלי חיים ,וכמובן צייד בלתי חוקי.

תמונה  :61בתי אריזה ומגורי עובדים בבאר מילכה

ב .חממות
מתחמי חממות מייצרים קו מגע עם שטחים טבעיים ,שונה מזה של גידולי שדה או מבני משק .קו המגע,
משתנה לעיתים מחקלאי לחקלאי ,יכול להיות נקי עם מעט מאוד השפעות שוליים והשפעה חזותית מתונה
מאוד ,כמו קו המגע בתמונה מבאר מילכה או קו מגע הכולל השפעות שוליים הקשורות בפסולת חקלאית,
הפרות קרקע ,תשתיות ,פעילת ,ונראות בנוף כמו בתמונה ממושב כמהין

תמונה  :62למעלה :חממות באר מילכה בגבול שמורת טבע; למטה :פסולת פלסטיק ויריעות רשת ליד חממות כמהין

ג .גידולי שדה ומטעים
שטחי עיבוד גדולים של גידולי שדה (כגון :תפוחי אדמה ,חוחובה) ומטעים (בעיקר כרמי זיתים) ,ללא מבני
משק נלווים קיימים בעיקר באגן משאבים ואגן פתחת ניצנה .סוג עיבוד זה מבטא ,במקרים רבים ,השתלבות
טובה בנוף ,יחסית למבני משק שונים .גם היקף התשתיות הנלוות מצומצם מאוד וכולל בעיקר דרכים
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חקלאיות לא סלולות .פסולת צמחית היא תוצר לוואי של הפעילות והטיפול בו אינו מוסדר בשלושת האגנים,
למעט בכרמי הזיתים של קיבוץ רביבים ,שם נאסף הגזם ע"י בדואים למטרות הסקה .גם בחממות וגם
בשטחי הגד"ש ישנה בעיה של מינים פולשים.

תמונה  :63גידולי שדה בשדה בוקר; גידולי שדה במשאבי שדה

תמונה  :64כרמי זיתים ברביבים

ד .פיתוח תיירותי בשטח החקלאי
פיתוח תיירותי בשטחים החקלאיים ( )Agro Tourismנמצא בתחילת דרכו במשבצת החקלאית של באר
מילכה וכולל ניסיונות ראשונים ללינה בשטח החקלאי ופעילות הדרכה ולימוד משולבת בלינה.

תמונה  :65יוזמה ללינה תיירותית בשטח החקלאי ,באר מילכה
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לינה תיירותית יכולה להישען על תשתיות קיימות בשטחים החקלאיים כגון :דרכים ,חשמל ומים ויידרש
פתרון לנושא בשפכים .בהתאם לתנאי המקום ,יכולה פעילות תיירותית של אירוח מדברי בעל טביעת רגל
סביבתית נמוכה ,להשתלב בשטח החקלאי הכולל ממילא גם מגורי עובדים .הצלחת פעילות תיירותית
במרחב החקלאי תחייב חקלאים רבים (גם אלו שלא יעסקו בתיירות) לשמירה על רמה גבוהה של פרמטרים
סביבתיים:
•

איכות חזותית של מרכיבי העיבוד החקלאי השונים :מבני משק ,מגורי עובדים ,חממות נטושות
וחשיבה על השתלבות כל אלו בנוף

•

העדר מטרדים סביבתיים של ריחות ,פסולת חקלאית וזבובים ,הנלווים לעיתים רקובות לפעילות
החקלאית.
ה .מבני משק לגידול בעלי חיים

מבני משק לגידול בעלי חיים פעילים בהיקפים משמעותיים בשלושת האגנים וכוללים מפטמה לעגלים,
רפתות ,דיר עיזים וחוות לולים שונות .למבנים אלו טביעת רגל סביבתית משמעותית בהיבטים שונים :חזות
והשתלבות המבנים הגדולים בסביבה ,סוגיית פרש בעלי חיים וסילוקו ,הטיפול בשפכים (ברפתות) ,טיפול
בפגרים ,מטרדי ריח ,זבובים ,משיכת תשתיות :דרכים ,חשמל ,מים והשפעות של רעש ,פעילות ותאורה.
שלושת הרפתות הגדולות ברביבים ,באר מילכה וטללים-משאבי שדה ממוקמות בתחום הישוב (בקיבוצים)
ורפת באר מילכה ממוקמת באזור פיתוח בקרבת מתקני שב"ס ותשתיות אזוריות .חוות הלולים ,לעומת
זאת מפוזרות בשטחים הפתוחים ,בין השאר במטרה למנוע הפצת מחלות ולכן הממשק וההשפעה על הנוף
הפתוח הם סוגיות מרכזיות בתכנון .בשלושת האגנים ניתן למצוא חוות לולים בשטחים הפתוחים ,מרוחקות
מהיישוב.
חוות הלולים מגודרות ,מוארות בלילה ,מחייבות דרכי גישה (סלולות בד"כ) ולעיתים גם עבודות להגנה מפני
שיטפונות .באגן שדה בוקר לדוגמה ,אגן בעל חשיבות נופית – תיירותית ברמה הלאומית 6 ,חוות לולים
פזורות בשטחים החקלאיים כשרק אחת מהן נמצאת בתחום המחנה .חוות פטמים נוספת קיבלה היתר בניה
בשטח הפתוח ותקום בקרוב.

תמונה  :66חוות לולים בשטח החקלאי ,שדה בוקר
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איור  :7חוות לולים באגן שדה בוקר ,מסומנות בצהוב

 4.4סיכום
.1
.2
.3
.4

.5
.6

מגורי עובדים הצמודים לבתי אריזה ומבני משק קשיחים נשענים על התשתיות הקיימות
(חשמל ,מים ,דרכים) והקרבה המידית של העובדים לשטח העיבוד תורמת ליעילות
העיבוד .עם זאת נדרשת הסדרת פתרון לשפכים כגון איסוף במיכלים ופינוי תקופתי.
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.
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').
ראוי לבחון את סוגיית הפיזור של חוות לולים בשטחים הפתוחים ,בהיבט הנופי ,ולבדוק
האם ניתן להגיע להמלצות מרחביות באגנים השונים ומהם האזורים המתאימים ביותר
להכוונת מבני משק לבעלי חיים בעתיד .בדגש על אגן שדה בוקר.
מבחינה אקולוגית – כדאי לצמצם את המרחק בין הלולים למינימום האפשרי.
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 .5הממשק בין מתקנים ביטחוניים ושטחים פתוחים
מספר רב של מתקנים ביטחוניים פזורים בשלושת אגני הפיתוח היישוביים .עיקרם הוא מתקני צבא
הכוללים בסיסים מאוישים ונטושים ,מוצבים ,מתקני אימונים ,ושטחי אימונים וכן מתקני שב"ס הכוללים
שלושה מתקני כליאה גדולים ,שנים באגן פתחת ניצנה ואת כלא נפחה שאינו נכלל באגן פיתוח .הסוגיות
שבממשק עם מתקנים אלו הן :חזות ונוף ,השפעות על המערכת האקולוגית ,זיהום אור ,מגבלות על תיירות
וטיילות וסוגיה משמעותית של פסולת.
למתקנים אלו ,הבנויים לאכלס היקף אוכלוסייה גדול בהרבה מהאוכלוסייה האזרחית באגן ,נלווית שורה
של תשתיות הכוללת :דרכים בשטח הפתוח ,קווי מתח ,קווי מים ,מתקנים לטיפול בשפכים וקווי שפכים.
תשתיות אלו הונחו והוקמו ,ברוב המקרים ללא חשיבה או הקפדה על השתלבות בנוף ושיקום נופי ראוי
לאחר הביצוע.
לכל אלו מצטרפות הפרות קרקע הכוללות פריצת צירים ,שפיכת עודפי עפר ומינים פולשים הנלווים
לעבודות עפר.

תמונה  :67מתקני שב"ס :סהרונים וחולות

תמונה  :68קווי תשתית שהונחו ללא שיקום (מימין) והפרות קרקע כתוצאה מעבודות עפר ,עודפי עפר בפאתי מתקן סהרונים
(משמאל)

טביעת רגל סביבתית משמעותית וייחודית ,המתמקדת במרחב אגן פתחת ניצנה ,יש למתקנים ביטחוניים
נטושים הכוללים :בסיסים נטושים ואת המרת"ח (מרכז התחמושת) הנטוש המשתרע על שטח עצום של
כ 4,500 -דונם .המתקנים מעולם לא פונו באופן מוסדר ובשטח מצויים מבנים הרוסים ונטושים והיקפים
גדולים של פסולת מוצקה ,בתחום המתקן וסביבו .התמונה החזותית והכללית המתקבלת היא תמונה של
דרדור והיא משליכה באופן שלילי על כל אזור היחידה המרכזית באגן ועל אפשרויות הפיתוח התיירותי.
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תרשים  :6אגן פתחת ניצנה – יחידה מרכזית מתקנים ביטחוניים

מרכיב נוסף הנלווה למתקנים הנטושים הוא רשת תשתיות נטושות של דרכים ,מתקנים נטושים לטיפול
בשפכים ותשתיות נוספות שמעולם לא פונו באופן מסודר או שוקמו.
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תמונה  :69בסיסים נטושים בקציעות

תמונה  :70פסולת בשטח הבסיסים הנטושים ודרך גישה שהפכו לאתר הטמנה של עודפי עפר

63

היבטים סביבתיים

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

תמונה  :71מרכז התחמושת (מרת"ח) הנטוש

 5.1סיכום
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ביחידה המרכזית של אגן ניצנה קיים ריכוז גדול של מתקנים ביטחוניים ,פעילים ונטושים.
הממשק של אלו עם השטח הפתוח מבטא דרדור והזנחה קשים השפעתם משליכה על אזור
גדול.
התשתיות שהוקמו לשרות המתקנים הביטחוניים הפעילים ,הוקמו ברובם ללא חשיבה
נופית או שיקום השטח בתום העבודות ופאתי המתקנים וסביבתם הם בעלי חזות ירודה.
פעילות הצבא בשטחי האימון והפעילות בשטחים הפתוחים כרוכה לעיתים במפגעי פסולת
הפוגעים בפוטנציאל התיירותי של המקום ובאיכות החיים בו.
תופעת הבסיסים הנטושים ,אזורים גדולים בהם מבנים הרוסים וכמויות גדולות של
פסול ת שנותרה בשטח ,יחד עם תשתיות שונות שלא נסגרו כראוי ,מחייבים את הצבא
לנקוט מידית בפעולות מתקנות.
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.
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.
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.
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 .6הממשק בין מחצבות ושטחים פתוחים באגן ניצנה
באגן ניצנה קיימת מחצבת חלוקי נחל ,מזרחית למנחת ,המבצעת כרייה באפיק הנחל .המחצבה כוללת גם
מתקנים לעיבוד החומר .שטחי הכרייה ,בהתאם למספר תכניות מאושרות ,נדרשים לעמוד במגבלות שונות
ולעבור שיקום בתום הכרייה .תכנית שיקום לחלק מהמחצבה אושרה אך טרם מומשה .שטחי כרייה נוספים
מצויים באפיק נחל ניצנה מזרחית לקדש ברנע.
הכרייה בנחל ניצנה יוצרת בורות כרייה עמוקים ומפרה את אפיק הנחל ,בעת זרימות נוצרים בבורות גופי
מים .בהיבט האקולוגי מייצרים אתרי כרייה הפרעה למסדרון האקולוגי ופגיעה בבית הגידול של נחל מרכזי
זה.
מבחינה נופית ,בשל המבנה הטופוגרפי השטוח ,שטחי הכרייה אינם נצפים מהכבישים אך אתר מתקני
החציבה והטיפול בצמוד לכביש לעזוז מייצר השפעה נופית שלילית על הסביבה שכן הוא כולל ,מלבד מתקני
הטיפול גם מרכיבים של ערמות טפל ומבנים בעלי חזות מדורדרת .מיקום אתר המתקנים בצמידות לשרידי
אתר המורשת עוג'ה אל חפיר ,מהווה פגיעה בפוטנציאל לפיתוח תיירותי עתידי של האתר.

איור  :8אפיק נחל ניצנה מבט מצפון לדרום – בורות כרייה מלאים במי שיטפונות

תמונה  :72אתר מתקני החציבה – מבט מעוג'ה אל חפיר
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תמונה  :73בורות כרייה באפיק נחל ניצנה מזרחית לקדש ברנע ,מבט מצפון לדרום

 6.1סיכום
 .1אזורי הכרייה באפיק נחל ניצנה הם בעלי השפעה שלילית על המערכת האקולוגית והתפקוד ההידראולי
של הנחל.
 .2ההשפעה הנופית של מתקני החציבה הממוקמים בסמוך לכביש לעזוז והעזובה בסביבתם ,מהווים
מרכיב שלילי בנוף המדבר ,דווקא בורות הכרייה בשטחים גדולים ,אינם נצפים מהכביש ולא ניתן
לראותם.
 .3במהלך התכנון תידרש בחינה של הסדרת השיקום של נחל ניצנה ובחינת עתיד תעשיית הכרייה באזור.
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פרק ד'  -הטיפול בפסולת במועצה אזורית רמת נגב
המועצה אזורית רמת הנגב משתרעת על פני שטח גדול מאוד של כ 4.1-מיליון דונם ,שהם למעלה מ22%-
משטחה של מדינת ישראל .ברחבי המועצה מתגוררים כ 7,100-תושבים בשלושה אגני פיתוח מרכזיים –
אגן משאבי שדה ,אגן פיתחת ניצנה ובאגן שדה בוקר.
מוקדי ייצור הפסולת לסוגיה מתמקדים במידה רבה באגני הפיתוח בהם מקובצת ההתיישבות בצורות ישוב
שונות :קיבו צים ,מושבים וישובים קהילתיים .באגן פתחת ניצנה מצויה אוכלוסייה גדולה של פועלים
חקלאיים (גדולה בהרבה ממספר התושבים) .אוכלוסיית הבדואים במועצה מונה כ 1,300-תושבים
המתגוררים במבנים ארעיים בהתיישבות לא מוסדרת במוקדים פזורים .מעבר לכך היישוב ביר הדאג'
מתפרס בחלקו על שטחים גדולים בתחום המועצה ומונה כ 5,200 -איש.
בנוסף ,קיימים בשטח המועצה מחנות צבא גדולים על הפעילות הצבאית הנלווית אליהם בשטחי האש
ומתקני כליאה גדולים של השב"ס .יש לקחת בחשבון כי במתקני הצבא והשב"ס שוהה אוכלוסייה גדולה
יותר מאוכלוסיית תושבי המועצה .סוג נוסף של התיישבות בהיקף קטן הוא חוות בודדים הפרוסות במרחב
לאורך צירי התנועה.
מספר מרכיבים חשובים מגדירים את סוגיית ניהול הפסולת ברמת נגב :היקף השטח הגדול ,המרחקים
הגדולים בין יישובי המועצה ,פיזורם ,היצע תשתיות הטיפול בפסולת והריחוק מתשתיות אזוריות לטיפול
והטמנה.
זרמי הפסולת העיקריים במועצה הם :פסולת מעורבת (ביתית) ,פסולת בנין ופסולת חקלאית.
האיסוף והטיפול בפסולת ברמת נגב מושפעים מגורמים שונים הנובעים מהתנאים הגאוגרפיים ומאפייני
הישובים ברחבי המועצה:
א.

מרחב גאוגרפי גדול -מדובר על מרחב גאוגרפי מאוד גדול בו נדרש לאסוף ו/או לטפל בפסולת.
המרחק מאזור פיתחת ניצנה לעבר אתר ההטמנה בדודאים הוא כ 100-ק"מ .עובדה זו מייקרת
מאוד את הטיפול בשל עלויות שינוע גדולות אל מתקני טיפול או אתרי הטמנה המהווים פתרון קצה
לפסולת.

ב.

כמות נקודות איסוף של הפסולת – איסוף ו/או טיפול בפסולת צריך להתבצע בנקודות רבות ברחבי
המועצה .האיסוף המרכזי הוא משלושת אגני התיישבות ,אך מעבר לאלה קיימות חוות בודדים
ומתקנים ביטחוניים.

ג.

שונות בכמויות הפסולת – כמויות הפסולת לאיסוף ו/או טיפול הם מאוד שונות מנקודת איסוף
אחת לשניה .האיסוף יכול להתבצע מחוות בודדים בו מתגוררת משפחה אחת ,מול איסוף מקיבוץ
בו  800תושבים .לשונות זו בכמויות הפסולת גם משמעויות כלכליות במובן של סף כניסה להקמת
מתקן ייעודי לטיפול בפסולת.

 .1פסולת מעורבת
לפי נתוני המועצה האזורית ברמת נגב מיוצרים כ 40 -טון פסולת מעורבת ביום ,הנ"ל כולל את הישובים
באגני ההתיישבות ,בבסיסי צה"ל ואת מתקני השב"ס .ההערכה היא שכ 60%-מהפסולת המעורבת
מקורה בבסיסי הצבא והשאר הוא פסולת מעורבת המיוצרת ביישובי רמת נגב .מקור נוסף לפסולת
מעורבת היא הפסולת משטחי האימונים והמטווחים .ברור עם מנהלת היחידה הסביבתית במועצה
מעלה ,כי יחידות הצבא משאירות אחריהן פסולת רבה.
הפסולת המעורבת המיוצרת ברמת נגב מפונה כיום להטמנה באתר דודאים.
חלק מן הפסולת המעורבת בישובים ובמחנות הצבא (קרטון ובקבוקי משקה) ממוינת במרכזי מחזור
הקיימים בישובים והכוללים מתקנים לאיסוף פסולת למחזור :נייר ,קרטון ,זכוכית ,בקבוקי משקה
ופסולת אלקטרונית .בנוסף לאלה ,קיימים גם פחים חומים המיועדים לאיסוף פסולת אורגנית המופרדת
במקור במשקי הבית.
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לאחרונה התווסף ביישובי המועצה פח כתום לאיסוף אריזות ,אותן ממיינים ,במשקי הבית ,מהפסולת
הביתית .הפסולת הממוינת במרכזי מחזור אלה מפונה מעת לעת ליעדים הבאים:
•
•
•
•

נייר וקרטונים לאמניר בחדרה
זכוכית לקבוצת אלון
הפסולת האלקטרונית מפונה על ידי קבלן מקומי
פסולת האריזות המפונה לפחים הכתומים מפונה לאתר ק.מ.מ בראשון לציון אחת לחודש

תמונה  :74מרכז מחזור בכמהין; מרכז מחזור במרחב עם

 .2פסולת בנין
פסולת הבניין נוצרת כתוצר לוואי של עבודות שיפוץ ,עבודות בניה והקמת תשתיות למיניהם .תנופת הבינוי
למגורים אינה גדולה בתחום המועצה ,ולפיכך אין צפי של כמויות גדולות מזרם זה של הפסולת .לעומת זאת,
בשנים האחרונות ,הוקמו אתרים סולריים גדולים באזור אשלים ,וכפי הנראה בזמן עבודות אלה נוצרה
פסולת בנין רבה.
הנתונים שקיימים בידי המועצה האזורית מצביעים על כ 13,000-טון פסולת בנין שהוטמנה באתר ההטמנה
באשלים בשנת  . 2017מעבר לכמות הפסולת ,אין מידע לגבי מקורותיה .יתכן ופסולת זו נוצרה בתחום
המועצה ,ויתכן וחלקה נוצר מחוץ לתחום המועצה האזורית.
בתכניות שונות של הישובים במרחב המועצה ,מופיעה התניה להיתרי הבניה ,בפינוי מוסדר של פסולת
הבניין .לא התקבל מידע על ביצוע נוהל זה.
מקור נוסף של פסולת הבניין הוא מתקני צבא נטושים .אתרים אלה ,בחלקם הרוסים מהווים מפגע נופי
סביבתי בשטח .פסולת זו נותרה בשטח.

 .3פסולת חקלאית
ענף כלכלי מרכ זי במועצה האזורית רמת נגב הוא ענף החקלאות .לאזור זה יתרונות ייחודיים ,המסייעים
בפיתוח שימושים חקלאיים הן בגידולים חקלאיים והן יתרונות בגידול משקי בע"ח – כמו האקלים היבש,
מים מליחים לשימוש בהשקיה ועוד.
אגני הפיתוח במועצה כוללים פיתוח חקלאי מגוון .באגן ניצנה קיימת בעיקר חקלאות בחממות ,באגן
משאבים מטעים וגידולי שדה ובאגן שדה בוקר גם כן מטעים וגידולי שדה .גם בחוות הבודדים קיימים
גידולים חקלאיים שונים :כרמי זיתים ,כרמי ענבים ומשקי בעלי חיים.
משקי בעלי חיים קיימים בעיקר בקיבוצים הפזורים באגן משאבים ואגן שדה בוקר ,אם כי גם בפיתחת ניצנה
במושבים קיימים משקי בעלי חיים בהיקף משמעותי :רפת באר מילכה ,דיר בכמהין ,חוות לולים ועוד.
במספר חוות בודדים קיימים רפתות ודירים.
68

היבטים סביבתיים

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

מקורות הפסולת החקלאית:
 3.1פסולת חקלאית הנוצרת במשקי בעלי חיים:
בעיקרם רפתות ולולים .במשקים אלה נדרש לטפל בפרש וכן בפגרי בע"ח .הטיפול הנפוץ ברפתות
במועצה הוא באמצעות קילטור ,טיפול זה מביא לאוורור של הפרש ולייבוש שלו ומפחית את הריחות
ואת מפגעי הזבובים .חשוב לציין ,כי בגלל האקלים היבש ברמת הנגב ,הפרש מתייבש יחסית מהר .יחד
עם זאת ,נדרש לפנות מדי פעם פרש מהרפתות לאתרי טיפול מוסדרים והללו לא קיימים בתחום
המועצה .בחוות הלולים ,מפנים באופן תקופתי את הרפד לאתרי קומפוסט כחלק מטיפול וחיטוי של
הלול.
פגרי פרות מהרפתות מפונות למתקן כילוי במסגרת פתרון כולל שניתן למשק החלב .פגרי עופות
מטופלים בד"כ בחווה באמצעות טכנולוגיה חדשה או מפונים למטמנה.

תמונה  :75ערימות של פרש בע"ח מצטברות בחצר ,רפת באר מילכה

תמונה  :76חוות לולים בשדה בוקר

 3.2פסולת חקלאית הנוצרת מגידולים חקלאיים:
הפסולת הנוצרת כתוצאה מגידול יבול חקלאי מאוד מגוונת וכוללת:
א.

פסולת פלסטיק  -ברמת נגב ,בעיקר באגן ניצנה קיימת חקלאות בחממות .יריעות הפלסטיק
איתם בונים את החממות ,נותרות כפסולת בכמויות גדולות בתום השימוש בחממות להם
מתווספת פסולת שמקורה בצנרת השקיה ,חוטי הדליה וכד'.
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תמונה  :77פסולת פלסטיק ממקור חקלאי .מימין – יריעות פלסטיק של חממות .משמאל – פלסטיק מופרד בתחנת המעבר
לפסולת חקלאית בקדש ברנע

ב.

גזם מטעים – פעילות שוטפת במטעים מצריכה גם גיזום של העצים .באגן משאבים נאסף גזם
מטעי זיתים על ידי הבדואים המתגוררים באזור לצרכי חימום ואנרגיה ובשאר המטעים אין
טיפול מסודר.

תמונה  :78גזם יבש בשולי מטע

ג.

פסולת צמחיות מחממות  -שאריות צמחיות של הגידולים בחממה בתום תקופת הגידול ,אך גם
גזם שנדרש לפנותו תוך כדי גידול היבול החקלאי בחממות .חוטי ההדליה שעושים בהם בשימוש
במהלך הגידול אינם עשויים מחומרים אורגנים ,והנ"ל פוגע באיכות החומר האורגני ,הפרדת
חוטי ההדליה מהחומר הצמחי קשה ומורכבת .מדובר בעבודה ידנית ממושכת המקשה על קידום
הליכי מיחזור והשבה .החקלאים נוהגים לייבש את הגזם בקרבת החממות עד להפחתה במשקלו
ואז לפנות אותו לתחנת המעבר .בחלק מהמקרים נשאר הגזם בשטח החקלאי.

ד.

עודפי התוצרת החקלאית – גם היא מהווה פסולת שנדרש לטפל בה .הנ"ל יכול להצטבר
בחממות ,בבתי אריזה ,בחלקות הגידול וכו' .מדובר בפסולת אורגנית בעלת פוטנציאל ליצירת
מטרדי ריח וזבובים.
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 .4תשתיות הטיפול בפסולת בתחום המועצה
במרחב הגדול של מועצה אזורית רמת נגב קיימות תשתיות טיפול בפסולת ברמה המקומית ,תשתיות
ותשתיות בקנה מידה ארצי.
 4.1אתרי טיפול מקומיים ביישובים/אגנים:
ברחבי המועצה קמו פתרונות מקומיים לטיפול בפסולת מזרמים שונים .רב האתרים אינם מוסדרים מבחינה
סטטוטורית וחוקית .עצם העובדה שאתרים אלה קמו מצביעה על כך שקיים צורך בהם ועל הצורך בהסדרת
הנושא.
א .תחנת מעבר לפסולת חקלאית – ה"בור" בקדש ברנע
במושב קדש ברנע פועל 'בור' שמשמש כתחנת מעבר לפסולת החקלאית של מושבי פתחת ניצנה .תחנת
המעבר ממוקמת על בור הטמנה פסולת ישן שגן הוא לא היה מוסדר סביבתית ,נסגר וכוסה .שלושת
הישובים החקלאיים באגן ניצנה – קדש ברנע ,באר מילכה וכמהין משתתפים בעלויות התפעול של
התחנה .האתר הוקם בשל צורך של החקלאים בפתרון ומענה לפסולת החקלאית שנוצרת באופן שוטף
במרחב.

תמונה  :79ה'בור' בקדש ברנע

באתר נערך מיון של הפסולת הנקלטת במקום :קרטונים ,מיכלי פלסטיק ,יריעות ניילון ,רשתות ,חוטי
הדלייה ,פסולת בנין .למרות שקיימים הסכמים עם חברות שונות לפינוי הפסולת הממוינת באתר
דוגמת הפלסטיק ,חברות אלה לא בכל המקרים מגיעות לפנות את הפסולת.
שלוש עד ארבע פעמים בשנה ,מביאים מקצצת לגזם ,והיא מצמצמת את נפח הפסולת להטמנה .רסק
הגזם נשאר בתחנת המעבר בנפח מצומצם מאוד ומתפרק.
ההערכה של המועצה האזורית היא כי כמות הגזם היא כ 200-טון בשנה בפיתחת ניצנה ,וזאת לאחר
שהחקלאים מייבשים חלק מן הפסולת באמצעות יבוש מחוץ לחממות .בדרך זו הם מצמצמים באופן
משמעותי את משקל הפסולת.
מפעילי האתר ציינו כי להערכתם כ 6,000-טון גזם חקלאי נאסף במקום.
עודפי התוצרת החקלאית נאספים באתר במכולה ,הנ"ל עלול לייצר מטרדי ריח ומטרדי זבובים.
בימים אלה מתבצעת בדיקה להעביר את הנוזלים ממיכל זה למט"ש האזורי.
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מפעילי האתר טוענים כי הם מתקשים מאוד בפינוי מוסדר של החומר הממוין ,כך לדוגמא הפלסטיק
המכסה את החממות  -למרות שבמקרה זה קיים הסכם חתום אל מול חברת נגב אקולוגיה לפינוי
הפסולת ,החברה אינה עומדת בו .הסיבה לכך כנראה היא שהפינוי תלוי מאוד בתנודתיות של שוק
המיחזור ,ונדרשת התערבות והסדרה כלכלית של המשרד להגנת הסביבה לפתור סוגיה מערכתית זו.
יחד עם זאת ,מיוזמתם פונים מנהלי האתר לגורמים שונים במידה והם מעונינים בחומר הממוין,
ובכך דואגים לשימוש חוזר בחומר.
ב .אתר איסוף גזם שדה בוקר:
אתר זה פעל בעבר מחוץ לתחום המחנה של קיבוץ שדה בוקר בשטחים החקלאיים שממזרח לקיבוץ.
התחנה ניטשה ובשטח נשארו מכולות לפינוי הפסולת ורמפה שנבנתה בכדי שהכלים החקלאיים יעלו
עליה וממנה יעבירו את הפסולת החקלאית למכולות גדולות יותר ומשם יועברו לטיפול .מעבר לכך,
בשטח פזורות ערימות גדולות מאוד של גזם ,המהוות בעיקר מפגע נופי בשטח זה של מישור צין על
אופיו הנופי המיוחד.

תמונה  :80אתר איסוף פסולת חקלאית בשדה בוקר
ג .אתר קומפוסט:
אתר קטן לטיפול בפסולת אורגנית  -הטיפול בפסולת האורגנית המפורדת במקור מהפחים החומים
בישובים ,אינו מוסדר .לפי ההערכה ,נאספים כ 300-טון פסולת אורגנית מדי שנה ,ביוזמת המועצה
מונחת הפסולת האורגנית על משטח אטום בסמוך לתחנת הנסיונות של משרד החקלאות באשלים.
הטיפול בפסולת זו ,כולל ערבוב של החומר האורגני אחת ל 3-שבועות ובסופו של תהליך מייצרים
קומפוסט המפוזר בשטחים החקלאיים ברמת נגב .מערך זה הוא יוזמה של המועצה התואמת את
העקרונות הסביבתיים לטיפול בפסולת של הפרדה וטיפול לצורך שימוש חוזר .ההמנעות מהצורך
להטמין את הפסולת חוסך בהטמנה וחוסך בעלויות ההטמנה והשינוע.
ד .אתר איסוף פסולת יבשה וגזם משאבי שדה:
במהלך סיורים שערכנו ,באזור מבני המשק של משאבי שדה ,נמצאה פסולת יבשה בהיקף משמעותי
הכוללת :גרוטאות ופסולת בנין .בקיבוץ משאבי שדה ,באזור מבני המשק פעל כפי הנראה מרכז
לאיסוף ומיון של פסולת יבשה .לא נראה שהמקום פעיל כיום אולם ערימות הפסולת פזורות בשטח
ויש לפנות את הפסולת באופן מוסדר .הנ"ל מצביע על כך שאין בעצם פתרון קצה לפסולת זו בתחום
המועצה ועלויות השינוע דוחפים למציאת פתרונות "יצירתיים".
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תמונה  :81אתר איסוף פסולת מסוגים שונים ,משאבי שדה

 4.2יוזמות מקומיות להקמת מתקני טיפול בפסולת חקלאית
קיים מגוון רחב של שיטות ומתקני טיפול בפסולת חקלאית לסוגיה .המגבלה היא סף הכניסה ועלות המערך.
חלק מהמתקנים והטכנולוגיות מייצרים חשמל מהפסולת .בשיחות עם מרכזי משקים ,מתברר כי יוזמות
למתקני קומפוסטציה פתוחים ברחבי המועצה אינם מקודמות ,בעיקר בשל התנגדות התושבים והחשש
ממטרדים סביבתיי ם ובעיקר מטרדי ריחות .לפיכך ,עיקר היוזמות המקודמות הינן במתקנים סגורים.
באגנים של פתחת ניצנה ומשאבים מקודמת בחינה כלכלית של מתקנים שונים:
•

מתקן עיכול אנארובי לטיפול בפרש בע"ח:
כיום מקודמות יוזמות נקודתיות לבחינת אפשרות להקים מתקן לטיפול בפרש בע"ח – האחת ברפת
רביבים והשניה בפיתחת ניצנה כיוזמה משותפת לרפת באר מילכה ,מפטמת העגלים בקדש ברנע
והלולים של קדש ברנע.
במתקנים מסוג זה מתבצע תהליך תסיסה של הפסולת האורגנית בתנאים אנארוביים ,בסיום
התהליך מועבר הביוגז אשר נוצר בעיכול האנאירובי לגנרטורים לייצור חשמל .החומר האורגני
(ביומסה) שעברה טיפול במתקן ,מופרדת ומשמשת לדשן אורגני בתצורה מוצקה או נוזלית.
תמ"א  4 / 16תיקון  2מאפשרת הקמת אתר לטיפול בפרש בעלי חיים בהליך של היתר ,ביעודים
הבאים :מבני משק ,שטח חקלאי מיוחד ,שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות ,שטח חקלאי של חלקה
א' או בהמשך ישיר לחלקה א' .ניתן להקים בשטחים אלה מבני משק לגידול בע"ח או מבנים
חקלאיים לגידול בע"ח וגידול בע"ח מתבצע בהם בפועל בכפוף למספר תנאים.
התיקון ה 2-לתמ"א  4 / 16מקל על הקידום הסטטוטורי של מתקן מסוג זה ומאפשר להקים אותו
בהליך של היתר בניה במקום תכנית .אולם ,כאשר מקימים מתקן כזה נדרשת בחינה מקפת של
הנושא על היבטיו השונים כולל בחינה של המשמעויות הכלכליות .בבדיקה זו יש משמעות לגודל
המשקים ,המרחקים בינהם וכמויות הפסולת .כמו כן ,נדרש לבחון את ההשפעות הסביבתיות של
הקמת והפעלת מתקן כזה .בדיקה כזו שהוכיחה כדאיות כלכלית בהשקעה ,טרם נערכה .הגישה
היא להקים שותפות בין יזמים בתחום והיישובים.
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איור  :9תהליך עיכול אנאירובי ,הפקת ביוגז ויצור חשמל

•

מתקני טיפול בפסולת חקלאית ממקור צמחי:
מתקני גזיפיקציה הינם מתקנים תרמיים לטיפול בפסולת חקלאית .במתקנים אלה מפרקים את
החומר האורגני בטמפרטורות גבוהות ומגבילים את כמות החמצן .בתהליך זה נוצר גז המפעיל
גנרטור .כלומר ,זהו תהליך בו מטפלים בפסולת ,ועם תוצרי התהליך מייצרים חשמל .כיום מוצע
שינוי מספר  3לתמ"א  4/ 16לפיו מתירים הקמת אתר טיפול תרמי בפסולת חקלאית צמחית עד 3
טון בשעה ,בהליך של היתר ביעוד של אזור תעשיה או מתקנים הנדסיים .מבחינה סטטוטורית
התיקון לתמ"א נמצא לאחר דיון להשגות ולקראת החלטה במועצה הארצית .הליך זה יכול לסייע
ביוזמות המקודמות כיום באזור פיתחת ניצנה.

איור  :10מתקן גזיפיקציה
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 4.3אתר טיפול כלל מועצתי
אס"פ אשלים  -בתחום המועצה האזורית רמת נגב ,בסמוך למו"פ של משרד החקלאות ,נמצא אתר הטמנה
אשלים .התכנית המפורטת להקמת האתר  -208/03/10 -אושרה בשנת  ,1982והיא כוללת  235דונם להטמנת
פסולת .באתר זה הוטמנה לאורך השנים פסולת ביתית  ,גזם ופסולת בנין משטחי המועצה.

איור  :11תכנית אס"פ אשלים

אס"פ אשלים מופיע כאתר הטמנה בתמ"א  4 / 16ונקרא אתר טללים אשלים ושטחו  215דונם.

איור  :12אתר טללים אשלים בתמ"א 4/16

להטמנת פסולת השפעות סביבתיות רבות – זיהום אויר ופליטת גזי חממה ,זיהום קרקע ומי תהום ,וצריכת
שטח גדולה המהווה משאב במחסור במדינת ישראל .הקמת מטמנה מחייבת עמידה בדרישות המשרד להגנת
הסביבה הכוללות הנחיות לאיטום תאי ההטמנה למניעת חלחול תשטיפים ,תשתיות לאיסוף של ביוגז שנוצר
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במטמנה והטיפול בו ,יחד עם היבטים של ייצוב מדרונות ומניעת מטרדים סביבתיים בעת העבודות – מטרדי
אבק ,ריח ,פסולת ,שריפות וכד' .מעבר לאלה ,גם ניתנות הנחיות לשיקום של המטמנה.
המטמנה הנוכחית ,אושרה לפני כ 40-שנה ,והוראות התכנית לא כללו דרישות למניעת מטרדים סביבתיים
או מפגעים סביבתיים ,פרט לדרישה לכיסוי יום יומי של הפסולת המוטמנת באתר .כמו כן ,הוראות התכנית
לא כללו הנחייה לשקם את האתר .משום כך ,באתר לא הוקמו תשתיות בסיסיות הנדרשות כיום במטמנות
על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה.
האתר כיום מגודר מכל עבריו ,בכניסה לאתר שילוט ומכולות לאיסוף פסולת מחוץ לגדר.

תמונה  :82אתר אשלים

אתר אשלים נסגר ב 17.6.18-וההטמנה בו הופסקה ,על מנת לטפל בהסדרה של האתר מבחינה סביבתית.
בימים אלה מקדמת המועצה האזורית תכנית להסדרה של האתר .המועצה מעונינת להגדיל את שטח אתר
ההטמנה ל 350-דונם בכדי לכלול באתר גם אפשרויות למתקני טיפול ומיון של הפסולת ובכך לצמצם את
ההטמנה .תכנית זו תכלול שיקום של האתר הקיים ,והקמת תשתיות העומדות בדרישות סביבתיות לאתרי
הטמנה ,על מנת למנוע את ההשפעות הסביבתיות של האתר .במקביל לכך פורסם מכרז ל"הסדרה ,הקמה
והפעלה של אתר לסילוק פסולת במועצה האזורית רמת הנגב – יולי  ."2018לאחר שהוגשו הצעות של
קבלנים ,מ תבצע הליך של בחירת קבלן זוכה .הקבלן הזוכה ידרש במקביל לקידום התכנית לדאוג להפעלת
האתר על פי תנאי רשיון העסק של המשרד להגנת הסביבה.
חשוב לציין כי התכנית החדשה לאתר ההטמנה תצטרך לטפל בסוגיות נוספות ,כמו למשל העובדה שבתכנית
לכפר השיקומי "רוח מדבר" /20מק )2003( 3011/נקבע ש'היתרי בניה יוצאו בתנאי שתבוצע סגירת אתר
הפסולת הסמוך לתכנית והסדרתו' .כמו כן 80 ,דונם בשטח אתר הפסולת בתכנית המאושרת ,הוחכרו על ידי
רמ"י לחקלאי ובו ניטע כרם זיתים .עובדות אלה מחזקות את הצורך בבחינה מפורטת של השפעות האתר
המוצע והסדרת יחסי הגומלין בינו ובין שימושים אחרים במרחב.
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תמונה  :83אתר אשלים כיום

 4.4אתרי טיפול ארציים
א.

תמ"א  16ג' – אסמ"ר אורון

תמ"א  16ג' הינה תכנית מפורטת מאושרת ,בשטח של כ 2137-דונם ,לאתר סילוק מרכזי – אסמ"ר אורון.

איור  :13תכנית אסמ"ר אורון

בתכנית מפורטים תנאים להקמה ,הפעלה ושיקום האתר .לפי התכנית יוכנו נספחי ביצוע אשר יוגשו לאישור
המשרד לאיכות הסביבה להקמת האתר ,הפעילות בו ,סגירתו ושיקומו .התכנית מחלקת את שטחה למספר
מתחם לפי הפירוט הבא:
•

מתחם א' – אזור מנהלה ושרותים.
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•
•
•
•

מתחם ב – הטמנת פסולת
מתחם ג' – אגן אידוי תשטיפים
מתחם ד' – מתקן לטיפול בביוגז ,מתקני תעשיה לטיפול בפסולת (הפרדה ,מחזור,
שריפה או טכנולוגיה אחרת)
מתחם ה' – תחנת רכבת

איור  :14תשריט תמ"א  16ג' – מתחם ה'

התכנית מצויה בלב שטחי הכרייה לפוספטים בתכנית אורון צין החדשה ואינה חלק מהתכנית.
לפי סעיף  15.7בתכנית לאסמ"ר אורון ,לא יותר שימוש בשטח התכנית להטמנת פסולת ביתית אלא בהסכמת
נציג שר הבטחון במועצה הארצית.
עד היום לא מומשה התכנית ,כפי הנראה בשל התנגדות של משרד הבטחון על רקע הקונפליקט בין שימושים
מושכי ציפורים ובטיחות טיסה .במקביל ,התגבשה ,מדיניות של המשרד להגנת הסביבה לצמצם את
ההטמנה ולעודד פתרונות סביבתיים לטיפול בפסולת.
ב.

תת"ל  – 105הקמת מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה באורון

עקרונות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת העירונית כוללים טיפול משולב בפסולת .בדרך זו ,הטיפול
בפסולת מתבצע במספר מישורים  -הפחתה במקור ,שימוש חוזר מיחזור והשבה (הפקת אנרגיה מפסולת).
המטרה היא לצמצם את אחוז הפסולת המוטמנת ,בשל ההשלכות הסביבתיות הנרחבות של ההטמנה .קרקע
להטמנה היא משאב בחסר וכן ההטמנה גורמת למפגעים סביבתיים – זיהום קרקע ,פגיעה במקורות מים,
פגיעה באיכות אויר ועוד .לאור זאת המדיניות העדכנית של המשרד להגנת הסביבה מתמקדת בהפרדת
הפסולת בתחנות מעבר ממינות ושרפת הפסולת הממוינת שלא ניתן למחזר.
ההערכה של המשרד להגנת הסביבה היא כי יהיה צורך בתכנון והקמה של  3מתקני השבת אנרגיה באמצעות
שרפה וייצור חשמל (במקביל לאמצעי הטיפול האחרים שפורטו) בפריסה ארצית (צפון,מרכז ודרום) ובקרבת
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מרכזי יצור הפסולת על מנת לעמוד ביעדים לטיפול בפסולת .בהתאם לכך ,מקודמות כיום שלוש חלופות
לבחינת איתור למתקן להשבת אנרגיה מפסולת עירונית בדרום הארץ – האחת ברמת חובב ,השניה באפעה
והשלישית באזור מרחב אורון.

תמונה  :84השטח המאושר לאסמ"ר אורון

במרחב אורון מקודמת תכנית בהליך ות"ל שלגביה פירסמה הועדה לתשתיות לאומיות הודעה על הכנת
תכנית לפי סעיף  77לחוק התו"ב .התכנית מתמקדת בהקמת מתקן תרמי לטיפול בפסולת ולהשבת אנרגיה
בשטח של כ 50 -דונם ,אשר יקלוט כ 1,500 -טון אשפה ממויינת ביום.
בחינת חלופות המיקרו במרחב אורון כוללת  4איתורים –
•
•
•
•

 Aבשטח המסוף של הרכבת לפי תכנית תמ"א  16ג' (אסמ"ר אורון)
 Bצמוד דופן למסילה
 Cבתחום תמ"א  16ג (אסמ"ר אורון)
 Dצמוד למפעל אורון

החלופות נבחנו על פי קריטריונים של סטטוטוריקה ,תפעול ,סביבה ונוף .החלופה הנבחרת שנדונה בקונגרס
בות"ל לאחרונה וקיבלה את מירב ההתאמה מבחינת הקריטריונים השונים הייתה החלופה בקרבת מפעל
אורון .הנושא נמצא בדיונים על שולחן הות"ל.
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 .5תובנות
 .1הטיפול 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.
 .2יש 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.
 .3העלויות הכרוכות בטיפול בפסולת ממקור צמחי כמו :פינוי של גזם ,הפעלת מקצצת גזם ,הפרדת פסולת
אורגנית מפסולת אחרת ,הובלה ושינוע ,מקשות מבחינה כלכלית על החקלאים דבר המונע טיפול מוסדר
בפסולת זו .קידום יוזמות לטיפול במתקן סגור בפסולת זו לא התממשו עד היום .קידום תמ"א  4 / 16תיקון
 3עשוי לסייע בקידום מתקנים אלה.
 .4כיום מקודמות יוזמות לקידום הטיפול בפרש בע"ח במתקנים סגורים .קידום יוזמות אלה בהליך של היתר
ע"פ תמ"א  4 / 16תיקון  2יכול לסייע בתהליך .יחד עם זאת יש לזכור שהעלויות להקמת אתרים מעין אלה
והפעלתם עשויה להיות יק רה ולא כדאית מבחינה כלכלית .לכן במקביל לבחינת יוזמות אלה ,יש לבחון גם
מתקני טיפול פתוחים.
 .5אתר 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
הסדרת האתר .פתיחת האתר מחדש להטמנה תחייב עמידה בדרישות העדכניות להפעלת מטמנה
ולהתמודדות עם הפעילות שבוצעה בעבר ושיקום תאים סגורים .תכנית סטטוטורית לאתר תידרש לשלב
 .6באתר מתקני מיון והפרדה ולהסדיר את מערכת יחסי הגומלין בין האתר ושימושים בסביבתו בדגש על מניעת
מטרדים.
 .7הנוכחות 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.
 .8פינוי 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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 .1רקע
המועצה האזורית רמת נגב נמצאת במרכז הנגב ,ומשתרעת על פני  4.2מליון דונם .רוב שטח
המועצה הינו שטח ערכי מבחינה אקולוגית וכולל בתוכו מספר אזורים גיאוגרפיים ואקולוגיים
בעלי מאפיינים ייחודיים ברמה ארצית :חולות הנגב ,הר הנגב הצפוני הכולל את קמרי הנגב
והמכתשים ,מספר נחלים  -צין ,ניצנה ובשור ,רמות מדבריות ועוד .בתי גידול אלו מקיימים בתוכם
אוכלוסיות בעלי חיים וצמחים אשר רבים מהם אנדמים ,נדירים או נתונים תחת סכנת הכחדה
ברמות שונות .על סמך בסיס האמור ,אנו רואים את ניתוח ההיבט האקולוגי כקריטי לבחינת
גבולות האגנים ולתהליך התכנון .מטרתנו היא להעניק הבנה מעמיקה של המערכות האקולוגיות
במרחב המועצה ולתת כלים ויסוד לתכנון נכון ומושכל שישמר את הנוף והטבע היחודיים
והערכיים .ניתוח המצב הקיים התבצע באופן היררכי כאשר ההסתכלות הראשונה בחנה את כלל
המועצה -מאפיינים והיבטים אקולוגים כלליים ,לאחר מכן בחנו את האגנים כמכלול וקישוריות
השטחים הפתוחים בינהם ולבסוף ביצענו אפיון וניתוח פרטני עבור כל אחד מהאגנים בו התמקדנו
בסוגיות התכנוניות המייחדות את אותו אזור .צורת ניתוח זו מאפשרת הסתכלות רחבה וכוללת
מחד והעלאה של מורכבויות ספציפיות מקומיות ,מאידך.

 1.1גבולות
גבולות ההתייחסות של מסמך זה מתבססים על כלל שטח המועצה האזורית רמת הנגב עם
התמקדות באגני הפיתוח של המועצה– אגן ניצנה ,אגן משאבים ואגן שדה בוקר (מפה  )1כפי
ששורטטו והועברו לוועדת התכנון בתכנית האב לשטחים פתוחים במועצה ( .2017הפניה במקורות).
גבולות אלה כוללים את כלל ישובי המועצה ,מוקדי הפיתוח והכבישים המחברים ביניהם ,כולל
מרחב השפעה סביבם .אזור נוסף הנידון בנפרד הינו אגן צין באזור המפעלים של אורון-צין
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מפה  .1גבולות התייחסות.

 1.2אקלים
רמת הנגב נמצאת במרכז מדבר הנגב ושורר בה אקלים צחיח מדברי .מנעד טמפרטורות רחב ,כמות
המשקעים הנמוכה והתנודות שלהם בין השנים מביאים להתבססות חברות בעלי חיים וצמחים
אשר להם התאמות יחודיות לאזור המאפשרות להם להתמודד עם התנאים הללו .אירועי שטפונות
באזור זה הינם שכיחים ולהם משמעות רבה מבחינה אקולוגית על בעלי החיים והצמחים ועל
יכלתם לשרוד בתנאי המדבר .השטפונות יוצרים ברוב הנחלים גבים אשר מהווים מקור חיות
משמעותי עבור החי והצומח.

 1.3מנגנונים תכנוניים לשמירת טבע במרחב המועצה
במועצה ,קיימות מספר תכניות שימור ותיירות ,חלקן סטטורטוריות ,אשר יכולות לשמש כמנגנון
שימור יעיל של שטחים טבעיים.
תפישת ניהול השטחים הפתוחים של רשות הטבע והגנים כיום מחלקת את המרחב לשלושה
מכלולים :מכלול קהילה וסביבה ,מכלול תיירות ומכלול אזורים שמורים .האזורים השמורים הינם
אזורי טבע ונוף בראשיתיים ברמת הפרה נמוכה ובהם מתרכזים עיקר מאמצי השימור .מכלולי
קהילה וסביבה והטיילות מתבססים על האיכויות של האזורים השמורים כמשאב עיקרי ובהם
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יתבצע פיתוח מושכל כאשר במכלולי הטיילות יהיו מצומצמים ביותר ומותאמים לנוף ולאופי
השטח הפתוח.
האזורים השמורים מכילים שמורות טבע וגנים לאומיים יחד עם שטחים פתוחים נרחבים אשר לא
עוגנו סטטוטורית ומשמרים ערכי טבע ונוף .בין שמורות הטבע המרכזיות המצויות בתחומי
המועצה האזורית ניתן למנות את שמורת חולות עגור ,שמורת מצוק הצינים ,שמורת הר הנגב,
שמורת המכתש הגדול ועוד (מפה  .)2מכיוון שחלק משמורות אלו גדול מ  10,000דונמים חל עליהן
סעיף  10בתמ"מ  4/14שהינו סעיף גורף בנושא שימוש חורג בשמורות גדולות .כתוצאה מכך שמורות
אלו עשויות להיות נתונות לאיומים ולחצי פיתוח שונים דוגמת כריה וחציבה .עוד ראוי לזכור
ששמורות טבע רבות מהוות גם שטחי אש וכי קיימת חפיפה רבה בין השנים .כתוצאה מכך ישנן
שמורות טבע המצויות ברמת שימור גבוה מאוד (למשל בתוך שטחי אימונים של חיל האוויר)
ולעומת זאת בשמורות טבע אחרות מתקיימת פעילות צבאית קרקעית אשר מפעילה לחץ על
השמורה.
בתוך התמונה המורכבת של האזורים לשימור משתבצים גם אתרי המורשת של אונסק"ו הכוללים
את הערים הנבאטיות וכן אתרים המשמרים עדויות להתיישבותם .אתרי המורשת העולמיים של
אונסק"ו מהווים עוד עוגן לשמירה ולהגנה על המערכות האקולוגיות הטבעיות של רמת הנגב .מפה
 3מציגה תפישתית (ולא את כלל המועצה) את רשת האזורים לשימור יחד עם תכנית דרך הבשמים
תמ"מ  55/14/4והמסדרונות האקולוגית.
בשנת  2017הוכרז מכתש רמון כשמורת אור כוכבים ( .)International Dark Sky Parkעד כה הוכרזו
רק  54שמורות אור כוכבים ב  15מדינות בלבד ברחבי העולם .בהתאם לתוכנית ההכרזה הוחלט על
מערב המכתש כאזור ליבה לא נגוע ואילו חלקו המזרחי יאפשר קליטת קהל ותיירות אשר תוכל
לחוות את שמי הלילה של המכתש .בנוסף ,תהליך ההכרזה כולל תקנים ופיקוח על סוגי התאורה,
זמני התאורה ועוצמת התאורה המלאכותית המותרת ברחבי השמורה .כל אלו עוזרים לשמור על
לילה חשוך המאפשר ,מלבד יופי הכוכבים ,גם קיום של פעילות ביולוגית נרחבת הזקוקה לחושך
בכדי להתקיים.
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מפה  .2מכלולי אזורים שמורים ע"פ רט"ג.
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מפה  .3אזורים לשימור ,לקוח מתוך מיפוי רט"ג.
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 .2היבטים אקולוגים מרחביים במועצה
 2.1יחידות נוף ובתי גידול עיקריים
מכון דש"א ,בשיתוף רט"ג ,במסמך "יחידות אקולוגיות בנגב" מציע חלוקה של המרחב למספר רב של
בתי גידול בעלי מאפיינים גיאולוגים ,ליתולוגים אקלימיים ובוטנים שונים .לצרכים של תוכנית זו הצעת
החלוקה של מכון דש"א מפורטת יתר על המידה ולכן על בסיס חלוקה זו בצענו אחודים של מערכות
אקולוגיות וחילקנו את מרחב המועצה ל 5-בתי גידול עיקריים (מפה  .)4בתוך 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 ,אשר
נקבעים על-ידי סוג הקרקע וכמות המשקעים .גורם נוסף הינו כמות המלח המצויה בקרקע כתוצאה
מכמות המשקעים הנמוכה ,אשר מצוי בכמויות רבות באזורים רבים ומגביל את התפתחותם של צמחים
רבים.
בבחינת ייצוג בתי הגידול בשמורות הטבע והגנים הלאומיים במועצה ,עולה כי בית הגידול הנמצא בתת-
ייצוג הינו שטחי הלס אשר רק  9.7%מהם שמורים סטטוטורית .לעומת זאת ,המצוקים מיוצגים ברמה
גבוהה ומגיעים ל 68% -בשמורות וגנים .הרכסים והחולות מיוצגים ברמה בינונית ( 24%ו,37% -
בהתאמה) .כמעט מחצית ( )47%מבית הגידול של המדבר הצחיח הקיצון מיוצג בשמורות וגנים ומהווה
שטח שמור נרחב ומשמעותי.

מפה  .4בתי גידול עיקריים במרחב המועצה
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 .2.1.1חולות

צילום :החברה להגנת הטבע

חול בנוי מגרגרים גסים יחסית ,עם מרווחים גדולים בין הגרגירים  .מרווחים אלה אמנם מאפשרים חדירה
של המשקעים לעומק הקרקע ,אך אינם מחזיקים מים בכוחות נמיות ועל כן כמות המים הזמינים לצומח
הינה נמוכה .בנוסף ,מתרחשת שטיפה של חומרי הזנה לעומק הקרקע .בנוסף ,קרקעות החול הינם רגישות
לסחף כתוצאה מרוח ,אשר מובילים לחשיפת שורשים המגביל את הצומח בחולות.
אזור חולות מערב הנגב מהווה את אחד האזורים בעלי הערכיות האקולוגית החשובה בישראל .אזור
החולות מאופיין במגוון בתי גידול הכוללים את הדיונות ,האזור הבין דיונרי וערוצי נחלים בעלי מופעים
שונים (זיו ,צוער וצעדי  .) 2008הדיונות של חולות הנגב הינן דיונות ליניאריות בעלות כיסוי צומח ( VLD
 .)– Vegetated Liner Dunesאת הדיונות האורכיות ניתן לחלק מבחינה מבנית לארבע יחידות
גיאומורפולוגיות טופוגרפיות  -המדרון הדרומי ,פסגת הדיונה ,המדרון הצפוני והעמק הבינדיונרי.
היחידות המבניות של הדיונה האורכית שונות לא רק בטופוגרפיה ובמיקום שלהן על חתך הדיונה אלא
לעיתים גם בכיסוי הצומח ודרגת ההתייצבות בשל תהליכי בניית והריסת קרומי הקרקע ,אם ע"י משטר
הרוחות ואם על ידי פעילות מכאנית של שבירת קרומי הקרקע על-ידי בעלי חיים .לפיכך ,ניתן להגדיר
שלושה בתי גידול עיקריים על פי מידת יציבות הקרקע – בית גידול נודד ,בית גידול חצי-יציב ובית גידול
יציב ( .)Abramsky et al. 1989, Ziv et al. 1993בדיונות אורכיות אשר פסגתן עדיין פעילה ,בתי גידול אלו
תואמים במידה רבה את היחידות המבניות :פסגת הדיונה – בית גידול נודד; המדרונות – בית גידול חצי-
יציב; העמק הבינדיונרי – בית גידול יציב (זיו ,צוער וצעדי .)2008
גשמים היורדים באזורים אלה נספגים אל תוך הקרקע לעומק רב ומוגנים שם מפני התאדות ישירה .על-
כן קרקעות אלה הינן שטופות ממלחים .היותם של הדיונות נישאות ברוח ,אשר עלול לחשוף את שורשי
הצמחים ,והעומק הרב בו נאגרים המים ,מחייב התאמה של הצמחים לבית גידול זה ,אשר אינם יכולים
להתקיים בבתי גידול אחרים.
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סוגי חולות – ניתן למנות שלושה טיפוסי חולות מצויים באזור חולות מערב הנגב על פי גילם המשוער (זיו,
צוער וצעדי ( )2008מפה :)5
חולות מטיפוס  - 1כנראה תצורת החולות הקדומה ביותר .ייתכן ומכסים את כל אזור החולות
ומצויים באזור המרכזי והדרומי של חולות מערב הנגב מתחת לחולות הצעירים יותר .מאופיינים
בצבע אדמדם יותר ,שטוחים יותר ובעלי אופי גלי עדין יחסית לטיפוסים האחרים של החולות.
חולות מטיפוס  - 2כנראה צעירים יותר מחולות טיפוס  .1מצויים באזור הדרומי של חולות מערב
הנגב ' -שדה חלמיש' בחולות עגור דרום במערב ,חולות שונרה ,ועד חולות משאבים במזרח .בעלי
צבע אדמדם בהיר ,כהה יחסית לחולות מטיפוס  .3החולות אלה מאופיינות בדיונות אורכיות
מכוסות צומח ( )VLDהבולטות ביותר בחלק המערבי .בחלק המזרחי דיונות אלו קטנות ושטוחות
יותר
חולות מטיפוס  - 3כנראה הצעירים מבחינת גיל הגעתם המשוער .מצויים במרכז חולות מערב הנגב
ויוצרים מעין משולש פנימי בתוך כלל החולות (צפון חולות עגור דרום ,חולות עגור צפון) .בעלי הגוון
הבהיר ביותר .חולות אלה מאופיינות אף הן בדיונות אורכיות מכוסות צומח ( )VLDרחבות ,אשר
ביניהם מתפתחת דיונה משנית רוחבית
קרומי קרקע – שטחי חולות מיוצבים אשר אינם מכוסים צמחייה מאופיינים בהיווצרות קרומי קרקע
ביולוגיים .קרום זה מורכב מחברת מיקרו-פיטיים (צמחים זעירים) .מרכיבי החברב המיקו-פיטית
משתנים לאורך מפל הגשם ולפי התבססות קרום הקרקע .קרומים אלה ממלאים מספר תפקידים
המערכת האקולוגית המדברית – עידוד נגר עילי ( ,)Zaady and Shachak 1994מניעת סחף קרקע (דנין
וחובריו  ,)1990ייצור ראשוני של חומר ארוגני (צעדי  )1999וקשירת חנקן (.)Zaady et al 1998
המיקרופיטים של אזורים צחיחים מסוגלים לשרוד גם אחרי שאיבדו כ 70% -אחוזים מכמות המים
שלהם .משהורטבו שוב ,הם מסוגלים לחזור לפעילות מלאה תוך דקות ספורות .להתבססות קרומים אלה
חשיבות רבה בהתפתחות חברת הצומח באזור החולות .לפעילות האדם השפעה רבה על הרס קרומי
הקרקע על ידי רעיית בעלי-חיים ,עיבודים ,שריפות ,שימוש בקוטלים למיניהם ונסיעה של רכבי שטח
( ,Danin, 1996; 1996דנין וחובריו ; 1990 ,קותיאל וחובריה) הפרעות אלה מביאות לסחף קרקעות
ולתופעת מדבור (  ;Belnap, 1993, 1995צעדי .)1999
החי והצומח  .-אזור החולות מהווה בית גידול למספר רב של מינים ייחודיים לאזור ,חלקם נדירים ואף
בסכנת הכחדה ,כמו אירוס הנגב ,שום הפטמות ושום קולמן ,אחילוף זעיר ,קדד אפיל ועוד .לכל אחד
ממינים אלה בית גידול ייחודי – למשל שום קולמן גדל במישורי חול ולס בעלי קרום קרקע ,בעוד שום
הפטמות גדל מישורי חול-לס הנשלטים ע"י חברת שיחים ובני שיח של חולות (שמידע ופולק .)2007 ,נושא
זה מדגיש את החיוניות בשמירה על מגוון בתי הגידול בחולות.
החולות הינם בית גידול ייחודי לבעלי חיים רבים ומגוונים ,כתוצאה מהכתמיות הנופית המורכבת של
המרחב המובילים לאוסף של מינים ייחודיים ומספר גבוה של מינים אנדמיים .באזור שפע של פרוקי
רגליים 7 ,מכרסמים שונים ,מתוכם  4המוגדרים כמינים אדומים ,עושר של זוחלים הכולל שלושה מיני
זוחלים ייחודיים ונדירים ובסכנת הכחדה נמצאים באזור זה :צב יבשה מדברי ,אשר לו הוקם גרעין רבייה
בגן החיות התנ"כי בירושלים ,כח אפור וחרדון החולות (בוסקילה  .)2002בנוסף ,האזור משופע ביונקים
גדלים כגון צבוע מפוספס ,זאבים ,קרקל ,צבי הנגב וצבי ארצישראלי הנמצא אף הוא בסכנת הכחדה
(שלמון.)2002 ,
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מפה
 .5מיקום וגבולות טיפוסי חולות מערב הנגב.

 2.1.2בתות מדבריות ברכסי רמת הנגב

בתי הגידול של הבתות המדבריות מאפיינים בעיקר את רכסי רמת הנגב ומושפעים מתצורתם
הגיאוגרפית ,מן המסלע ,הרום ומפל המשקעים של האזור .רכסי הנגב הינם קמרים המאופיינים בשכבות
סלע הנטויות בו במתינות כלפי צפון-מערב ותלולה כלפי דרום-מזרח .לשכבות אלה ואופן שיכובן השפעה
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ניכרת על משטר המים המקומי .אחת מההשפעות המרכזיות של המסלע נובעת מכמות הסדקים וכיסי
הקרקע שבהם אשר משפיעה על אופי הצומח .מי הנגר מתרכזים בכיסים וסדקים אלה ומאפשרים יצירת
תנאים מקומיים משופרים יחסית לסביבה.
המדרונות הינם ברובם אבניים עם עומק קרקע רדוד ואבניות גבוהה .בערוצים ניתן למצוא קרקע עמוקה
יותר ומשטר מים משופר כתוצאה מן הנגר העילי הזורם מהמדרונות.
החי והצומח בבתה המדברית -הבתה המדברית ברכסים דלילה עם כיסוי צומח נמוך מטיפוסי התפוצה
האירנו-טורנית (לדוג' זוגן השיח) וסהרו-ערבית (לדוג' לכנת המדבר) .סדקי הקרקע לעתים מכילים מינים
ים-תיכוניים כולל פרחים ייחודיים כגון חלמונית גדולה .ישנם הבדלים ניכרים בין המפנה הצפוני הלח
יחסית והמפנה הדרומי היבש ,ובין הצומח בערוצי הנחלים .המדרונות נשלטים על ידי בני-שיח כאשר
בערוצי הנחלים ,המקבלים נגר נוסף מן המדרונות ,כיסוי הצומח צפוף יותר והן נשלטים על ידי רותם
מדברי ,אכילאה ריחנית ומתנן שעיר .באזור מספר מינים אדומים כולל שום דרומי ,כלך דנין ואירוס
טוביה.
הרכסים משופעים במגוון בתי גידול ,המהווים ביתם של בעלי חיים רבים – קוצן מצוי המאכלס נקיקי
סלעים ,ניתן לראות צבי ארצישראלי בגבעות המתונות ,כמו גם פראים ,צבועים ,ארנבות פסמונים ועוד.
מבין הזוחלים ניתן למצור באזור זה חרדון מדבר ,שנונית הנחלים מדברית עינונית ועוד ,הציפורים חגלה,
ורדית סיני ,עפרוני מדבר ,סלעית לבנת כנף ועוד.
 2.1.3מישורי לס

לס הוא משקע דק-גרגר ,שנוצר מהצטברות כמויות גדולות של אבק הנישא ברוח ונרבד על פני הקרקע.
האבק נישא על ידי הרוחות החזקות ממדבריות סהרה ,ערב וסיני שהיו באזור בתקופת הפלייסטוקן
11

אקולוגיה

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

העליון .ההשקעה המאסיבית האחרונה הייתה לפני כ 13,000-שנים (זיו וחובריו  .)2008האבק עצמו מורכב
מגרגירים משלוש קבוצות גודל :חרסית ,סילט המורכב מקרבונט וקוורץ ,וחול.
מישורי הלס מהווים בית גידול ייחודי .בקרקעות אלה נוצר קרום קרקע ביולוגי ,המהווה את הנדבך
הראשוני לפעילות ביולוגית של המערכת אקולוגית .הקרומים תורמים חומר אורגני ,חנקן וחומרי מזון
למאגר בקרקע וממזערים את סחף הקרקע תוך כדי עיצוב משטר המים .מאידך ,קרומי קרקע אוטמים
את פני הקרקע ומקשים על נביטת זרעים .קרומי הקרקע האוטמים את הקרקע גורמים לכך לרוב
המשקעים באזור זה נהפכים לנגר עילי ,הזורם על הקרקע ואובד באידוי .כמות המים הזמינה לצומח הינה
נמוכה יחסית וכמות הצומח המעוצה (שיחים ועצים) הינה דלה יחסית .כך נוצר נוף שטוח הדל בעצים,
בעל תצורת צומח המהווה שילוב של עשבוניים עם בני-שיח ,לעיתים בתוספת עצים (כדוגמת שיטה
סלילנית ,שיזף מצוי ואשל היאור) המפוזרים בדלילות במרחב ,בעיקר בערוצים (דנין.)1979 ,
כתוצאה ממיעוט המשקעים ומהתנאים הא-ביוטיים ,המערכת האקולוגית שהתפתחה במישורי הלס
הינה מערכת כתמית המבוססת על יחסי מקור-מבלע .במערכת זו כתמים פתוחים משמשים מקור של מי
נגר לשיחים ולבני-שיח .היכולת של הצומח המעוצה להתקיים באופן טבעי במרחב תלויה גם בשמירה על
איזון עדין בין הכתמים הפתוחים לכתמי הצומח המעוצה (.) Boeken and Shachak 1998
ה שילוב בין קרומי הקרקע הביולוגיים והרכב הקרקעות הייחודי לאזור ,מקיים בית גידול ייחודי,
המאוכלס על ידי מספר מינים אנדמיים המותאמים לסביבת קרקע זו ולמאפייני הנוף הפתוח ,כדוגמת
החוברה ,רץ מדבר ,שנונית באר שבע ועוד.
 2.1.4נחלים גדולים
אפיקי הנחלים מהווים את עורק החיים של המערכת האקולוגית המדברית .נחלים אלה מאופיינים
בזרימה פעימתית (שטפונות) .אירועי זרימה אלה מספקים מים עבור החי והצומח המדברי ומאפשרים
את קיומם .ריכוז הצמחייה באזור האפיק מאפשר למגוון רחב של צמחים להתקיים ,ולספק מקור מזון
עבור מגוון בעל החיים אשר מתקיימים באזור .כמו-כן ,נחלים אלה מאפשרים מעבר של נוטריינטים ובעלי
חיים בין בתי הגידול העיקריים במרחב.
רוב הנחלים באזור זה הם נחלי אכזב התלויים בגשם למילויים ונוטים לשיטפונות בהתאם לכמות הגשם,
מצע הערוץ וסדר גודל הערוץ .אופי ערוצי הנחלים יכול להיות סלעי ,אבני-חלוקי ,חולי ,או לסי .בעוד
ערוצי הנחלים באזורים הסלעיים-אבניים נוטים להיות צרים ועמוקים יותר ,ערוצי הנחלים באזורים
החוליים והלסיים רחבים ושטוחים יותר .באזור שדה-בוקר נביעות מים יציבים כמו עין עקב ועין עבדת.
אחת התופעות הגיאומורפולוגיות המיוחדות בנגב הצפוני אשר נציגות שלה נמצאת גם בשטח המועצה,
הינה נחלים חוצי רכס .נחלים שמושכים את יובליהם מצד אחד של הקמר אל קניון תלול החוצה את
הקמר לרוחבו .נחל הרועה החוצה את קמר חלוקים ונחל הבשור החוצה את קמרי בוקר ושבטה הינם
דוגמה לתופעה זו.
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 2.1.5מצוקים

נחל עקב .צילום :עמית מנדלסון.

האזורים התלולים של מצוק ההעתקים ,המכתשים ומצוקים נוספים (ראה מפה  )4מהווים בית גידול
חשוב לקינון דורסים ,כגון הנשר המקראי והעיט הניצי ומקום חיות ומסתר עבור היעל הנובי .מינים אלה
הינם מיני דגל ,בעלי חשיבות מיוחדת לשימור הטבע באזור .מבחינת היעל הנובי ,ישנה חשיבות למצוקים
ולשמירה על רצף של מצוקים ,היות ואת רוב נדודיו עושים היעלים לאורך ולצד המצוקים ,המהווים אזור
מחסה מטורפים .על -כן ישנה חשיבות לשמירה על המצוקים כחלק מהקשר שבין אוכולוסיות היעלים
המפוזרים בהר הנגב מדבר יהודה (.)Shkedi and Saltz 2000
 2.1.6מדבר צחיח קיצון
בית גידול זה נמצא באזורים הדרומיים של המועצה ולמעשה לא כולל את אגני הפיתוח .זהו בית גידול
בעל מאפיינים אקלימיים של פחות מ 50-מ"מ גשם בשנה ,וטמפרטורה של מעל  18מעלות צלזיוס בממוצע
שנתי .בשונה מהרכסים ,המדרונות כמעט שאינם מכוסים בצמחיה והנוף הוא של צומח דליל המתרכז
רובו ככולו בערוצי הנחלים או בשקעים בהם אקוות רדודות ויציבות .גם כאן חברות היעלים הן יציבות
כמו גם בעלי חיים רבים המתקיימים על זרימות הנחלים העונתיות בשטפונות והצומח בהם.

 2.2מסדרונות אקולוגיים
גישה מרכזית בשמירת הטבע עוסקת בחשיבות שמירתם של שטחים פתוחים המהווים מסדרונות
אקולוגיים .מסדרונות אלו ,בהם נעים בעלי חיים ומידע גנטי ,חיוניים לקיומן של אוכלוסיות צמחים ובעלי
חיים .ריבוי השטחים הבנויים והכבישים אינו רק מצמצם את בתי הגידול הזמינים למינים השונים ,אלא
גם חוצץ ומנתק ביניהם .כך נוצרות אוכלוסיות קטנות ומבודדות וסיכויי הכחדתן בשל תהליכים
אקראיים גד לים .נוסף על כך ,נמנע מעבר של חומר גנטי בין אוכלוסיות ,דבר שעלול להקטין את המגוון
הגנטי ואת התאמתן לשינויים בתנאי הסביבה ( .)Meffe & Carroll, 1997לכן ,למען שמירה על המגוון
הביולוגי ,דרוש יחד עם קיומן של שמורות טבע ,גם רצף קרקעי המאפשר תנועה ביניהן" ,מסדרון".
מסדרון אקולוגי מוגדר כתוואי שטח קווי שאופיו שונה מהסביבה בה הוא נמצא ,המחבר אזורים גדולים
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שמשמשים בית גידול למספר מינים .המסדרון מאפשר קישוריות ודרכו בעלי חיים יכולים לעבור בין
האזורים השמורים ,וכך לאפשר את קיומן של אוכלוסיות-על גדולות מספיק (שקדי ושדות.)2000 ,
בישראל ,הגדירה רשות הטבע והגנים את צירי המסדרונות האקולוגיים המרכזיים אותם רצוי לשמר כדי
לשמור על המגוון הביולוגי .כיוונם העיקרי של צירים אלו הוא צפון-דרום .בנוסף ,הוגדרו מסדרונות רוחב
(מזרח-מערב) צרים באפיקי הנחלים המרכזיים (ראו מפה .)6
השטח הנרחב של המועצה מכיל בתוכו מספר מסדרונות אקולוגיים בעלי חשיבות המאפשרים תנועה
והפצה של אוכלוסיות אורגניזמים צפון-דרום וכן בין מערב הנגב והר הנגב ,ובין הר הנגב ומדבר יהודה
והערבה (כדוגמת מסדרון אגן הצין) .מתוך כך ,יש להכיר בחשיבות תחום המועצה כחלק משמעותי במפת
המסדרונות האקולוגיים של ישראל ובצורך הקריטי בשימור השטח בפן נוסף של קנה מידה אזורי וארצי.
נפרט את מערכת המסדרונות העוברים בשטח המועצה ונציין היכן הם עוברים אגני פיתוח.
מסדרונות אקולוגיים חשובים שהוגדרו הם המסדרונות המערביים העוברים בתוך אגן פתחת ניצנה
המשמשים בין השאר גם את עופות דוגרי הקרקע וחיוני להם להישרדות וליכולת מעבר לאזורי הקינון
שלהם באזור חצרים .מסדרון זה מגיע אף דרומה יותר דרך הר חמרן ורמת ברנע עד הר הנגב הגבוה.
מסדרון אורך נוסף הינו הציר של 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 נחסם
ונקטע ברובו ע"י הישוב אשלים ,שטחי החקלאות שלו והשדה הסולארי הסמוך .עובדה זו מדגישה את
הערכיות של השטחים הפתוחים הסמוכים ממערב לנחל הבשור כאזור פתוח שיכול להוות ציר חלופי
למסדרון שנקטע.
ציר משמעותי וערכי נוסף ,העובר בגבולות אגן הפיתוח שדה בוקר ,הינו 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 .מסדרונות רוחב צרים יותר הוגדרו בעיקר
באפיקי הנחלים המרכזיים כמו נחל לבן ,נחל אטדים ,ואזור נחל עבדת.
המסדרונות האקולוגיים כפי שמסומנים בתמ"א  35הינם סימון סכמטי בלבד כמידע תכנוני למוסד תכנון
על מנת לשקול את רציפות השטחים הפתוחים ומהווה סמן עקרוני בלבד .המסדרונות במפת המסדרונות
על פי רטג מפורטים יותר ומציגים תמונה מדויקת של השטחים עליהם יש לשמור על מנת להבטיח רצף
בין שטחים שמורים ומגדירה גם צירים ערכיים מבחינה אקולוגית מקומית כמו מסדרון דוגרי הקרקע
בניצנה ,אפיקי הנחלים והקמרים.
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מפה  .6מסדרונות אקולוגים על פי רט"ג ותמ"א 35

 2.3חקלאות וסביבה
במועצה האזורית רמת נגב שטחים חקלאיים רבים .ככלל ,שטחי החקלאות הינם שונים מאוד מבתי
הגידול הטבעיים .לשטחים אלה השפעות ישירות על בתי הגידול ,כתלות בסוג ובאופי הגידול.
ככלל ,שטחים חקלאיים על אף היותם שטחים פתוחים ,מצמצמים ומקטעים בתי גידול טבעיים .קיטוע
בתי גידול בעיקר אמור לגבי חקלאות מבונה (בתי רשת וחממות) ,מטעים מגודרים ושטחי גידול בעלי חיים
(לולים ורפתות) שאינם מאפשרים מעבר בע"ח בתחומם .שטחי גד"ש או מטעים פתוחים ,למרות היותם
שטח לא טבעי ,מאפשרים בדרך כלל מעבר בע"ח ולא מקטעים לחלוטין את מסדרון התנועה .עם זאת,
השפעות נוספות כמו ריסוסים ודישון קרקע משמעותיות יותר כאשר מדובר בחקלאות פתוחה למרחב
הסובב .בכלל סוגי החקלאות ,עיבוד הקרקע ,פריצת הדרכים החקלאיות ושינוי פני האזור מביאים גם
לכניסת מינים מלווי אדם ופולשים אשר עלולים משם להיות מופצים במערכות הטבעיות ולהשפיע על
תפוצתם של מינים רבים מקומיים .בנוסף ,סוגיית מגורי העובדים על בעיות הטיפול בפסולת ובשפכים
שהיא מייצרת הינה סוגיה משמעותית שיש לפעול להסדרתה ככל הניתן.
בשל השונות בהשפעות סביבתיות של סוגי החקלאות השונים יש לבחון לגבי כל אזור את סוג החקלאות
המתאימה בהתחשב במרחב ובממשק עם שטחים שמורים ומיקום יחסי אליהם והסיכונים הסביבתיים
הקיימים (כמו קרבה לאפיק נחל ,שמורות טבע ועוד).
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בתחום המועצה שטחים חקלאיים רבים אשר מוגדרים כמשבצת חקלאית ,אך אינם נמצאים בשימוש
כיום  .ישנה חשיבות רבה להתייחס לשטחים אלה ,היות ולהפיכתם לשטחי חקלאות השפעה רבה על
השטחים הפתוחים של המועצה .בנוסף ,בשטחים אשר מוגדרים כשטחים לחקלאות ניתן לפתח שדות
סולריים ,חקלאות בעלי חיים ומתקנים חקלאיים אחרים אשר הינם בעלי השפעה רבה על השטחים
הפתוחים ובתי הגידול הטבעיים .בהמשך נתייחס לסוגיית החקלאות בעיקר בניתוח אגן ניצנה ,שם ממשק
חקלאי-שטחים שמורים הינו קריטי ומשמעותי ביותר.
 2.4סקרי טבע ונוף שנעשו באזור רמת נגב
בשנים האחרונות התבצעו מספר סקרי טבע ונוף באזור וכללו שטחים נרחבים מהמועצה.
שם

מחברים

תחום

שמורות הר
הנגב ומצוק
הצינים
דו"ח מצב
קיים-רמת
נגב
סקר הר
חמרן
דו"ח מצב
קיים אגן צין
סקר אורון-
צין
סקר
חלוקים -צין
עליון
יחידות
אקולוגיות
בנגב
מסמך
המדענים

גיא רותם

תיק ממשק

רותם
גיא
ועמרי שלו

תכנית אב לרמן
שטחים
פתוחים
סקר טבע מכון דש"א
ונוף
רשות ניקוז ים
אקולוגיה
המלח
סקר טבע מכון דש"א
ונוף
סקר טבע מכון דש"א
ונוף

רותם
גיא
ואורי רמון
רותם
גיא
ואורי רמון
שלף ג ,.רמון
א ,.אלון ע.
אורן הופמן
וגיא רותם

ירון זיו

מזמין/מפרסם שנת
פרסום
2012
רט"ג

אזור
אגן שדה
בוקר

2017

ככל
המועצה

2014

פתחת
ניצנה
אגן שדה
בוקר
אגן שדה
בוקר
אגן שדה
בוקר

אקולוגיה

רט"ג/מכון
דש"א

טרם

כלל
המועצה

קרקעות

רט"ג/
אוניברסיטת
בן גוריון

2008

פתחת
ניצנה
בעיקר

2017
2007
2018

 .3אגני פיתוח -ניתוח במבט כולל
 3.1שטחים פתוחים
בשטח המועצה שטחים פתוחים נרחבים אשר בחלקם משמשים כשטחי אש ובחלקם שמורות טבע
בסטטוסים שונים .שטחים אלו סובבים את היישובים הקיימים ומגדירים את האזורים הניתנים לפיתוח-
אגני הפיתוח .רצף השטחים הפתוחים הטבעיים בין אגני הפיתוח במועצה משמעותי למעבר אורגניזמים
ולתפקוד המערכת האקולוגית בו כבית גידול עבורם .ישנה חשיבות לשימור הקישוריות בין השטחים
הפתוחים והמערכות האקולוגיות המגוונות שבהם.
שמורות הטבע ,המהוות  38.2%מכלל שטחי המועצה (כ 1564 -קמ"ר) ,מייצגות  5יחידות אקולוגיות
עיקריות הקיימות במרחב זה :חולות ,שטחי לס ,בתות מדבריות ברכסי הנגב ,נחלים ומצוקים .אחד
מהחוקים האוניברסילים באקולוגיה ושמירת טבע גורס על קשר חיובי בין גודל השטח ורציפותו לבין
המגוון הביולוגי היכול להתקיים בו .על בסיס עקרון זה ועל סמך ההבנה שאורגניזמים שונים נעים במרחב
ומשתשמים בבתי גידול שונים לצרכים תפקודיים שונים הרי שיש חשיבות רבה לשמירה על רצף
וקישוריות בין בתי הגידול השונים.
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מערכת הכבישים והישובים הקיימים במרחב המועצה מקטעים ומפרידים בין בתי הגידול השונים –
למשל כביש אשלים – פתחת ניצנה (כביש  )211מפריד בין המערכת האקולוגית החולית שמצפון-מערב
למערכת האקולוגית של בתות הרכסים מדרום-מזרח וכך הוא מקטין את הקישוריות בין בתי הגידול
השונים .הגידול הצפוי בנפח התנועה על הכבישים ,הפיכת הכבישים למרובי מסלולים והעלאת מהירות
הנסיעה כל אלו יעצימו את עוצמת ההפרדה והקיטוע בין בתי הגידול השונים .על כך יש להוסיף את הגידול
החזוי בשטח הישובים שיגדיל את הקיטוע אף יותר .על כן יש חשיבות בקביעת גבולות ברורים לאגני
הפיתוח המועצתיים והשארת שטח פתוח נרחב בינהם אשר יאפשר הקטנת עוצמת הקיטוע בין בתי הגידול
השונים הקיימים במרחב
 3.2שטחי אש
תנועת רכבים כבדים צבאיים בשטחים פתוחים משפיעה רבות על קרום הקרקע אשר נכתש והופך לשכבת
אבק .מעבר למטרד שעלול להווצר לאתרים וישובים סמוכים ,הפרת פני הקרקע מונעת התבססות צמחיה
ובעלי חיים ומשנה לחלוטין את אופי בית הגידול .מעבר לכך ,נוכחות אדם בשטחים הפתוחים מביאה
איתה גם השפעות כלליות של פסולת ,רעש ותאורה גם בשעות הלילה החיוני לפעילותם של בע"ח ליליים.
לעומת זאת ,שטחי אש בהם מוגדרים נתיבי התנועה ורוב השטח הינו רצועות בטחון לנתירים ,יכולים
להוות אזור מוגן המשמר חבלי ארץ ללא פיתוח .לעיתים אף קיים ייעוד כפול של שטחי אש ושמורות.
 3.3כבישים
רשת הכבישים הקיימת מקטעת את הרצף ומייצרת מספר איים .קיטוע משמעותי במיוחד הינו לאורך
כביש  ,211אשר מפריד בין אזור החולות ורכסי הר הנגב וקוטע מסדרון אורכי באזור פתחת ניצנה וכן
חוצה את נחל ניצנה ,לבן ורות (מפה  .)7בנוסף ,כביש  40מהווה קיטוע קווי בין השטחים הפתוחים ממזרח
וממערב לו .חשוב לציין את הנקודות בהן הוא חוצה נחלים גדולים ,המהווים מסדרון אקולוגי טבעי
לאורכו נעים משאבים טבעיים ,בעלי חיים ויחידות הפצה של צמחים .במסגרת השמירה על רצף השטחים
הפתוחים ,חשוב לשמור על מעברים אקולוגיים בנקודות המעבר העיקריות ולבחון את תפקודם (מפות 8-
)9
-

מפגש צין 40-בבקעת נפחא נחסם לאחרונה בגדר ,בעקבות התנגשות קטלנית בין רכב לגמל .הגדר
בצורתה הנוכחית מונעת מעבר של בעלי חיים בינוניים וגדולים ,בעיקר צבאים ,ועל-כן מוסיפה
להפרה המקורית שיצר הכביש.

-

מפגש חווארים 40-נמצא במרכז הציר הקצר ביותר המחבר בין שמורות ממזרח וממערב לכביש,
ועל -כן מהווה מעבר חשוב מאוד .בקרבתו נמצא בית השאנטי ,שהתאורה שלו בלילה חזקה
במיוחד ,וייתכן שמהווה הפרה משמעותית.

-

מפגש הבשור 40-סמוך לאשלים ,באזור שטחי החקלאות והשדות הסולארים .נחל הבשור הינו
נחל מרכזי ומשמעותי באזור המנקז אליו מערכת ערוצים רחבה .תוואי הנחל חוצה גם את כביש
 222סמוך לרביבים.

עם הגברת השימוש בכביש  40כדרך המרכזית לאילת וגידול האוכלוסייה במועצה ,אנו עדים לעלייה בנפחי
ה תנועה בכבישי המועצה .לעלייה בנפחי תנועה אלו השפעה ישירה על יכולתם של בעלי חיים לחצות את
הכבישים ועל אירועי דריסה שלהם .בנוסף ,לעלייה בנפחי התנועה נלווית דרישה בצורך בהארת חלקי
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דרך ,הרחבת כבישים וצמתים ,הפרדת הכבישים מהשטחים הפתוחים ועוד .לכך השפעה רבה על קיטוע
רצף השטחים הפתוחים .כביש בנוסף ,כבישים מסוימים קוטעים נחלים הזורמים בניצב להם ,וכך
נפסקת או משובשת אספקת מי שטפונות למורד הנחל .עמודי חשמל ותאורה לאורך תוואי הדרך עלולים
לשמש כעמדות תצפית עבור דורסים ,ולהגביר את לחץ הטריפה באזור .מעברים אקולוגיים המיועדים
לשמש לצורך חציה בטוחה של הכביש על ידי בעלי חיים מנתבים את הנטרפים לנוע דרכם ומאפשרים
צייד מוגבר בקרבתם .בנוסף ,המעברים משפיעים על דפוסי התנועה של בעלי חיים במרחב ,והדבר עלול
גם הוא להוביל לשינוי ביחסי הטורפים-נטרפים ולפגיעה בשרשרת המזון .גם הגדרות ושולי הדרך משנות
את דפוסי תנועתם של בעלי חיים ומעודדות תנועה לאורך הדרך .כתוצאה מכך עולה ריכוז בעלי החיים
בקרבתן והדבר מעודד את הגברת לחץ הטריפה ועלול לשנות את מאזן הטורפים והנטרפים.
כבישים יוצרים נגר רב לתעלות בשוליהם ומביאים לשינויים מקומיים בנגר העילי ולתוספת מים למערכת
המדברית .תוספת זו מביאה להתבססות של מינים לא מקומיים ,פולשים (שיטת עלי ערבה ,טבק השיח,
קוכיה הודית) או רודראלים (ירבוז ,קייצת) ובכך מהווים הכבישים כציר מאיץ תהליך פלישה של צמחים
למערכות הטבעיות .לעיתים ,צמחים אלו מושכים בעלי חיים כגון יעלים וצבאים אשר עלולים להדרס.
תשתיות אורכיות נוספות – לאורך הכבישים ,ולעתים דרך השטחים הטבעיים ,עוברים קווי תשתית רבים
– קווי חשמל ,מים ,גז וקצא"א .לתשתיות אלה השפעה בקיטוע בתי הגידול והרחבת טווח ההשפעה של
הכבישים במרחב .בנוסף ,ישנה ההשפעה הישירה של הקמת קווי התשתית תוך פריצת דרכים חדשות,
שינוי זרימת נגר עילי ,פגיעה בקרומי הקרקע ועוד.

מפה  .7כבישים ונקודות חציית נחלים מרכזיים ,פתחת ניצנה.
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מפה  .8כבישים ונקודות חציית נחלים מרכזיים ,אגן שדה בוקר

מפ

מפה  .9כבישים ונקודות חציית נחלים מרכזיים ,אגן משאבים.
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 3.4מינים פולשים
מין פולש הינו מין אשר אינו חלק מעולם החי והצומח המקומי ,והגיע למקום בהשפעת האדם .חדירת
מינים פולשים למקומות שונים בעולם מדורגת כתופעה השנייה בעוצמתה הגורמת לאובדן מיני חי וצומח,
לאחר הרס בתי גידול .באזור כיום ניתן לראות מספר מינים פולשים אשר מתבססים בצמוד לשטחי
החקלאות ,צידי הדרכים ואזורים מופרים .ציר חדירה משמעותי לאזור מדברי הוא לאורך שולי כבישים ,
בשל הוספת מי נגר מהכביש אל התעלות והשוליים .ביישובים ובלימנים לאורך הכבישים ניטעו מיני עצים
פולשים הזורעים את עצמם גם בשטחים פתוחים סביב היישובים ובשמורות טבע :דוגמאות לכך הן שיטת
עלי-ערבה -שמקורה באוסטרליה ,וינבוט המסקיטו -שמקורו באמריקה .
מבין מינים אלו יש לציין במיוחד את המין כנפון זהוב ,ממשפחת המורכבים ,בעל יכולת התפשטות גבוהה,
אשר מונע התבססות מינים מקומיים כתוצאה מצפיפותו ועל ידי אללופתיה ( Asakawa and Dakshini
 .) 1999מינים נוספים שיש לציין הינו טבק השיח ,אשר מתבסס בערוצים בכל חלקי הרכסים ובשטחי
החולות וכן קוכיה הודית אשר ניתן למצוא אותה סביב שטחי חקלאות ושטחים מופרים אחרים .מינים
נוספים אשר מתפרצים ומלווי אדם הינם עורב אפור ותן זהוב ,אשר מרחיבים את תחום תפוצתם
ומתרבים במרחב.
המינים הפולשים מתבססים בכל רחבי המועצה ,בכל המקומות המופרים ככלל ובשטחי החקלאות
ושוליהם ,בפרט .מינים אלו חודרים ומתפשטים גם לשטחים הטבעיים.
 3.5לימנים
לימנים הינם מבני עפר בהם נאגמים מי שטפונות באמצעות סכר הממוקם באפיק ומאפשר התבססות של
נטיעות עצים .שיטת קציר-נגר זו הינה שיטת נטיעות כחלק מתכנית ייעור של קק"ל.
הלימנים ממוקמים בעיקר לאורך צירי הכבישים  211וכביש  ,40כאשר הריכוז הגדול הינו במרחב אגן
משאבים (מפה  .)10נטיעות אלה מהוות 'אבני קפיצה' למינים מלווי אדם ולהרחבת תחום תפוצתם של
מינים ים -תיכוניים אל תוך הנגב ,בנוסף להיותם כר פורה להתבססות מינים פולשים .בנוסף ,חלק
מהנטיעות הינם של מינים בעלי פוטנציאל להתפשטות אל מעבר לשטחי הנטיעות והפיכתם למינים
פולשים .באזור שדה בוקר ,הוקמו לימנים בפנים השטח לאורך טרסות קדומות .פעולות הייעור והנטיעה
במרחב הנגב גרמו לשינויים רחבי היקף של הנוף האקולוגי אשר עלולים להביא לפגיעה בבתי גידול
ייחודיים לאזור ואוכלוסיות צמחים ובע"ח המתקיימים בהם  .למרות היותם של הלימנים תחנות עצירה
למטיילים ומשמשים לפנאי ובילוי ,תרומתם האקולוגית הינה ברוב המקרים שלילית .יתכן כי ניהול אחר
של הממשק בלימנים (כמו למשל טיפול במינים פולשים ונטיעת עצים מקומיים) ומיקום שונה שלהם שלא
בתוואי נחלים או סמוך להם ,יכולים לצמצם את השפעתם על המערכות הטבעיות סביבם.
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מפה  .10תמ"א  22ולימנים בשטחי המועצה.

 3.6ערכיות אקולוגית
לשם ניתוח מרחב המועצה בראיה כוללת המציגה את השטחים הפתוחים ורמת ערכיותם על רקע ההפרות
האנושיות הקיימות ,ברצוננו לבנות מפת ערכיות אקולוגית לשטחים הפתוחים המבוססת על צירוף שני
קריטריונים :ערכיות על פי מודל רצף שטחים פתוחים וכן ערכיות בתי גידול על פי הערכת מומחה ,כפי
המפורט להלן .מפה כזו תאפשר לבחון את אזורי הפיתוח בהקשר המרחבי שלהם בתוך המערכות
האקולוגיות בהן הם יושבים ואת קווי הממשק בינהם .המפה תעזור מבחינה תכנונית לאבחן את האזורים
המופרים ולהצביע על אזורים רגישים בהם יש להמנע מפיתוח או לתכנן באופן מדויק ומצומצם.
א .רצף שטחים פתוחים
פגיעה ברצף השטחים הפתוחים נגרמת הן כתוצאה מלחצי פיתוח ובינוי והן בעקבות קטיעתו בקווי
תשתית כגון כבישים ,צינורות וקווי חשמל .לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה
על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים הנמצאים לידם או מסביבם .לפיכך ההתייחסות אליהם לצורך
עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות (מפה  .)11טווח השפעתם של הפרות אלו על שטח פתוח תלוי בגורמים
רבים :אופי ועוצמת הבינוי (גובה ,צפיפות) ,אורך הגבולות וצורתם ,תבליט השטח (שיפוע ,מיקום באגן
ניקוז) ,סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח המופר וכן דרך הטיפול (או אי-הטיפול) בהם ועוד .טווח
השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר
(סוללות ,קירות חצובים) ,קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום וכן נפח התנועה בכביש.
עוצמת ההשפעה של הפרות אלה מתמעטת עם המרחק .רצף שטחים פתוחים אם כן מבטא את המרחק
בין שטחים טבעיים לבין אזורים מופרים ,תוך התייחסות לטווח השפעתם היחסית.
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לצורך בחינת רצף השטחים הפתוחים בתחומי המועצה השתמשנו במודל לבחינת רצף השטחים הפתוחים
( )Levin et al., 2007שפותח במכון דש"א ,המעריך את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא
שטח באזור המועצה .לכל נקודה בשטח חושב "ערך רצף״ ,על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה
מיישובים ,כבישים או שטח ים בנויים אחרים .ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר ,הוערך השטח
הפתוח כאיכותי יותר .לכל סוג שימוש-קרקע בוצעה הערכה יחסית של מידת השפעתו על השטח הפתוח
("משקל הפרה״ ,טבלה .)1
מפת רצף השטחים הפתוחים שמתקבלת (מפה  ,)12מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות
היישוביות והקוויות על כל תא שטח במרחב .זאת במטרה לתת מענה להערכת התפקוד האקולוגי של
השטחים הפתוחים במועצה .לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול
מגוונים ,שחלקם דורשים שטחים רחבי ידיים ,וכן באפשרות תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה שלהם
וקשר גנטי בין תת-אוכלוסיות של אותו מין.
שטחים פתוחים רציפים אלה הם המאפשרים קיום של אוכלוסיות בעלי-חיים ככלל ונדירים בפרט,
שאוכלוסייתן בשאר הארץ הצטמצמה מאוד עקב הפיתוח הנרחב והתמעטות השטחים הטבעיים .על-כן,
יש חשיבות רבה לשמר ככל האפשר את קיומן של יחידות רצופות ובלתי-מופרות ,על-ידי שמירה על
עקרונות פיתוח צמוד-דופן ,והימנעות מיצירת קווים מקטעים נוספים לאלה הקיימים.
בהתבוננות במפה ניתן לראות באופן ברור שישנו רצף שטחים פתוחים אשר נקטע ע"י מערכת הכבישים
ובעיקר ע"י כביש  ,40כביש בעל נפח תנועה ומשקל ההפרה גדול והשפעתו בטווח רחב יחסית .קיטוע כביש
 40הינו אורכי ומקטע שטחים פתוחים משני צידיו ,מזרח ומערב .בנוסף ,כביש  211על אף שהוגדר במשקל
הפרה נמוך (בשל היותו מקומי ובעל נפח תנועה קטן) ,יוצר קיטוע רוחבי בין צפון לדרום וקוטע את רצף
החולות באזור פתחת ניצנה .ניתן לזהות את ההפרה המשמעותית של הבסיסים ושטחים עירוניים (מצפה
רמון ,ירוחם).
ניתוח רצף שטחים פתוחים ברמה מקומית ינתן בצורה מעמיקה בפרקים של הניתוחים האגניים בהמשך
המסמך.
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תכנית מתאר
כוללנית רמת

מפה  .11מיפוי תשתיות במרחב המועצה
טבלה  .1משקלי הפרה ,מפת רצף שטחים פתוחים

סוג הפרה

משקל הפרה

דוגמה  /הערות

מפעלי תשתית ותעשיה כבדה

150%

רמת חובב

ישוב עירוני  /אזור תעשייה 100% /
מחנה צבאי גדול

מחנה רמון

התיישבות בדואית,
בודדים ,בניה עירונית

צל מדבר ,כרמי עבדת ,לולים

חוות 15%

שדות כרייה גדולים

100%

ציפורים

ישוב כפרי  /מחנה צבאי קטן

25%

מדרשת בן גוריון ,מרת"ח רמון

כביש ארצי

75%

כביש 40

כביש אזורי

50%

כביש 222

כביש מקומי

25%

כביש בין מפעלי הפוספטים

כביש נופי  /עפר סלול

10%

23

אקולוגיה

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

עבור כל פיקסל במפה נערך החישוב הבא:

כאשר:
) – Min (xהמרחק המשוקלל המינימאלי של כל פיקסל מההפרות סביבו
 – Xפיקסל
) – Dist (iהמרחק של פיקסל מהפרה i
 – Wiהמשקל של הפרה i

 – 100הינו משקל השפעה מקסימלי
רצף השטחים הפתוחים שחושב לכל נקודה חולק  -ל 5 -קטגוריות של מרחקים משוקללים מינימליים
עבור כל פיקסל:
 0-50מ'– ערכיות נמוכה מאוד ()1
 51-100מ' – ערכיות נמוכה ()2
 101-500מ' – ערכיות בינונית ()3
 501-1000מ' – ערכיות גבוהה ()4
 1001מ' ומעלה – ערכיות גבוהה מאוד ()5

מפה  .12רצף שטחים פתוחים במועצה
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ב .בתי גידול עיקריים
ערכיות בתי הגידול נקבעה על פי מידת הנדירות של שטחים אלה ,מידת האיום עליהם ,ורמת המורכבות
האקולוגית שלהם .בתי הגידול אשר נקבעו כבתי הגידול העיקריים לצורך ניתוח הערכיות הינם מישורי
הלס ,הבתות המדבריות ברכסים ,המצוקים והחולות.
הערכיות האקולוגית המשולבת נקבעה על סמך שקלול ערכיות רצף השטחים הפתוחים ,ערכיות בית
הגידול על פי הערכת מומחה והערכות נקודתיות לפי מצאי השטח כפי שמפורט להלן .מפת הערכיות
המשולבת חושבה לפי הטבלה הבאה:
טבלה  .1טבלת חישוב ערכיות בתי גידול ורצף שטחים פתוחים

ערכיות רצף
שטחים פתוחים

נמוכה
מאוד
1

נמוכה

בינונית

גבוהה

2

3

4

גבוהה
מאוד
5

ערכיות בית
גידול
בנוי

1

1

1

1

1

רכס

2

2

3

4

5

חול

2

3

4

5

5

לס

3

4

5

5

5

מצוקים

3

4

5

5

5

על בסיס מטריצת ערכיות זו הוספנו ערכיות של מספר גורמים נוספים:
נחלים גדולים (עם חייץ השפעה של  800מ' מכל צד) העלו את ערכיות השטחים הצמודים ב .1-
שטחי חקלאות – מורידים ערכיות ב .1-
מסדרון אקולוגי לנדידת חוברות – העלה בכל תחומו לערכיות .4
עופות דוגרות קרקע – מעלה ערכיות ב .1-
ערכים נקודתיים – קינוני דורסים ,מקורות מים

25

אקולוגיה

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

לבסוף ,על בסיס חוות דעת מומחה דייקנו את התוצרים שהתקבלו בשלבים הקודמים וזאת לצורך קבלת
מפת ערכיות משולבת (מפה .)13
ממפת הערכיות המשולבת עולות מספר תובנות:
.1
.2
.3

.4

מרבית שטחי המועצה האזורית רמת הנגב הינם שטחים ברמת ערכיות גבוהה מבחינה אקולוגית.
אגני הפיתוח מתאפיינים בעיקר בשטחים בעלי ערכיות נמוכה-בינונית .יחד עם זאת ,בתוך כל אגן
מצויים גם שטחים רגישים בעלי ערכיות אקולגית גבוהה (ראה בפרק הניתוח האגני).
מערכת הכבישים הקיימת מייצרת קיטוע של בתי הגידול השונים זה מזה למשל כביש  211מייצר
קיטוע לינארי ארוך בין מערכת החולות הנמצאת ממערב לו לבתות הרכסים נמצאת ממזרח לו.
יש חשש שבעתיד עם התעצמות עוצמת התנועה על הכבישים קיטוע זה יגבר.
שולי הכבישים מוגדרים בערכיות נמוכה-גבוהה ,כתלות במרחב הקרוב אליהם ובהפרות נוספות
שקיימות .יש להדגיש כי במקטעי כבישים אשר בהם עובר מסדרון אקולוגי רמת הערכיות עולה
בשוליים בשל היותם חלק מציר מעבר חשוב.

מפה .13ערכיות אקולוגית משולבת.
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 .4אגני פיתוח -ניתוח במבט פרטני
 4.1אגן פתחת ניצנה
 4.1.1רקע
אגן פתחת ניצנה ,בתחום חטיבות הנוף חולות חלוצה-עגור ורמות ניצנה-רביבים ,מאופיין בעיקר
בבית גידול של חולות פנימיים של מערב הר הנגב; חולות עגור וחולות שונרא ,יחד עם שטחי לס,
בעיקר בחלק הדרומי של האגן .באזור ,התיישבות מועטה ושטחי חקלאות נרחבים יחד עם מתקני
צבא ובסיסים.

מישורי ניצנה .מתוך סקר הר חמרן.
 4.1.2סוגיות מקומיות
חקלאות
מועצה אזורית רמת נגב הגישה פרוגרמה עבור פתחת ניצנה להרחבת הנחלות החקלאיות מ100-
נחלות ליישוב (מצב קיים) ל 150-נחלות לישובים באר מילכה ,קדש ברנע וכמהין (ראה פרק
חקלאות) .הרחבה זו מייצרת צורך נוסף בשטחים חקלאיים באזור .חלק מן השטחים המוצעים
בפרוגרמה נמצאים בשטחי החולות העוטפים את היישובים .עיקר הקונפליקט הינו בשטחים
המוצעים עבור באר מילכה החופפים בחלקם עם שמורת חולות עגור .לשמורה זו ערך ייחודי ורב
משמעות מבחינה אקולוגית והשפעות השוליים של שטחי החקלאות יחד עם כרסום בשטחיה עבור
משבצות חקלאות עתידיות (מפה .)14
ביישום התכנית ,חשוב להבטיח מעבר אקולוגי בין השטחים הפתוחים ולבחון השפעת הפעילות
החקלאית על השטחים הפתוחים ולכלול הנחיות שייסיעו במיתון השפעות אלו על המערכות
האקולוגיות ובתי הגידול השונים במרחב .יש להתייחס להיבטים של חקלאות מקיימת ,חקלאות
תומכת סביבה ,גם בהקשר האקולוגי וגם בהקשר הניסיון לפתח אגרותוריזם במרחב .ישנה
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חשיבות לתכנון מושכל ,שיתבסס על מידע מלא ככל האפשר על ערכי הטבע מחד ,והצרכים
התכנוניים מאידך.
מלבד צמצום שטחים פתוחים ,לחקלאות השפעות נוספות על הסביבה בינהן:
א.
ב.
ג.

ד.

פסולת חקלאית (פלסטיק וניילונים ,מתכות ,קרטונים ,פסולת ביתית ממגורי העובדים
וגזם רב) אשר לעיתים אינה מטופלת כראוי ויש להסדיר את בעיות הפינוי מהמשקים.
מגורי עובדים -ברוב המשקים אין הסדרה מספקת של השפכים (חלקם בורות ספיגה
וחלקם שאיבה).
מינים פולשים -שולי השדות החקלאיים מהווים אזורים מופרים בהם מתבססים מיני
צמחים פולשים בעיקר כנפון זהוב ,טבק השיח וקוכיה הודית .רמת הפלישה הינה בינונית
אך האזורים המפולשים ממוקמים בחלקם סמוך לתוואי נחל ושטחים טבעיים ,ועל כן
עלולים להמשיך ולהתפשט במרחב.
סכנת זיהום קרקע ומים שמקורו בחומרי ריסוס והדברה.

מפה  .14ממשק חקלאי עם שטחים מוגנים ,פתחת ניצנה
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עופות דוגרי קרקע
ההטרוגניות הרבה של בתי הגידול במרחב שבין עזוז ,ניצנה ושיבטה מאפשרת קיום של מגוון רחב
של ציפורים דוגרות קרקע .על פי סקר שנעשה בשנת ( 2011סקר הר חמרן רותם  )2014נמצאה
ערכיות מרבית עבור עופות בשטח נחל ניצנה תיכון ובאגן נחל עזוז עליון (מפה  .)15בסקר זה נמצאו
 161מתוכם  58שמקננים באזור .מתוך מינים אלו  12נדירים ו( 7-מבין המקננים) מוגדרים בסיכון
אזורי ,בתוכם ניתן למנות את החוברה ,נחליאלי צהוב ,קטת כתר ,רץ מדבר וחופמי גדות .החוברה
והנחליאלי הצהוב מוגדרים בסיכון גם ברמה עולמית.
בנחלים אלו (נחל עזוז ונחל לבן) ובמרחב הסובב הוגדר מסדרון אקולוגי ההכרחי למעבר של
ציפורים אלו מאזור דרום פתחת ניצנה-עזוז לכיוון חצרים .מסדרון זה מהווה ציר נדידה חשוב
במיוחד עבור החוברות  ,מין של דוגר קרקע בסכנת הכחדה אשר הינו מאוים בכל תחומי תפוצתו
בשל הרס בתי הגידול שלו .מרבית האוכלוסייה של החוברה מבצעת נדידה עונתית בין שטחי הקינון
העיקריים באזור עזוז לבין שטחי הקיץ באזור בסיס חצרים .מרבית התנועה בין שני האתרים היא
רגלית וחוצה את שטחי החולות .במרחב כלולים שטחי המרת"ח 6000 ,דונם מדרום לתל ניצנה,
בעבר שימשו לאחסנת תחמושת וכיום אינם בשימוש אך עדיין ברשות מערכת הבטחון .שטחים אלו
הינם בעלי חשיבות רבה לקיום המסדרון האקולוגי .מספר אינטרסים קיימים על שטח ערכי זה
ונבחנות תכניות פיתוח הכוללות תעשיה ,חקלאות ושדה סולארי (תמ"א  .)41תכניות אלו עלולות
להוות איום ממשי על השטחים הערכיים .יש לשקול בכובד ראש את תכניות הפיתוח תוך לקיחת
המשמעות שלהן באזור זה עבור הציפורים דוגרות הקרקע.

שטחי המרת"ח.
קטת כתר

חוברה
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מפה  .15ערכיות שטח לעופות ,סקר הר חמרן.
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נחלים
הנחלים זורמים בחולות לכיוון מערב/צפון-מערב ומסתיימים בתוך החולות  -המים הזורמים בהם
בעת גשמים ובשיטפונות נכנסים לנגר תחתי מתחת לדיונות .
עמקי הנחלים מכוסים סחף עשיר בלס והכיסוי הצמחי המאפיין שלהם הוא רצועות צפופות של
צומח באפיקים :רותם ,מתנן שעיר ,אטד ,ארכובית ועוד .בין הערוצים נמצאים אזורים צחיחים
יותר למעט שיחים פזורים כדוגמת הזוגן והאשליל .בעמקי הנחלים ,עדויות רבות לפעילות חקלאית
מהתקופה הפרההיסטורית ואילך הכוללות טרסות ,מאגרי מים ,תעלות השקיה ושרידי מבנים.
מעבר לחשיבותם הנופית ,מהווים אפיקי הנחלים בית גידול חיוני לקיום המערכת האקולוגית
המדברית .הנחלים באזור הינם צירי תנועה חשובים ליונקים ,עופות וזוחלים .יש לשים דגש על
שימור הנחלים בתכניות פיתוח ההתיישבות הסמוכה לנחלים ,כדוגמת הישוב עזוז אשר סמוך לנחל
בארותיים ונחל עזוז .כמו כן ,שטחי החקלאות של היישובים ,בעיקר של באר מילכה ,סמוכים
לגדות הנחל וטווח השפעתם זולג אל הנחל .ערוצי הנחל הראשיים הם נחל ניצנה ,נחל רות ,נחל
עזוז -אשר מגיעים כולם מכיוון דרום ומצטרפים בהמשך לאפיק נחל לבן המגיע ממערב ,מאזור
שבטה.

נחל ניצנה

נחל עזוז

מחצבות
מחפורות נטושות של חומר ואדי מצויות באפיקי הנחלים הגדולים באזור .חלק מהמחצבות
והמחפורות העזובות גורמות למפגעים נופיים ברמות חומרה שונות ,בהתאם למיקומן .הפגיעה
הנופית היא בעלת משמעות יתר באתרי החציבה המצויים בקרבה לאזורי יישוב ,לכבישים ולדרכי
נוף ,לערכי טבע ולאתרי תיירות .לעיתים ,מחצבות שונות עלולות לשמש כאתר לא מאושר ומוסדר
להשלכת פסולת  .תשטיפים מזוהמים עלולים לחלחל אל מי התהום או לזהם את מי הנגר העילי
העונתיים .תהליכים כאלה משמעותיים במיוחד כאשר מדובר באתרים המצויים בקרבת או בתוך
אפיקים ,מרכזיים ומשניים ,אשר בהם קיימת זרימת חורף שטפונית ,או כאלה המצויים מעל
לאקויפרים חשובים של מי תהום ,כולל מים מליחים (להרחבה ראה בפרק הידרולוגיה).
באגן פתחת ניצנה מספר מחצבות חומר ואדי המרוכזות רובן בערוצי נחל ניצנה .חלק מהן כבר אינן
פעילות (המחצבות הדרומיות) וחלקן עדיין בפעילות (המחצבה שבין הישובים כמהין וקדש ברנע).

31

אקולוגיה

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

הקמת ישובים חדשים
ניצנית -סמוך לבינוי המאושר של המוסד החינוכי ניצנה .נמצא בלב שטח מופר ועתיד להיות צמוד
דופן ולהתחבר ליישוב הקיים .יש לקחת בחשבון את ערכיות השטחים הפתוחים הסמוכים ולהבין
את השפעת הפיתוח במרחב.

שטחי צבא ומתקני כליאה
באזור פתחת ניצנה ממוקמים בסיסים ומתקני הכליאה סהרונים וקציעות .בנוסף קיים מתקן
חולות אשר נסגר לפעילות ב .2018מתקנים אלו ממוקמים בלב מרחב מופר יחד עם מתקני מים
שונים ושטחי גידול בע"ח (רפת ומפטמה) .באזור גידור רב ,מבנים נטושים ושטחים נרחבים מופרים
הנשלטים ע"י צמחי מעזבות ומינים פולשים .מעבר להשפעות קיטוע בתי הגידול ישנה השפעה של
פסולת רבה הנזרקת במתקנים אלו ופזורה בסביבתם .פסולת זו עלולה לפגוע בבע"ח ובצומח בחנק
ובכיסוי.

 4.1.3ערכיות
קביעת הערכיות האקולוגית בניתוח ברמת האגן התבססה על מודל רצף השטחים הפתוחים (כפי
שמפורט לעיל) ועל הערכות על פי סוגיות מקומיות ומצאי בשטח (מפה  .)16בהסתכלות ממוקדת על
פתחת ניצנה ,קיימים מספר עוגנים ערכיים משמעותיים הכוללים את מסדרון החוברות ,הנחלים
הגדולים והחולות .שלושת אלו משובצים בתוך פסיפס של חקלאות ,יישובים ומתקנים צבאיים
ומושפעים מהשפעות השוליים שלהם .אפיקי הנחלים ניצנה ,רות ולבן קיבלו ערכיות גבוהה בשל
היותם בית גידול חיוני באזור צחיח וכן ציר תנועה ותפוצה לבע"ח וצמחים .בנוסף ,מסדרון
החוברות המגיע מכיוון עזוז והמרת"ח בדרום-מערב ,ממשיך צפונה דרך חולות שונרא ועד לחצרים,
גם כן בעל ערכיות גבוהה מאוד עבור ציפורים דוגרות קרקע ובמיוחד עבור החוברות.
מניתוח המפה עולה כי נוצר למעשה כתם מרכזי בעל ערכיות נמוכה סה"כ במרכז הפתחה לכיוון
צפון -מערב ,הכולל את היישובים ושטחי החקלאות שלהם ואת מתקני הכליאה והבסיסים.
המעטפת של האגן הינה ערכית מאוד וכוללת את אזורי החולות מצפון וממזרח ואת השלוחה
הדרומית לכיוון עזוז ,ונחל ניצנה ונחל בארותיים .לאזור המעבר של נחל ניצנה ולשטחים המיושבים
של פתחת ניצנה יש חשיבות מרבית בשל תפקידם כשטח מגשר בין השטחים הפתוחים מדרום
לחולות מערב הנגב שנמשכים מצפון וממערב לפתחה (מפת רצף שטחים פתוחים ,מפה .)17
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מפה  .16ערכיות אקולוגית אגן ניצנה.

מפה  .17רצף שטחים פתוחים פתחת ניצנה.
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 4.2אגן משאבים
 4.2.1רקע
אגן משאבים מהווה את לב המועצה ובו פיתוח שירותים מועצתיים ,תעסוקה ,חברה ומסחר .אגן
משאבים ממוקם ביחידת הנוף של נחל הבשור ובחלקו הדרומי (דרומית-מזרחית לכביש  )40כולל
גם את קמרי הנגב .בתי הגידול המאפיינים את האגן הם חולות סכר ,חולות משאבים וכן שולי קמר
ירוחם שכיוונו צפון מזרח לדרום-מערב.
 4.2.2סוגיות מקומיות
התיישבות
חוות בודדים -באגן משאבים קיימות מספר חוות בודדים בריכוז גבוה יחסית לשאר האגנים .לחוות
אלה השפעה על השטחים הפתוחים סביבם ,תוך שינוי חברות החי והצומח והרחבת תחום תפוצתם
של מינים מלווי אדם אל תוך השטחים הטבעיים .לחוות אלה מתלווים תשתיות אורכיות ותאורה,
אשר משפיעים אף הם על בתי הגידול הטבעיים בסביבתם .מרבית החוות ממוקמות בלב שטחים
פתוחים ערכיים .דוגמא לכך הן חוות חולות מקמן וחוות מעין הנעורים הממוקמות בסמיכות
לאזורי חולות ערכיים (חולות משאבים וחולות סכר) והשפעות השוליים שלהן עלולות להיות
משמעותיות.
נווה תמרים (ישוב חדש) -הישוב נווה תמרים אושר בהחלטת ממשלה ובתכנית המתאר המחוזית
תמ"מ  . 28/14/4התכנית ממוקמת מצפון לדרך  ,222בנקודת מפגש בין בתי גידול :חולות ,גבעות
הקרטון וקרקעות הלס ובכך מהווה אזור איכותי וייחודי בעל ערכיות גבוהה .באזור זה מתוכנן
הישוב נווה תמרים ,ישוב גדול המתוכנן ל  1640דונם ,בעל השפעה רחבה על האזור .מיקומו בסמוך
לקיבוץ רביבים מעבר לכביש מתאים ויוצר רצף התיישבות מקובץ המקטין את הצורך בבינוי
תשתיות חדשות בשטחים הפתוחים אשר חלקן קיימות ומשרתות את היישבים בקיימים .עם זאת,
היישוב נושק לשמורת חולות נחל סכר ונחל אטדים מדרום במרחק  350-450מטר .תחום השפעתו
על כן חופף עם שולי השמורה וקיימת סכנה לפגיעה בשטחים הפתוחים הסמוכים לו .יש ליישם
בדקדקנות עקרונות של תכנון סביבתי ופיתוח בר קיימא.
שיזף  -היישוב שיזף מונה כעת כ 15-משפחות ומתוכנן ל 500-יח' דיור .מיקומו בצמידות לשמורת
חולות משאבים על תוואי הנחל ,מהווה איום על בית הגידול הייחודי בשמורה .בשמורה מפגש בין
חולות מיוצבים לגבעות גיר וקירטון ושטחי לס .מפגש זה מביא לעושר מינים גבוה יחסית של
צמחים ובע"ח .בשמורה נפגשים מינים ים תיכוניים ומדבריים :מיני זוחלים -לטאת עינחש,
מדברית עינונית ,חרדון מצוי ,חרדון מדבר ,חרדון חולות; מכרסמים -מריון מדברי וקיפוד (קיפוד
חולות ,קיפוד מדברי ,קיפוד מצוי) .כמו כן בשמורה מיני גיאופיטים כמו אירוס הנגב ,חבצלת הנגב,
צבעוני המדבר ועוד .השמורה נמצאת תחת איום ממשי בשל התיישבות הבדואית של שבט עזזמה
ביר הדג' ,שטחי חקלאות של הקיבוצים יחד עם התכנון העתידי של הישוב שיזף .כל אלו מפרים את
השטח ע"י פריצת דרכים ,פסולת היקפית שנזרקת ,זיהום אור ובעיקר עידוד חדירת מינים פולשים
ומינים מלווי אדם לבית גידול טבעי .לשם שמירה על המערכת האקולוגית בשטח החולות יש לבצע
תכנון מעמיק המתייחס למיקומו הרגיש של היישוב ולהשפעה הסביבתית שלו.
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ביר הדג' -יישוב בדואי המונה כ 5200-איש הפזורים על פני שטח של כ 20,000 -דונם .אופי הפיזור
במרחב מביא לבזבוז שטח גדול יחסית למספר התושבים המופר ברמה גבוהה ע"י פריצת דרכים
והקמת מבנים .תשתיות ביוב לא מתוחזקות ופסולת רבה שמתפזרת ואינה מטופלת כראוי עלולים
לפגוע בסביבה הטבעית במרחב בו ממוקמים מבני הפזורה .מיקום הישוב בחולות משאבים ובסמוך
לשמורה ,יוצר רגישות גבוהה של האזור ולחץ הפרה גבוה על שולי השמורה .בעיה נוספת היא פריצת
דרכים ומעבר כלי רכב (ג'יפים וטרקטרונים) דרך שמורת החולות ופגיעה בבית הגידול הטבעי.
אנרגיה מתחדשת
בשנים האחרונות הוקמו מספר מיזמים של אנרגיה מתחדשת סולרית במועצה סמוך לאשלים על
שטח בהיקף של כ 8200-דונם בשלושת המתחמים .בנוסף ישנן תוכניות מאושרות לשדות
פוטווולטאים בקיבוץ רביבים ( 864דונם) ,ובמושב כמהין ( 115דונם) ובשדה בוקר ( 114דונם).
לשדות אלה השפעה ישירה על צמצום בתי הגידול ופגיעה ברצף השטחים הפתוחים ,אם בהרחבת
שימושי הקרקע אל תוך שטחים טבעיים ואם כתוצאה מגידור שטחים שבעבר היו שטחים
חקלאיים/טבעיים פתוחים .בנוסף ,לשדות אלה השפעה כתוצאה מתאורה והוספת מי נגר למערכת
האקולוגית המדברית (משטיפה של הפנלים) המשנה את הפלורה הטבעית ומאפשרת התבססות
מינים פולשים או מלווי אדם .הפרת פני הקרקע בפריצת דרכים ,עיבוי או הקמת קווי תשתית
והולכה ,עלולה להביא גם היא לשינוי של הרכב ופיזור הצומח המקומי ולהתבססות מינים
אופורטוניסטים או פולשים .איום נוסף הוא ההשתקפות של השמיים וגרמי השמיים והטעיה
הנגרמת מכך וכן סנוור של בעלי חיים .בסקרים שנעשו ראו כי צפורים רבות נמשכות אל הלוחות
במעופן ונפגעות ( .)McCrary et al. 1986תחום המחקר בארץ על השפעת שדות אלה על החי והצומח
במערכות הטבעיות הסובבות את המתקנים עדיין לא התבסס ולא קיימות כרגע עבודות וסקרים
מסודרים על נתונים שנאספו בשטח .רשות הטבע והגנים פועלת בנושא הצמחיה בשטחי השדות
הסולארים למניעת ריסוס לא מבוקר וזליגה של החומרים לשטחים הטבעיים הסמוכים .כמו כן,
רט"ג הוציאה הנחיות מפורטות עבור השדות הסולארים המתייחסות להשפעות השונות שלהם
ולממשק עם הסביבה (דותן רותם .)2011
הרחבת אזור התעשיה סמוך למועצה -קיימות תכניות לפיתוח תעשיה במרחב המועצה .ישנה
בחינה של אפשרות גריעה של כ 400-דונם משטח שמורת חולות משאבים לטובת הפיתוח .בהמשך,
יש לכלול בתכנית דגשים לשמירה על ממשק מיטיב שיצמצם השפעות שוליים של אזור התעשיה על
החולות.
 4.2.3ערכיות
אגן משאבים מאופיין בשטחים נרחבים בנויים; בישובים ,מבני מועצה ,בסיסים ,תעשיה וחקלאות.
כל אלו יוצרים הפרות רבות במרחב ומשפיעים לרוב על השטחים הפתוחים הסמוכים להם (מפה
 . )18מבחינת תפרושת השטחים המופרים בעלי הערכיות הנמוכה ,ניתן לראות כי אזור הישוב ביר
הדג' -רביבים-רתמים והשדות החקלאיים הצמודים אליהם מהווה אזור בעל ערכיות נמוכה-
בינונית כאשר שטחי החולות (חולות סכר וחולות משאבים) בעלי הערכיות הגבוהה מקיפים
ועוטפים אותם .באזור זה עובר גם תוואי נחל רביבים אשר לו ערכיות גבוהה כציר משמעותי טבעי
במרחב .נחל רביבים מגיע ממזרח ,נכנס אל תוך פארק גולדה ומנותב תחת גשר בכביש צפונה עד
מפגש עם נחל הבשור .לנחל נקודות ממשק רבות עם השטחים המופרים ובעלי ערכיות נמוכה בעיקר
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בנתיבו באזור ביר הדג' והשדות החקלאיים של הישובים רביבים ורתמים .ממשק זה הינו רגיש
וסמיכות זו עלולה ליצור איום על תפקוד הנחל כציר מעבר ובית גידול .יש לדאוג לתכנון נכון ,
לשמור על מרחק מהתוואי על מנת למנוע את השפעות זרימת שפכים ,חומרי ריסוס והדברה
ופסולת .נושא זה הינו נכון גם עבור נחל הבשור אשר התוואי שלו עובר גם הוא בסמיכות לחקלאות
וישובים .שטחי השדות הסולארים באזור הישוב אשלים וכן הבסיסים בכניסה למועצה ובצומת
טללים גם הם הפרה משמעותית ביותר במרחב וערכיותם נמוכה מאוד (ראו סעיף  .)4.2.2כביש 40
הינו עורק תנועה מרכזי ביותר ועל כן תחום השפעתו על השוליים רחב יותר (מפה .)19

מפה  .18רצף שטחים פתוחים אגן משאבים
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מפה  .19ערכיות אקולוגית משולבת אגן משאבים

 4.3שדה בוקר
 4.3.1רקע
אגן שדה בוקר מאופיין בבתי גידול של רכסים ומצוקים ,כאשר בדרומו שתי רמות :רמת מטרד
ורמת עבדת .המרחב כולל ישובים מועטים ,חוות בודדים ,פזורה בדואית וכן את מחנה טלי במערב.
נחל משמעותי החוצה את האגן הינו נחל צין אשר ערכיותו האקולוגית גבוהה ביותר ומהווה ציר
תנועה חשוב לבע"ח באזור .נחל צין ,השני באורכו מנחלי ישראל ,משתרע בין הר הנגב המרכזי
במערב ,דרך בקעת צין ,וכלה בצפון הערבה .הוא מנקז מים מהאגן הצפון-מזרחי של הר הנגב
המרכזי .כשליש מ 30-המעיינות הידועים בנגב מרוכזים באגן נחל צין ,דבר המכתיר אותו כנחל
העשיר ביותר בנגב במקורות מים טבעיים.
 4.3.2סוגיות מקומיות
דורסים – במרחב אגן שדה בוקר וסביבתו קינונים רבים של דורסים אשר מקננים באזורים
ההרריים והמצוקיים ,כולל עיט נצי ( ,)Aquila fasciataעיט זהוב ( -)Aquila chrysaetosמינים
בסכנת הכחדה אזורית 4 ,מיני בזים עם אוכלסייה של  15-20זוגות של בז שחור ()Falco concolor
המקננים במרחב נחל צין .אוכלסיות הדורסים מאוימות כתוצאה מפגיעה בקינון ע"י מטיילים
ומטפסים ,הרעלות (חלקן מקורן מהרעלת משנה כתוצאה מאכילת מכרסמים מודברים בשטחים
חקלאיים) וצמצום השטחים הטבעיים.
יעלים -במרחב אגן שדה בוקר ונחל צין מתקיימת אוכלוסיה גדולה יחסית של יעל נובי ( Capra
 ,)nubianaמין של יונק גדול המאפיין הרים תלולים ומצוקים במדבר עם פחות מ 100 -מ"מ גשם
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בשנה .בהר הנגב מתקיימת אחת מארבעת אוכלוסיות היעלים בישראל המונה כ 300 -פרטים.
הגדלת נפח התנועה בכבישים כמו גם צמצום וקיטוע בתי הגידול הטבעיים פוגעים ביכלתה של
האוכלוסיה להתקיים .כמו כן ,יש חשיבות בשמירה על מעבר פתוח בין אזור מצפה רמון לשדה בוקר
על מנת לאפשר את תנועתם בין בתי הגידול השונים.
טיילות -אגן שדה בוקר מתאפיין בנושא הטיילות והינו משמעותי מבחינת ממשק המטיילים עם
השטחים הפתוחים .לתיירות וטיילות ישנן מספר השפעות כגון השלכת פסולת ,כניסת רכבים
לשטחים טבעיים שלא בשבילים המסומנים (יוצרים קוליסים ומפרים את פני הקרקע) ,הבערת אש
לא בחניון מסודר ,תאורה בשעות הלילה (סביב מרכזים תיירותיים) .עם פיתוח מכלול הטיילות
באזור ומקומות לינה ותיירות (חוות הבודדים כמו גם המלון המוקם בשדה בוקר) יש להערך
מבחינה תכנונית על מנת לקלוט את קהל המטיילים באופן שבו תמנע פגיעה בשטחים עליהם
התיירות עצמה נשענת (למשל חניוני לילה ,אזורי חניה בצידי דרך).
 4.3.3ערכיות
ככלל ,האזור כולו הינו אזור ערכי ביותר המכיל בתוכו בתי גידול משמעותיים ובעלי מגוון מינים
גבוה .המרחב הינו בעל נוף בראשיתי של ארץ הנגב ובו שמורות טבע וגנים לאומיים המקיימים
בינהם רצף במרבית האזורים (מפה  .)20בין האזורים החשובים ניתן למנות את הר נפחא ,רמת
מטרדוהנחלים הגדולים צין ועבדת .האזורים המופרים הם בעיקר סביב הפזורה הבדואית לאורך
כביש  40דרומה ,אזור הישובים מרחבעם ושדה בוקר (קיבוץ ומדרשה) וכן אזור מחנה טלי .לישובים
יחד עם שטחי החקלאות שלהם קו מגע עם האזורים הערכיים של המצוקים מדרום וממזרח ,ממשק
אשר דורש התייחסות תכנונית .כביש  40הינו כביש בעל נפח תנועה גדול ולכן תחום השפעתו על
שוליו הינו רחב יחסית .עם זאת ,מעברי הכביש של תוואי נחל צין דורגו ברמת ערכיות גבוהה בשל
היותו נחל משמעותי ומרכזי באזור המנקז אליו מערכת ערוצים רחבה (מפה .)21
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מפה  .20רצף שטחים פתוחים אגן שדה בוקר

מפה  .21ערכיות אקולוגית משולבת אגן שדה בוקר.
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 4.4אורון
 4.4.1רקע
אגן אורון ממוקם בבקעת אורון אשר הינה קער גיאולוגי בין שני קמרים – חתירה וחצרה .העמק
תחום על ידי מצלעות המכתש הגדול (קמר חתירה) מצפון מערב ועל ידי התרוממות מתונה של קמר
חצרה מדרום מזרח ומצוק נחל חתירה וממשית מצפון מזרח ,ומעליו מישור ימין .מהבקעה תצפית
יפה למצלעות חתירה  .בצפון הבקעה עובר נחל חתירה ובו עין ירקעם ומיצד עין ירקעם .אגן אורון
הבקעה מאופיינת בסלע רך הכולל בין השאר פוספוריט אותו כורים במפעלי אורון .היקף הכריה
הינו של כ 55,000-דונם.
 4.4.2סוגיות מקומיות
למכרות ומחצבות הממוקמות בלב שטחים פתוחים השפעה רבה על הסביבה .מפגעים סביבתיים
כמו אבק ומזהמים ,יצירת פסולת עשירה במתכות כבדות ועוד מביאים לפגיעה משמעותית
בשטחים הטבעיים ההיקפיים .זליגה של המזהמים והאבק אל המערכות האקולוגיות וחלחולם אל
מי התהום עלולים לשבש את תפקודן של המערכות ולפגוע בחי ובצומח .כמו כן ,פעולות הכריה יחד
עם הקמת תשתיות כמו פריצת דרכים ומסילות לשינוע התוצרים כמו גם תשתיות אורכיות אחרות
(חשמל ,מים וכו') משנות את פני השטח ומשבשות אפיקי זרימה של נחלים העוברים בתחום .
באגן אורון קיימות מספר תכניות עתידיות לפיתוח הכוללות תעשיה כבדה ,מתקנים פוטו-וולטאים
ואתרי הטמנת פסולת .לכל אחת מהתכניות הללו השפעות רבות על הסביבה ובהמשך יש לשקול את
ההשלכות הצפויות על מנת לצמצם את הפגיעה האקולוגית בשטחים הערכיים הקיימים .יש לבחון
את מיקום התכניות ביחס לערכיות השטח כפי שתוצג להלן.
 4.4.3ערכיות
האגן כולל שטחי כריה ,שטחים המיועדים למפעלים ולאתר הטמנת פסולת וכן מסילת רכבת משא
ומסוף מטענים .האזור כולו מוקף בשמורות טבע ושטחי אש .ניגוד מובהק זה בא לידי ביטוי
בערכיות השטחים באגן; מפאת היות האגן בלב שטחים פתוחים ,חלקים נרחבים ממנו נמצאו
כבעלי ערכיות גבוהה מאוד מבחינה אקולוגית .ערכי הטבע כוללים מגוון של מיני צמחים נדירים
ובסכנת הכחדה ,ובעלי חיים בסיכון ,אשר רצף השטחים הפתוחים מסביב תומך בקיום
אוכלוסייתם .מבחינת חלוקה ממוקדת :שטחי הכריה הפעילה הינם בעלי ערכיות נמוכה מאוד בשל
פעילות כריה מאסיבית המתבצעת בשטח לצורך הפקת פוספטים המהווה פגיעה חמורה במערכת
האקולוגית .לעומת זאת ,השטחים העוטפים אותם הינם בעלי ערכיות גבוהה מאוד ,לכיוון מצלעות
המכתש ,קמר חצרה ונחל חתירה מצפון-מזרח .אגן אורון ממוקם במרחק רב מישובים ומערכת
הכבישים והתשתיות הפועלת בו איננה רבה ולפיכך הוא בעל איכויות אקולוגיות רבות כשטח טבעי
פתוח ומרוחק .אזורים המיועדים לכריה עתידית אך קרובה דורגו ברמת ערכיות נמוכה ואילו
שטחים שבהם תכניות כריה עתידיות בטווח רחוק דורגו ברמת ערכיות גבוהה .ערוצי הנחלים
החוצים את האגן וסביבתו דורגו ברמת ערכיות גבוהה יותר ביחידה אחת ביחס לערכיות מיקומם,
בשל חשיבותם באזור המדברי ותפקודם כבתי גידול ערכיים (מפה )22
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מפה  .22ערכיות אקולוגית משולבת אגן אורון.
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 .5סיכום תובנות ואתגרים תכנוניים בהיבטים אקולוגיים
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 משמעותי 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 התכנ וניים 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.
42

אקולוגיה

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

•

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

•

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 כ8200-
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 וניצנה
ב .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
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•

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 בע”ח 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.
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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 .1מועצה אזורית רמת הנגב – היסטוריה במרחב
 1.1מבוא
המועצה האזורית רמת הנגב ,השוכנת בנגב ,היא המועצה הגדולה ביותר בשטחה במדינת ישראל .היא
משתרעת על  4.3מיליון דונם ,שהם למעלה מ 22%-משטח המדינה .אוכלוסיית המועצה כוללת כ7,400-
תושבים המתגוררים ב 15-יישובים :קיבוצים ,מושבים ,יישובים קהילתיים ,חוות בודדים ,מוסדות
לימוד וטיפול ומחנות צבא .בשטח המועצה מספר נקודות משיכה לתיירים :הערים העתיקות :עבדת,
שבטה ,ניצנה וחלוצה ,המכתשים ,הנוף המדברי וההררי ,וכן דרכים ושבילים אשר הוכשרו במיוחד
למטיילים.
פיתוח שטח המועצה כולל אתגרים ייחודיים בהתאם למאפייניה ובראשם – המדבר ,שקובע אורחות
חיים ,מרחב ,מרחקים ,תנועה .הריחוק ממוסדות השלטון ותחושת הסרת הרסן הנלוות לכך ,ואור,
הרבה אור וגם -צל .אזור זה עשיר ברבדים היסטוריים ובסימנים מהעבר .הכרתם מאפשרת תכנון
ופיתוח שמציף תכנים תרבותיים ומשלבם באורחות החיים כיום .מיתוג ואיפיון המקום בהתאם
לרבדים אלה ,מאפשר פיתוח הרמוני ומקומי שנותן למקום אופי וחוזק ,שמושך תיירות ,זו של היום
המחפשת את המיוחד ,המקומי ,ה"לוקלי" ,שאין באף מקום אחר ,תיירות "נושא"  .נספח 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.
מסמך זה יעסוק בשימור החל בקנה מידה של האתר הבודד ביישוב או בשטח הפתוח ,ביישובים
ההיסטוריים המכילים מרקמים ואתרים לשימור ,בסיפורים המרחביים הגדולים הקובעים את דמותו
של המרחב הפתוח.
יישובי המועצה האזורית רמת הנגב נחלקים לשלושה מקבצים על-פי אזורים גיאוגרפיים:
אגן משאבים הכולל את כפר רתמים ,ישוב קהילתי דתי ,קיבוץ רביבים ,קיבוץ משאבי שדה ,קיבוץ
טללים והיישובים הקהילתיים אשלים ושיזף.
פתחת ניצנה הכוללת את המושבים קדש ברנע (ניצני סיני) ,כמהין ,באר מילכה ,הקהילה החינוכית
ניצנה והיישוב הקהילתי-אקולוגי עזוז.
אגן שדה בוקר הכולל את מדרשת בן גוריון -ישוב קהילתי ,קיבוץ שדה בוקר ומרחב עם – ישוב קהילתי
דתי.
בנוסף נמצאים בשטח המועצה האזורית  24חוות בודדים (פרוייקט "דרך היין") ,הכפרים הטיפוליים:
"רוח מדבר" ו"שלווה במדבר" ("בית השנטי במדבר") וכן היישוב "מחנה טלי" ,שיכון המשפחות של
בסיס רמון.
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 1.2הישובים בשטח המועצה האזורית רמת הנגב
ראשיתה של ההתיישבות היהודית באזור המועצה הייתה בשנת  1943בהקמת קיבוץ רביבים כאחד
מ"שלושת המצפים" ,שהיו תחנות ניסוי חקלאיות בהן נלמדו התנאים האקלימיים והחקלאים של אזור
הנגב והתאמתם להתיישבות .בנובמבר  1947עלה על הקרקע קיבוץ משאבי שדה ,שנקרא בתחילה
"חלוצה" ושכן עד אחרי מלחמת העצמאות במרחק כ 11-קילומטר מצפון מזרח לרביבים .משאבי שדה
ורביבים נותרו לבדם באזור בשנות ה ,50-ונאבקו יחד להנחת צינור מים שתאפשר את הרחבת
ההתיישבות באזור .דרומית לשני קיבוצים אלו הוקם בשנת  1952קיבוץ שדה בוקר .בשנת  1953הוחל
בהקמת היאחזויות נח"ל באזור חולות חלוצה ובדרך אליה .תחילה הוקמה גבעת רחל ובהמשך הוקמו
אשלים ,בארותיים והיאחזויות נח"ל נוספות .בגלל התנגדות קק"ל ,שלא ראתה סיכוי להתיישבות
אזרחית במקום ,הם לא אוזרחו ובסופו של דבר ננטשו.
המועצה האזורית רמת הנגב הוקמה ביוני  ,1954והיא כללה בראשיתה  4יישובים :רביבים ,משאבי
שדה ,שדה בוקר וכפר ירוחם (הוקם בשנת  1951כמעברה לעולים).
התעוררות מחודשת להתיישבות ברמת הנגב החלה בראשית שנות ה 70-וקיבלה תאוצה בימי ממשלת
הליכוד לאחר הסכמי קמפ-דיוויד וההחלטה על מסירת סיני למצרים .באתר קראוונים ,שהוקם בצומת
משאבים עברו בזה אחר זה הגרעינים שהקימו את אשלים (עברו לנקודת הקבע בתחילת  ,)1979טללים
(עברו לנקודת הקבע בתחילת  )1980ורתמים (עברו לנקודת הקבע ב .)1983-בהמשך קמו עזוז (,)1985
קדש ברנע-ניצני סיני ( ,)1986וכמהין ( .)1988שלב נוסף בהתיישבות במקום החל בשנות ה ,2000-עת
החלה תנועת "אור" לכוון גרעיני התיישבות של חילונים ודתיים לנגב .במסגרת זאת קמו ברמת הנגב
מרחב עם ( )2001ובאר מילכה ( ,)2006חודשה ההתיישבות בכפר רתמים ( )2009והוקם היישוב שיזף
(.)2012
איור  :1ההתיישבות באזור רמת נגב על ציר הזמן
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איור  :2יישובי המועצה האזורית רמת נגב

שם

שנת הקמה

סוג יישוב

אשלים

 1956האחזות נח"ל
 1979בנקודת קבע

יישוב קהילתי

באר מילכה

 1986-1990האחזות נח"ל
 – 2006עליה לקרקע כמושב

מושב

טללים

 1980בנקודת קבע

קיבוץ

כפר רתמים

 1980קיבוץ
 2009יישוב קהילתי דתי

יישוב קהילתי דתי

כמהין

1988

מושב

מדרשת בן גוריון

 1962מדרשה – מרכז לימוד ומחקר
– 2003יישוב קהילתי

יישוב קהילתי

מרחב עם

2001

יישוב קהילתי דתי

משאבי שדה

 1947בחולות חלוצה
 1949באר משאבים

קיבוץ

ניצנה

 – 1986קהילה חינוכית
 – 2012קהילה חינוכית התיישבותית

קהילה חינוכית –התיישבותית/
ישוב כפרי קהילתי

עזוז

 1956היאחזות נח"ל
 1985יישוב קהילתי

יישוב קהילתי

קדש ברנע (ניצני סיני)

 1977בסיני
 1986בנקודת הקבע

מושב

רביבים

 1938הוקם הקיבוץ
 1943בנקודת הקבע

קיבוץ

שדה בוקר

1952

קיבוץ

שיזף

 2011עליה לקרקע
 2014הקמה רשמית

ישוב קהילתי

מחנה טלי

1981

שיכון המשפחות של בסיס רמון

בית השנטי במדבר (שלווה
במדבר)

2010

כפר טיפולי

רוח מדבר

2010

כפר טיפולי
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 1.3הנגב – סקירה היסטורית ,סיפורים במרחב
1.3.1

מדבר הנגב

"תפאורה" והשחקן הראשי במאורעות ההיסטוריים המתוארים בסקירה זו הוא מדבר הנגב.
הנתונים הטבעיים של המקום ,נוף קדומים ,הריחוק היחסי מהשלטונות לאורך התקופות,
המודעות לנחיצות הצרכים הבסיסיים ביותר כדי לשרוד ,זירה להתגוששות אימפריות לאורך
התקופות ומקום החלמה או אפשרות לניסויים באדריכלות מדברית .מומלץ שלא להזניח את
פוטנציאל המקום ולא להפכו ל"רקע" אלא לשכבה תכנונית ראשונית להתחשב בה .זו היא
חוזקה ראשית של האזור ,שאין רבים כמוהו בעולם .הערה מחקרית -מעטים הם המקורות
הראשוניים (כגון מפות היסטוריות) לתיעוד האזור ,שלא נחקר כמעט עד לתק .המנדט.
1.3.2

המצודות הישראליות בנגב

ברוב התקופות לא היו במדבר ישובי קבע ,אלא רק שבטי נודדים שמצאו בו את מחייתם הדלה,
וגם זאת בתלות בשנות בצורת .גבול ישוב הקבע ,הגבול עם המדבר ועם הנוודים בו ,היה באזור
באר שבע ,מעט דרומה או מעט צפונה לפי נסיבות הזמן .בתקופה שקדמה להתנחלות
הישראלית ,חלשה על קו גבול זה שרשרת של ישובים כנעניים גדולים להגנה .תילי הישובים
יושבים על הנחלים הגדולים החוצים אזור זה .על פי המקרא ,לאחר תקופת התנחלות השבטים
בצפון הנגב ישבו בני שבט יהודה ,ובדרומו  -בני שבט שמעון .נחלת שבט שמעון הגיעה עד מדברקדש ומדבר פארן בדרום ,שהשתייכו כבר למצרים .בחלק המערבי של הנגב (אזור גרר ועזה)
ישבו הפלישתים" ,נגב הכרתי" .שבט שמעון ישב בבקעת באר שבע ,אך כיון שפיגר בהתנחלותו
לעומת שאר השבטים ,צורפה נחלתו לנחלת שבט יהודה .לאחר מכן הנגב היה בשליטת ממלכת
שלמה (המאה העשירית לפנה"ס) ,ובהמשך עברה השליטה לממלכת יהודה שהתפצלה מממלכת
ישראל המאוחדת.
על אף שהישוב בנגב היה מועט ,החשיבו מלכי ישראל את השלטון על הנגב .שלמה בנה את עציון
גבר שעל חוף ים סוף .השליטה על חוף אילת פתחה בפני ישראל את המסחר הימי והיבשתי
לדרום ערב ,לאפריקה ואף להודו .נמצאו לכך עדויות ארכיאולוגיות .ערכם של נתיבי המסחר
גדל אחרי התפלגות הממלכה ,והיה זה הנתיב הבינלאומי היחיד שעמד לרשותה של ממלכת
יהודה ונכס כלכלי יקר .תנאי לקיום שלטונה של יהודה היתה השליטה על דרכי הנגב .על מנת
להבט יחה ,נבנתה רשת של מצודות בנקודות מפתח ברחבי הנגב ,שרידיהן התגלו בסקרים
ארכיאולוגיים בעשורים האחרונים.
המצודות הישראליות בנגב בנויות מאבנים מקומיות ,חומר בניה חזק וזול המצוי בשפע באזור,
בבניה יבשה (ללא טיט) ,תוך סיתות מינימלי .רק בפינות הונחו אבנים בצורה אחידה :לוחות
אבן ארוכים ,שסותתו סיתות חלקי והונחו בשיטת ראש ופתין (אבן לרוחב ואבן לאורך
לחילופין) .בניה מוקפדת זו של פינות ,מאפשרת בדרך כלל להכיר במצודה מהתקופה הישראלית
לפי מראה ,ולפני בדיקת החרסים בשטחה .הן נבנו בדרך כלל בשיא של גבעה ,מקום נוח להגנה
וממנו מבט נרחב על האזור ועל הדרך .לכן ,ככל שהשתמרו – הן גם נצפות למרחוק .הקירות
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השתמרו בדרך כלל לגובה רב יחסית ,עד  2מ' במקומות מסוימים ,בשל האקלים היבש והעדר
ישובים מאוחרים באזור.
מצודות ראשיות – כ35-40-מ' על  50-55מ' גודלן ,התגלו  3מצודות מטיפוס מוקדם ,מהמאה
העשירית לפנה"ס  ,בעלות מבנה לא סדיר ,ו 3מצודות מהמאה השמינית לפנה"ס ,הן בעלות
תכנית אחידה מלבנית ומגדלים -בדרך כלל . 8
מצודות רגילות -בגודל כ20 -מ' על  20מ' ,התגלו כ 20-מצודות.
המצודות הרבות עשויות לסייע בזיהוי תוואי הדרכים העתיקות הראשיות שעברו בנגב בתקופת
המלוכה ,חלקן ידועות בשם מהמקרא:
 "דרך שור" הובילה למצרים ,בערך בתוואי הכביש ניצנה -איסמעיליה של ימינו .דרך זו קשהמ"דרך הים" ,אך עוקפת את ישובי הפלישתים ,איתם היו לעיתים יחסי מלחמה .
 "דרך האתרים" – בה עלו בני ישראל מקדש ברנע צפונה ,דרך באר חפיר ,עבדת ובאר ירוחם(גבול ישוב הקבע בתקופה הישראלית).
איור  :3המצודות הישראליות בנגב .מקור :י .אהרוני ,מצודות ישראליות בנגב

איור  :4המצודות הישראליות בנגב .מקור :קתדרה 1977 ,11
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הר חמת

רשת המצודות השליטה בטחון ולכן נראה כי התקופה הישראלית היא תקופת פריחה של הישוב
בנגב .הוקמו בתים אחדים בעלי חצרות גם סביב כל מצודה עצמה ,וביניהם בורות מים .מסע
הכיבושים של שישק מלך מצרים במאה העשירית לפנה"ס נעשה כדי לפגוע במצודות אלה וחלקן
נהרס בתקופה זו .אבל ישובים ישראליים רבים המשיכו לשגשג במרחבי הנגב כל עוד שלטו בו
מלכי יהודה.
אתרי המצודות והדרכים העתיקות ביניהן ,מהווים רשת אתרים היסטוריים בעלת משמעות
מרחבית וסימלית ופוטנציאל פיתוח .חלק מהאתרים נמצאים בשמורות וגנים לאומיים אך
מומלץ להשלים את השימור למרחב כולו כחלק מסיפור המקום.
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1.3.3

הנבטים

בסוף תקופת ממלכת יהודה פלשו לנגב האדומים ואחריהם  -הנבטים ,שהקימו בנגב ממלכה
מפוארת ,ששרידים ממנה ניתן לראות בפטרה שבירדן ,ובערי "דרך הבשמים" בנגב ,שזכו
לאחרונה להיכלל ברשימת אתרי מורשת עולמית .היו אלה שבטים שמקורם בחצי האי ערב,
שהגיעו לאזור ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה ,סוחרו בבשמים ותבלינים ונעו במדבר חצי
האי ערב ,בין הים הערבי לבין הים התיכון וחיברו את אסיה ,המזרח הרחוק ואירופה ע"י
מסחר( .הם לא קראו לעצמם נבטים :שם זה ניתן להם על ידי היוונים).
הנבטים העבירו סחורות דרך המדבר לנמל החוף (עזה) למכירה ביוון העתיקה ,ואחר כך ברומא.
בעיקר סחרו במור ולבונה (שהובאו מאזור תימן וסומליה) ,ובסוגי בשמים נוספים ,תבלינים
(שהובאו מהודו) ,מלח ,בדים יקרים ,ואף אספלט (ששימש ליצירת מומיות) .ייחודם וכוחם של
הנבטים היה בכך שידעו כיצד לשרוד ולאתר מים במדבר ,ונהגו לחצות אותו בשיירות של מאות
גמלים .במהלך הזמן נקבע מסלול דרך הבשמים בו הוקמו תחנות מעבר כל  40–30ק"מ לאורך
המסלול ונחפרו בורות מים לאגירת מי נגר .סחורותיהם הגיעו לנמל עזה ,משם יצאו לעיבוד
במצרים ואחר כך לאירופה .המלך הנבטי האחרון ,רבאל השני נפטר בשנת  106לספירה ,וממלכת
הנבטים סופחה לרומא על ידי הקיסר טריאנוס וכמעט מיד הפכה ל"פרובינקיה ערביה".
במהלך המאות הראשונות לספירה נשמט המסחר מידי הנבטים ,בין השאר ,בגלל שהרומאים
החלו לסחור באמצעות ספינות .לקראת סוף התקופה הרומית תחנות המעבר של הנבטים
התפתחו והפכו ליישובי קבע ,ואחר כך לערים .ככל הידוע היו בשליטתם כשבעה יישובים
גדולים :חלוצה ,עבדת ,ממשית ,שבטה ,רחובות בנגב ,מואה וניצנה .באותה תקופה התחוללה
החדירה של התרבות הרומית לחיי היומיום של הנבטים וגברה על מורשתם; הן בשימוש
בטכנולוגיית הבניה הרומית בעריהם ,והן באימוץ האלילים הרומים .הנבטים העוסקים במסחר
הלכו ונתמעטו ,ולעומת זאת התרחב העיסוק בחקלאות מדברית.
בראשית התקופה הביזנטית ( )638–324קיבלו על עצמם תושבי הערים הנבטיות ,שעד אז היו
פגאנים ,את הנצרות ,ולמעשה הפכו לביזנטים .עם הכיבוש הערבי וראשית התקופה הערבית
בארץ ישראל התאסלמו ונטמעו בחברה הסובבת .כל עוד הם היו קיימים כתרבות – המדבר שקק
חיים בזכותם .לאחר הכיבוש הערבי והעותומני ,הלך הנגב והפך חזרה למדבר בו משוטטים
שבטים נודדים ,אולי צאצאיהם.
מסלול דרך הבשמים והישובים לאורכו (תחנות העצירה ובורות המים) זכה לאחרונה להכרה
כאתר מורשת עולמית ע"י ארגון אונסק"ו( .ראה מפת ההכרזה בעמוד הבא).
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איור :5

מפת תחנות הנבטים לאורך דרך הבשמים ,מקור :אתר http://www.wysinfo.com

איור  : 6תשריט ההכרזה על דרך הבשמים כאתר מורשת עולמית ,מקור אתר ממ"י
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לאחר הנבטים כבשו את הנגב הערבים ומאות שנים אחריהם  -העות'מאנים .מאז תקופת
ממלכת יהודה לא התיישבו יהודים באופן קבוע בנגב ,וזאת עד תחילת המאה העשרים ,שבה
החלו ניסיונות ליישוב ארץ ישראל לקראת הקמת המדינה.
1.3.4

האימפריה העות'מאנית ומפלתה בנגב במלחמת העולם הI-

חשיבותה העיקרית של ארץ ישראל החל מהתקופה הממלוכית הייתה כשטח מעבר בין המרכז
השלטוני בקהיר לבין בירת המחוזות הצפוניים של הסולטנות הממלוכית בדמשק ,וכחזית אל
מול איום הפלישה המונגולית מצפון ,ובה עברה דרך הדואר הראשית בין שני המרכזים (קהיר
– דמשק) .בתקופה העות'מאנית  ,עם התנתקות מצרים (שהיתה חלק מהאימפריה הממלוכית),
הפכה ארץ ישראל לחשובה עוד פחות .היישובים החקלאיים נזנחו ברובם והמדבר התמלא
בשבטי נוודים מערב הסעדית ,שחיו מרעיה וחקלאות עונתית ומביזה ,בתקופות בהן לא היה
באזור שלטון מרכזי חזק .הנגב במאה ה 19-היה אזור נטול התיישבות קבע כלשהיא ,מלבד
מספר ישובים חקלאיים לחוף הים והעיר עזה .אזור דרום א"י של היום נכלל בפלך ירושלים
והיה כפוך באופן ישיר לשלטון המרכזי בקושטא .האזור היה נתון לשליטתם הכמעט בלעדית
של שבטי הבדווים ,שנמצאו במאבקים ובסכסוכים מתמידים ביניהם .השלטון העות'מאני
הסתפק במס קצוב שגבה משבטי הבדווים ,ומעורבותו באזור הייתה מזערית .אלא שהמחצית
השניה של המאה ה 19-היתה עת תמורות .בעקבות מלחמה בין שבטי מטה העזאזמה לבין שבטי
מטה התראבין ,שהסתיימה בתבוסתם של הראשונים ,פנו אלה אל השלטון התורכי בבקשה
להתערב ולהפסיק את שפיכות הדמים באזור .בקשה זו תאמה את מגמותיו של השלטון
התורכי ,ואכן בשנת  1890נשלח המצביא התורכי רוסתום פחה אל הנגב ,הכניע את שבטי
הבדווים המסוכסכים ביניהם וחיזק את השלטון התורכי בו.
התבססות הבריטים במצרים הביאה את השלטונות העות'מאנים לבסס עצמם בנגב ולהקים
את עיר המחוז באר שבע (בשנת  ,)1900מרכז השלטון התורכי באזור ,ולהציב בעקבה משמר
צבאי .במקביל הגבירו התורכים את שליטתם בקרב הבדווים ,והתחילו בהסדרת רעייתם
ובגביית מיסים .עקב חשיבותה של תעלת סואץ לבריטים ,שאפו אלה לקבוע גבול בין מצרים
לאימפריה העות'ומאנית הנחלשת בקו שיהיה רחוק ממנה ככל האפשר .כך בלחץ הבריטים,
נקבע קו הגבול בין סיני לבין האימפריה העות'מאנית באופן שהשאיר בתחומי סיני את כל
מקורות המים הסמוכים לגבול ואת דרכי המעבר העיקריות .גבול זה נקבע באוקטובר ,1906
והוא הקו בין רפיח לטאבה .זהו (כמעט) הגבול גם כיום בין ישראל למצרים.
העות'מאנים היו אלה שהביאו לארץ ישראל את מסילות הברזל .קו הרכבת הראשון הונח
בטורקיה בתקופת האימפריה העות'מאנית ב . 1856-בין השנים  1890-1892הונחה מסילת
הברזל בין יפו לירושלים .מסילת הברזל בין חיפה לצמח הושלמה בשנת  1906והיתה שלוחה של
קו המסילה החיג'זית (בין מזריב בסוריה לדרעא בעבר הירדן) ,שהוקמה בתכנונו של היינריך
אוגוסט מייסנר ,מהנדס גרמני .בהמשך הוקם קו הרכבת המזרחי בין פולה (עפולה ) לשכם וטול
כרם .תוכנית המתקפה הגרמנית-טורקית על תעלת סואץ הביאה להארכת המסילה הקיימת
יפו-ירושלים ,באמצעות 'השלוחה המצרית' ,שתוכננה גם היא ע"י מייסנר והוקמה תוך 11
חודשים בשנת  .1914נבנתה המסילה מתחנת לוד (על קו יפו ירושלים) עד באר שבע (דרך ואדי
צרר -נחל שורק) ומשם לעוג'ה אל חפיר (ניצנה) וקוסיימה שבסיני .באר שבע שימשה מרכז
לוגיסטי לצבא התורכי והמסילה הוקמה לאורך מקורות מים (הרכבות היו מונעות בקיטור
10

שימור ומורשת

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

ונזקקו לתחנות בדרך למילוי מים) כמו ביר עסלוג' ועוג'ה אל חפיר בהם קיימים בורות מים או
מעיינות .עוג'ה אל חפיר ,היא נסאנה (ביוונית) ,או ניצנה ,ישוב נבטי ביזנטי ,שנהרס בחלקו ע"י
התורכים והגרמנים להקמת מחנה צבא ,תחנת רכבת ובית חולים צבאי במקום.
בתקופת מלחמת העולם ה , I-בין השנים  ,1914-1916הנגב שימש בסיס להתקפות חוזרות של
הצבא התורכי-גרמני על תעלת סואץ  .התורכים הזרימו את כוחותיהם בקו באר שבע-עוג'ה אל
חפיר (ניצנה) ומשם מערבה אל התעלה .בשנת  1916פתחו הבריטים במתקפת נגד ,ובראשית
 1917חצו את קו ההפרדה בין סיני לנגב .באותה שנה כבשו את רפיח .במשך כ 10-חודשים נעצרו
הבריטים בקו רפיח-באר שבע .במהלך שנת  1917נכבשה ירושלים ושוב עצרו הבריטים בקו נחל
הירקון עד ספטמבר  .1918כיבוש הארץ הושלם בשנת  1919והאזור העות'מני לשעבר (סוריה,
לבנון וארץ ישראל) חולקו למנדט בין המעצמות בריטניה וצרפת.
איור  : 7רשת מסילת הברזל התורכית בזמן מלחמת העולם ה ,I-בפריסתה הרחבה ביותר.1916-1917 ,
מקור  :פול קוטרל ,ישרו בערבה מסילה 2008 ,

ביר עסלוג'
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1.3.5

המנדט הבריטי בא"י ועיניינו בנגב

במקביל להתבססות העות'מאנים בנגב ,במחצית השניה המאה ה 19-נכנסה לאזור בריטניה,
דרך התבססות הגמונית במצרים עקב האינטרסים שלה במקום .בין השנים ( 1859-1869נפתחה
בשנת  )1869נחפרה תעלת סואץ ע"י חברה צרפתית על מנת לחבר את ים סוף והים התיכון .אלא
שמאוחר יותר מכרה ממשלת מצרים את חלקה בתעלה לממלכה המאוחדת (בריטניה) ,על מנת
להחזיר הלוואות בינלאומיות .כתוצאה מכך ,נכנסו כוחות בריטים לאזור ב 1882-על מנת
לשמור על האינטרסים הבריטיים ,והחלה ההגמוניה הבריטית על מצרים .בריטניה ומצרים
חתמו בהמשך ,ב 1936-על הסכם שיאפשר נוכחות של הצבא הבריטי בתעלה למשך  20שנים.
נוכחות הבריטים במצרים זירזה גם את התענינותם בארץ ישראל מהמחצית השניה של המאה
ה 19-ואילך .לנגב היתה חשיבות אסטרטגית בהיותו אזור מעבר בין מצרים ,לארץ ישראל ולעבר
הירדן ,וקרוב לתעלת סואץ .כך החל משנות ה 70-של המאה ה 19-החלו הבריטים במשלחות
מיפוי של ארץ ישראל באמצעות ה  , PEF , Palestine Exploration Fundבזכותם קיים מיפוי של
כל ארץ ישראל וגם של הנגב (סביב מסלולי הסיור בלבד אמנם) משנת . 1875-80
בראשית  1917חצו הבריטים את קו ההפרדה בין הסיני לנגב והחלה בנגב מלחמת העולם
הראשונה .כיבוש כל ארץ ישראל חייב את הבריטים להגדיר את תיחום הנגב לצרכי שלטון.
בדיונים אלה היו מעורבים גם מוסדות ציוניים .כך בשנת  1922נקבע כי משולש הנגב בקו רפיח-
דרום ים המלח -מפרץ אילת יהיה חלק מארץ ישראל (ולא ממצרים) ,בעל מוצא לים סוף
ברצועת חוף באורך  10ק"מ.
במשך מרבית תקופת המנדט היה אזור הנגב בשולי הפעילות הבריטית .הם האמינו שיש לשמור
באזור את דרכי החיים המסורתיות של הבדווים .אוכלוסיית השבטים בנגב נשארה ללא שינוי
כל תקופת המנדט ,למעט העיר באר שבע שעלתה מ  2356נפש בשנת  1922לאומדן של  6490נפש
עם סיום המנדט.
להבטחת בטחון הציבור בנגב ,הוקם כח משטרה מיוחד ונבנו  9נקודות משטרה במרחב ,עם
קשר טלגרפי ואלחוטי ביניהן לבין תחנת המשטרה מסוג מבצר טיגרט שהוקם בבאר שבע בשנת
 .1942התחנות היו בתל אל מלח וראש זוהר (ראס זוארה) ממזרח ,עומארה במערב ,ביר עסלוג'
ועוג'ה אל חפיר בדרום-מערב ,כורנוב (ממשית) בדרום -מזרח ותחנות בעין חוצוב (חצבה) ועין
רדיאן (כיום יטבתה) שבערבה .התחנה הדרומית ביותר היתה באום רשרש (אילת) והוקמה
באמצע שנות ה.30-
בתוכניות החלוקה של "ועדת פיל" ו"ועדת וודהד" במחצית השניה של שנות ה ,30-ייעדו
הבריטים את כל הנגב למדינה הערבית.
חשיבותו של הנגב עלתה בתק .מלחמת העולם ה , II-עם התקדמות הגרמנים מצפון אפריקה
לכיוון מצרים .ארץ ישראל הפכה לבסיס מרכזי לכוחות בעלות הברית במזרח התיכון .דרכים
חדשות נסללו בנגב ,ואלה הקיימות הורחבו וכוסו באספלט.
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איור  : 8מסלולים לוגיסטיים לרכב צבאי במפה בריטית משנת  .1944מקור :הספריה הלאומית ,אוסף ע"ש לאור

ביר עסלוג'
אל -עוג'ה

יחד עם הדרכים הראשיות הלוגיסטיות ,נבנו ע"י הבריטים גם דרכים משניות בנגב ,רובן
משמשות כיום כדרכים נופיות /הסטוריות וכמסלולי טיולים ,כגון הקטע בכביש  227המוכר
כ"דרך העקרבים"  ,בשנת ( 1927מחוץ לגבולות מ.א .רמת נגב) או הירידה למכתש רמון.
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איור  : 9הנגב במפת כבישי המדינה משנת  .1956מקור :ארכיון המדינה

רביבים
ביר עסלוג'
משאבי שדה

ירוחם

שדה בוקר
בארותיים

מצפה רמון

לאחר שבעית ארץ ישראל הועברה לטיפול האו"ם ,החליטה ועדת החקירה של האו"מ לדחות
את הדרישה הבריטית לשליטה בנגב או העברתו למדינה הערבית  ,והחליטה כי הנגב יהיה ברובו
יהודי ורק חלק קטן ממנו (באזור רפיח-עוג'ה אל חפיר) יהווה חלק מהמדינה הערבית ,עקב
התרשמותה מהקמת  11הנקודות (ראה פירוט בפרק הבא) והנחת צינור המים המוביל אליהן,
בשנת  .1947הנגב הפך לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל המתחדשת.
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1.3.6

ההתיישבות היהודית הציונית בנגב

הניסיון הראשון ליישב את הנגב ממניעים ציוניים היה הקמת היישוב רוחמה בשנת  ,1911על קרקע
שרכשה "הכשרת הישוב" מהכפר ג'ממה בצפון-מערב הנגב .ניסיון שלא עלה יפה בגלל תנאי המדבר
ופגעי התורכים בזמן שהבריטים התקדמו צפונה במלחמת העולם ה .I-רוחמה נעזבה בשנת  .1917על
רקע ה"ספר הלבן " שפורסם בשנת  ,1939וחקיקת "חוק הקרקעות" שמגביל רכישת קרקעות בידי
יהודים בנגב ,נוסד בקיץ  1939בנגב הצפוני קיבוץ ראשון – נגבה ,בשיטת חומה ומגדל.
הקק"ל המשיכה לקנות קרקעות ככל האפשר וכך הוקמו ע"י הסוכנות היהודית בין  1941לבין 1944
קיבוצים נוספים בצפון הנגב ,הגובל בשפלה ואקלימו נוח יותר -דורות ,גת ,יד מרדכי ,גברעם ,ניר עם
בארות יצחק והקיבוץ רוחמה .הניסיון המסיבי הבא של הציונות ליישוב הנגב אירע בשנת  ,1943אז
הוקמו שלושת המצפים :רביבים ,בית אשל וגבולות .המצפים הוקמו על מנת לבדוק את תגובת הבריטים
וגם כדי לערוך ניסויים בתחומים שונים של חקלאות ואף תעשיה ,שיקדמו את ההתיישבות באזור צחיח
זה.
בלילה שבין  5ל 6-באוקטובר  ,1946לקראת הקמת המדינה ,הוקמו במפתיע  11יישובים ביוזמת
הסוכנות היהודית ,הן " 11הנקודות" בתגובה לתוכנית "מוריסון גריידי" שמטרתה הייתה לבטל את
חוקי הקרקעות ,וליצור בארץ ישראל משטר נאמנות בריטי .במסגרת התוכנית ,אמורה הייתה ארץ
ישראל להתחלק לשלושה חלקים 17% :כמדינה יהודית  40% ,כמדינה ערבית ו 43%-כמחוז בריטי
שעיקרו השתרע על אדמת הנגב (כיון שלבריטים היה עניין בנגב עקב הסיכויים למצוא נפט ושיקולים
אסטרטגיים נוספים)  .תוכנית זו נדחתה הן על ידי המנהיגות הערבית והן על ידי הסוכנות היהודית ,ואף
על ידי חלק מן הבריטים עצמם .הקמת היישובים נעשתה על מנת לתפוס אחיזה באדמת הנגב ובסופו
של דבר סייעה בהכללת הנגב בגבולות המדינה 11 .הנקודות היו  :שובל ,משמר הנגב ,בארי ,כפר דרום,
תקומה ,נירים ,אורים ,נבטים ,חצרים (וגם קדמה וגלאון שאינם בנגב) .בפברואר  1947הוקמו עוד שלוש
נקודות והן – מבטחים (בין גבולות לנירים) ,שורשים (היא צאליםׂ) ,עלומים (בין באר שבע לרביבים).
הנחת צינור מים שיאפשר את ההתיישבות היהודית בנגב ,היה פרי תכנונו של מהנדס המים שמחה
בלאס .הוא הונח בתחילת שנת  1947ומוצאו היה בניר עם שבשער הנגב .הצינור התפצל דרום מזרחה
לגבים ,דורות ,רוחמה ,שובל ,משמר הנגב והגיע עד לנבטים ודרום-מערבה לסעד ,בארות יצחק ,בארי,
תקומה  ,צאלים ועד נירים.
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איור " – 11מפת צינורות הנגב"1947 ,

איור  –10הישובים העיבריים בנגב בסוף שנת 1947

ביוני  1947ביקרה בנגב ועדת החקירה אונסקו"פ מטעם האו"ם והתרשמה מצינור המים החדש ומיכולת
המתיישבים היהודים לקיים חקלאות באזור .בסופו של דבר הצעת החלוקה של האומות המאוחדות
כללה את רוב שטחו של הנגב בשטח המיועד להקמת המדינה היהודית .זאת ,הודות לחזונו של בן גוריון
שראה בישוב הנגב מטרה לאומית.
איור  -12תוכנית החלוקה של ועדת אונסקו"פ ,1947 ,בהשואה להצעות קודמות

שני ישובים נוספים הוקמו בנגב לפני קום המדינה -באוגוסט  1947עלה על הקרקע שדה עקיבא ,הוא
גבים ,וב 19בנובמבר  1947הוקם "חלוצה" ,בחולות חלוצה .ישוב זה עלה על שטח שלא התאים
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להתיישבות ועבר אחר מכן דרומה ,ושינה את שמו למשאבים ואחר כך למשאבי שדה .יום העליה חל
עשרה ימים לפני החלטת האו"מ על קום המדינה.
לאחר הקמת מדינת ישראל ,עם הסרת המגבלות שהוטלו על ידי ממשלת המנדט ,תמך דוד בן-גוריון
ביישוב הנגב ופיתוחו ,ואכן הוקמו בו יישובים רבים .המתיישבים פיתחו גם שיטות חקלאות מפותחות
טכנולוגית שיתאימו לגידול באקלים הנגב ,וגם היום מתפרנס חלק ניכר מהתושבים מחקלאות.

1.3.7

מלחמת העצמאות בנגב

המלחמה החלה למחרת החלטת העצרת הכללית של האו"ם ,ב 29-בנובמבר  ,1947בדבר חלוקת ארץ-
ישראל המערבית למדינה יהודית ,מדינה ערבית ,ומרחב נפרד של ירושלים ובית-לחם תחת ריבונות
האו"ם .הערבים פעלו למנוע את הגשמת ההחלטה ולהגיע לשליטה ערבית או פלסטינית ריבונית על כל
רחבי הארץ.
בשלב ראשון של המלחמה ,מדצמבר  1948ועד מרץ  1948המלחמה התרחשה בערים המעורבות ,התקפות
על ישובים מבודדים ומלחמה בדרכים וניתוק ישובים .בסוף מארס  1948נותקו מרחבי הנגב ,ירושלים,
הגליל העליון המזרחי והגליל המערבי מהרצף ההתיישבותי העברי .בינתיים ה"הגנה" הפעילה סדרת
מתקפות באזור ירושלים .בדרום כבשו כוחות ה"הגנה" מסדרון ליישובי הנגב.
למחרת הכרזת העצמאות ,בשבת ה 15-במאי  ,1948פתחו חמישה צבאות ערביים במתקפה כוללת על
מדינת ישראל .חילות האוויר המצרי ,הסורי והעיראקי הפציצו את תל-אביב ויישובים נוספים .צבא
היבשה המצרי פלש מדרום בשני מסלולים :האחד  -במישור החוף לכיוון תל-אביב ומושבות הדרום;
והשני  -דרך באר-שבע והר חברון ,לירושלים .צבא ירדן פלש דרך גשרי דאמיה ואלנבי והתמקד בכיתור
ירושלים ובניסיונות לכיבושה .הצבא העיראקי השתלט על נהריים ועל המרחב ההררי של השומרון ,עד
לפאתי השרון ,עמק חפר ,ואדי ערה ועמק יזרעאל .הצבא הסורי פלש מדרום רמת הגולן ,צבא לבנון,
בשיתוף עם צבא "ההצלה" של קאוקג'י ,השתלט על כל מרכז הגליל ההררי ,העליון והתחתון ,כולל נצרת
ושפרעם.
בחודש הראשון כיתר הצבא המצרי את הנגב ,וכבש את יד-מרדכי וניצנים .בגזרת ירושלים השתלט צבא
ירדן על גוש עציון ,השכונות הצפוניות ,הר-הזיתים ,וכל העיר העתיקה ,על בית-הערבה ומפעל האשלג
בצפון ים-המלח ,רכס לטרון והערים הערביות לוד ורמלה .הצבא העיראקי השתלט על כל הר השומרון.
הצבא הסורי כבש את משמר-הירדן ,ואילו הלבנונים וצבא "ההצלה" העמיקו התבססותם בגליל ההררי.
ב 1-ביוני  1948הפך ארגון ה"הגנה" ל"צבא-הגנה-לישראל" (צה"ל) .צה"ל הנחית שש התקפות-נגד
חטיבתיות :בלטרון ,במרחב אשדוד ובג'נין .ההתקפות נכשלו ,אבל הפעלתן שכנעה את מנהיגי-ערב
להיעתר להצעת המתווך מטעם האו"ם ,הרוזן ברנאדוט ,לכינון הפוגה מ 11-ביוני למשך ארבעה שבועות
(הפוגה ראשונה) .ההפוגה ציינה את המשבר העמוק ביותר במצב האסטרטגי של מדינת ישראל .בהתאם
לתכנית החלוקה החדשה שהוגשה ע"י ברנאדוט ב 25-במאי ,הוצא כל הנגב מתחומי ישראל ,ויחד עם כל
המרכז ההררי של הארץ הוצב תחת ריבונות ירדנית ,כולל ירושלים .בתמורה הציע ברנאדוט את כל
הגליל למדינת ישראל .במהלך ההפוגה התארגן צה"ל להמשך המלחמה :מצ'כוסלובקיה הגיעו עשרות
אלפי רובים ,אלפי מקלעים ומטוסי הקרב הראשונים.
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בתום ההפוגה פתח צה"ל במתקפות בחזית המרכז ובחזית הצפון .במקביל פתח הצבא המצרי במתקפה
בחזית הדרום .הקרבות נמשכו בין  18-9ביולי ,והופסקו על-פי החלטת מועצת הביטחון של האו"ם.
בחזית הדרום הדפו צה"ל ולוחמי היישובים את ההתקפות המצריות על נגבה ,כפר ורבורג ,גלאון
ובארות-יצחק .בחזית הצפון במבצע "דקל" ,הרחיב צה"ל את השליטה בגליל המערבי ובעמק-זבולון,
כבש את שפרעם ונצרת ואת כל מרחב הגליל התחתון בואכה בקעת בית-נטופה .בחזית המרכז וירושלים
כבש צה"ל את לוד ורמלה ופרץ מסדרון יציב אל ירושלים המערבית.
הישגי צה"ל הביאו לשינוי פרט חשוב בתכנית ברנאדוט :מרחב ירושלים בית לחם הוצא מהריבונות
הירדנית והוחזר לריבונות בינלאומית .את התכנית העביר ברנאדוט למרכז האו"ם ב 16-בספטמבר
 ,1948ולמחרת נרצח בירושלים ע"י אנשי לח"י .בעקבות הרצח החליטה ממשלת ישראל כי לח"י הוא
ארגון טרוריסטי בלתי-חוקי ,וכן הגישה לאצ"ל אולטימטום להתפרק תוך  24שעות.
בין ליל  15-16באוקטובר ל 22-באוקטובר נערך מבצע "יואב" בחזית הדרום ,בפיקוד האלוף יגאל אלון,
במטרה לשבור את החיץ הצבאי המצרי שניתק את הנגב ,ולכבוש את העיר עזה .שבירת החיץ הוגשמה
ע"י חטיבה "( 5גבעתי') ,באר-שבע נכבשה ע"י חטיבה "( 12הנגב") במקום עזה .במבצע "ההר" ,שהתחולל
במקביל למבצע "יואב" ,תקפו כוחות חזית המרכז ,בפיקוד אלוף צבי איילון ,מכיוון בית שמש דרומה,
ע"י חטיבה "( 10הראל") והרחיבו את הפרוזדור לירושלים עד עמק האלה .מבצעים אלה סיכלו את
תכנית ברנאדוט לגבי הנגב.
במבצע "חירם" ,בין  29-31באוקטובר ,בחזית הצפון ,בפיקוד אלוף משה כרמל ,נכבשו מירון ,גוש-חלב,
סאסא ,מלכיה.
בחזית הדרום ,ב 24-25-בנובמבר השתלטה חטיבת הנגב ,במבצע "לוט" ,על כל המרחב שממזרח לבאר-
שבע עד קו סדום ועמק הערבה דרומה בואכה חציבה ועין-יהב ,כולל מעלה העקרבים-ממשית-תל ערד.
בין  5-7בדצמבר בלמו חטיבה  8ו"גולני" ,במבצע "אסף" ,את ניסיון הצבא המצרי להרחיב את רצועת-
עזה לכיוון באר-שבע.
בארץ-ישראל נותרו שלוש מובלעות צבאיות מצריות :רצועת-עזה ,הזרוע המזרחית (מניצנה  50ק"מ
לאורך הכביש אל באר-שבע) ,ו"כיס פלוג'ה" המנותק .מבצע "חורב" ,שנועד לסלק כליל את הצבא
המצרי ,החל ב 22-בדצמבר  1948והסתיים ב 7-בינואר  .1949חטיבה "( 1גולני") ביצעה התקפות הסחה
על רצועת-עזה במשך שלוש יממות והקלה על חטיבות "( 12 ,8הנגב") ו"( 10-הראל") לכבוש את כל
הזרוע המזרחית המצרית עד  27בדצמבר .למחרת חדרה חטיבת הנגב אל סיני ,כבשה את אבו-עגילה
והחלה בפשיטות ובהתקפות הטרדה על העורף המצרי בכוונה לכפות על המצרים להעתיק כוחות
מרצועת-עזה אל סיני .זאת כדי להקל על הכוחות האחרים של חזית הדרום לכבוש את רפיח ,לנתק את
רצועת-עזה מחצי-האי סיני ,אחר-כך להחזיר את חטיבת הנגב ארצה דרך ניצנה .הרעיון היה מבריק,
אולם לחץ מצד נשיא ארה"ב טרומן ,בגיבוי איום צבאי בריטי ,שכנע את בן-גוריון להורות על פינוי מידי
של צה"ל מסיני .ניסיון צה"ל לכבוש את רפיח ללא המהלך העוקף והמבלבל בעומק סיני ,נכשל ,ורצועת-
עזה נותרה בידי מצרים עד מלחמת ששת הימים.
מצרים נכנסה למלחמה מלכתחילה כדי לכבוש את תל אביב ולא כדי להשתלט על הנגב .מבחינה צבאית
היה הכח המצרי מסוגל לכבוש את הנגב ,ואילו תקפו המצרים את ניר עם ,כפי שתקפו וכבשו את יד
מרדכי -היו משתלטים על מקורות המים לנגב כולו .גורל הנגב הוכרע במערכת המגן על המים כבר בשלב
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הראשון של המלחמה .היה זה חזונו של בן גוריון  ,אשר בזמן המלחמה ,בדצמבר  ,1947בעת שהוצע
לפנות  14נקודות מדרום לכביש עזה-באר שבע צפונה ,לאחר התקפות חוזרות ונשנות של בדווים וחסימת
דרכים ,טען כי על הנגב להשאר בידינו" ,לא בגלל החלטת האו"ם אלא בגלל עמלנו ובגלל עוזנו" .הוא
לא הסכים לפנות ישובים ,שלח תגבורת צבאית והקים את "ועדת הנגב" שעסקה בנושא .מדברי אחד
ממפקדי הנגב במבצע "יואב" שהשתתף בכיבוש באר שבע" :נשארו לנו שם...קומץ קטן של לוחמים.
אשר עם נקודות ההתיישבות הפכו למציליו של הנגב .אלמלא עקשנותם ,אלמלא הבטחון בתפקיד
ההיסטורי שהנגב הזה עתיד למלא במדינת ישראל ,אפשר שלא היו מוצאים בעצמם את הכח להחזיק
מעמד-כה דלים היו באנשים ובציוד".

איור  -13קרבות אוקטובר  .1948מקור :ויקיפדיה
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איור  -14גבולות שביתת הנשק בנגב עם סיום מלחמת העצמאות .מקור :ספרית המחלקה לגיאוגרפיה ,אונ .תל אביב
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1.3.8

"ארץ בן גוריון"

" הנגב הוא עריסת אומתנו ,אזור התּורפה המסוכן של המדינה ותוחלתה הגדולה ....בנגב ייבחן העם
בישראל ומדינתו  -כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה
של הפרחת השממה וישובה.
מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי" .
דוד בן גוריון ,שדה בוקר "17.1.55

דוד בן-גוריון ראה ביישוב הנגב ובהפרחתו משימה לאומית ,ביטחונית וכלכלית חשובה ביותר:
"בלי יישוב הדרום והנגב לא ייתכן ביטחון המדינה ולא נגיע לעצמאות כלכלית".
עדות לחשיבותו של הנגב מצא בן-גוריון בספרי התנ"ך  -מן הספר הראשון בתורה ,ספר בראשית ,ועד
לספרי הנביאים האחרונים ודברי הימים .בפתח מאמרו " -דרומה"  -ציין בן-גוריון כי " ...כשנצטווה
אברהם אבינו ללכת מארצו וממולדתו ובית אביו באור כשדים לארץ היעודה  -הלך ונסע הנגבה ,ולאחר
שהרעב הוריד אותו מצרימה  -שב ועלה הנגבה ".הוא הזכיר כי אבות האומה הלכו לנגב  -מכיוון שהיה
חבל ארץ בלתי מיושב" ,והעולה הראשון (=אברהם) ...מצא בנגב מרחב חופשי וריק ...וגם הוטל עליו
לעסוק במקום מושבו החדש במעשה בראשית :חיפוש מים ונטיעת עצים ".גם המרגלים ששלח משה
עלו תחילה לנגב ,ובתנ"ך כולו  -לא ירדו לנגב ,כנהוג בלשון ימינו ,אלא "עלו" הנגבה .בן-גוריון הדגיש
את ההקבלה לימיו" :כל אדמות הדרום ...וכל הנגב ,מבאר שבע ועד אילת ,נגאלו כקניין המדינה
הצעירה ...ורוב שטחיה של ישראל המחודשת הם בדרום ובנגב ".ומכאן האתגר הגדול  -להתגבר על
מכשולי הטבע בנגב  -שממה ומיעוט גשמים .בן-גוריון קרא אפוא לנוער לעלות לנגב ולהתגייס להפרחת
הנגב באמצעות "עוז רוחו ויוזמתו הכובשת והיוצרת" ,ותוך הסתייעות באנשי המדע והטכנולוגיה
בישראל" :והמבחן העליון של ישראל בדורנו הוא לא במאבקו עם כוחות עוינים מבחוץ ,אלא
בהשתלטותו בכוח המדע והחלוציות על שממת ארצו במרחבי הדרום והנגב".
באביב תשי"ג  1953 -ביקר בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר והביע את התרשמותו מהתיישבותם החלוצית
במכתב נרגש שבו התוודה" :לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים ...אולם בביקורי אצלכם היה
קשה לי לדכא בלבי מעין רגש של קנאה :למה לא זכיתי להשתתף במעשה מעין זה?" הוא ביקש
להתקבל כחבר ,ולאחר התפטרותו הראשונה מן הממשלה (דצמבר  )1953עבר יחד עם פולה אשתו לשדה
בוקר ועבד בדיר של הקיבוץ .התיישבותו בנגב הייתה מבחינתו "עלייה שנייה"  -מעין חזרה על החלטתו
החלוצית לעלות ארצה .הליכתו לשדה בוקר הייתה ביטוי לאמונתו העמוקה בחזון יישוב הנגב ,ולתקווה
כי התיישבותו בשדה בוקר תשמש דוגמה אישית לרבים שיבואו אחריו.
בן-גוריון יזם את הקמת המדרשה בשדה בוקר (תשכ"ד  )1964 -כדי למשוך למקום נוער חלוצי ,ויצא
לכנסי נוער ברחבי הארץ כדי לדרבן את הצעירים לבוא ולהתיישב בנגב .ואמנם שנה לאחר מכן יצאה
הקבוצה הראשונה של מתנדבים מבני המושבים והקיבוצים המבוססים  -ובהם דגניה ,נהלל וכפר ויתקין
 ליישובי העולים החדשים שהוקמו בנגב.מדרשת שדה בוקר לפי חזונו של ראש הממשלה הראשון ,דוד בן-גוריון:
"אני חולם על מעין אוקספורד עברי בנגב ,מעין יבנה עברית ,מודרנית ...יהיה זה מקום של יצירה
רוחני ,החל מגן הילדים ועד המחקר המדעי" ...
דוד בן-גוריון בטקס הנחת אבן הפינה למדרשה 6 ,באוקטובר 1963

21

שימור ומורשת

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

 .2סקירת אתרי מורשת וסוגיות שימור ברחבי המועצה האזורית רמת נגב
 2.1מבוא
בשטח המועצה האזורית רמת הנגב נמצאות מספר שמורות טבע ,הגדולה שבהן (השמורה הגדולה
ביותר בארץ) היא שמורת הר הנגב .חלק מהאתרים המובאים כאן נמצאים בתוך גנים לאומיים
ושמורות טבע ,אך מסמך זה יתרכז ברובד ההיסטורי והתרבותי ברחבי המועצה האזורית רמת נגב
אשר יחד עם הערכים הנופיים  ,ערכי הטבע והסביבה יצטרפו לתמונה המלאה של ערכי השימור
במקום .חלק מהאתרים לשימור הם אתרים רב שכבתיים בעלי שכבות היסטוריות ותרבותיות
רבות.
 2.2סיפור המצודות הישראליות בנגב
האתרים ברחבי המועצה הקשורים לסיפור זה (טיפוסי מצודות ראה בפרק :) 1.3.2
-

מצודה קטנה באתר בורות לוץ – ריכוז בורות מים עתיקים (חלקם אוגרים מים גם כיום בחודשי
החורף והאביב) ,עצי אלה אטלנטית עתיקים ואתר פריחה עונתית בהר הנגב הגבוה ,בייחוד
בעונת פריחתו של הצבעוני הססגוני בחודש מרץ( .לנוחות המטיילים יש כאן חניון יום ולילה
וסביבו כמה שבילי טיולים).

-

מצודה קטנה באתר בור חמת – בור מים עתיק ליד כביש  171ומסלול הליכה קצר.

-

עין קדיס – מצודה קטנה

-

קדש ברנע -מצודה גדולה עם מגדלים ,מצודה קטנה

-

הר סעד -מצודה קטנה

-

מישור הרוח -מצודה קטנה

-

הר ערקוב – מצודה קטנה

-

באר חפיר – מצודה קטנה

-

בארותיים -מצודה קטנה

-

הר רביב -מצודה קטנה

-

לענה – מצודה קטנה

-

הר בוקר – מצודה קטנה

-

כתף שבטה -מצודה קטנה

-

רתמה – מצודה קטנה

-

נחל הרועה -מצודה גדולה

-

גבעות משורה – מצודה קטנה

-

אצבוע -מצודה קטנה

-

חלוקים – מצודה קטנה

ומספר אתרים נוספים .האתרים כוללים בדרך כלל שרידי מצודה ,מבנים נוספים ובורות מים.
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 2.3סיפור הנבטים ,התקופה הביזנטית
האתרים ברחבי המועצה הקשורים לסיפור זה (בהמשך לפרק :) 1.3.3
הגנים הלאומיים עבדת (ועין עבדת) ,גן לאומי שבטה וגן לאומי ניצנה .בתחומי המועצה האזורית עברה
"דרך הבשמים" .זהו השם הקיבוצי שניתן על ידי ארגון אונסק"ו לארבע ערים נבטיות בנגב :עבדת,
ממשית ,חלוצה ושבטה ,עת הוכרזו בשנת  2005כאתר מורשת עולמית .בהכרזה זו נכללו גם מספר
מצודות וחאנים ,אבני דרך ,קטעים מדרכים עתיקות ,עדויות לשימוש חקלאי שנהג בנגב ושרידים
נוספים  .בניצנה קיימים שרידים מתקופה זו ,אם כי חלקם נהרס בזמן הקמת בית החולים הצבאי ע"י
התורכים והגרמנים במלחמת העולם הראשונה.
נושא חקלאות הטרסות בערוצי נחלים פותח ע"י התרבות הנבטית וניתן לראות הדהוד של נושא זה
בחוות היחידים החקלאיות ב"דרך היין" בנגב.
 2.4סיפור השלטון העות'מני  ,הנגב כזירת התגוששות בין המעצמות במלחמת העולם הראשונה
האתרים ברחבי המועצה הקשורים לסיפור זה (בהמשך לפרק :) 1.3.4
באר משאבים  -ביר עסלוג'  ,אתר רב שכבתי
באר משאבים הוא השם העברי שניתן לאזור בו היה הכפר הבדואי ביר עסלוג' .המקום נמצא בנגב ליד
צומת משאבים ,דרומית לקיבוץ רביבים .בצומת אסטרטגי זה הקימו הטורקים ,ולאחריהם הבריטים,
מחנות צבא גדולים .בתקופת מלחמת העצמאות נערכו במקום קרבות כבדים לשחרור המקום .פירוש
המילה עסלוג' ,הוא בערבית  -היונק .האגדה מספרת שאברהם שגר בבאר שבע ,שלח את אמתו הגר.
היא נטלה גמל ואת ישמעאל בנה וכשהגיעו למקום כלו המים .היא הניחה את ישמעאל הצמא ובכל
מקום שחפר יצאו מים .הטורקים הקימו במקום מרכז מנהלי לבני שבט העזאזמה ,סביב קבוצה של
שלוש בארות בנויות אבן שעמקן  10–8מטר .במקום התקיים יום שוק שבועי וכן נבנו מסגד וטחנת קמח.
במלחמת העולם הראשונה הקימו הטורקים במקום מרכז לוגיסטי לכוח הטורקי-גרמני שנערך ב1915-
לתקוף את תעלת סואץ .הכוח הטורקי נתמך על ידי מסילת ברזל שעברה בסמוך .תלמידי מקוה ישראל
שגויסו כפלוגת נוטעים בצבא הטורקי ,נטעו כאן חורשת אקליפטוסים הקיימת עד היום.
בתקופת המנדט הבריטי הוקמו בביר עסלוג' תחנה של משטרת המדבר ומחנה צבאי .ב 1943-עלה
בקרבת מקום קיבוץ רביבים .היחסים עם הבדווים היו תקינים .עם פרוץ מלחמת העצמאות הפכו ערביי
העזאזמה ,ובראשם השיח' חאג' סעיד שהתגורר במקום בבית מפואר ,עוינים ליהודים .ב 16-בדצמבר
 1947הותקף רכב שנסע מחלוצה (מקומו הראשון של קיבוץ משאבי שדה) ליד הכפר הבדואי חאלסה.
אחד הנוסעים ,אהרון שטולץ נהרג במקום ,ונוסע אחר נפצע קשה .כשהגיעו לרביבים התברר שיש לפנות
את הפצוע באמבולנס לבית אשל שהיה המקום הקרוב ביותר בו היה רופא יהודי .רכב ובו חברי רביבים
עם "מוכתר" הקיבוץ אריה יחיאלי נסע למחנה הבריטי בביר עסלוג' .הבריטים סירבו להקצות אמבולנס
לפינוי הפצוע .בינתיים התארגנו ערביי העזאזמה ,ופתחו באש על הרכב בדרכו חזרה לרביבים .באש
נהרגו  3מחברי הקיבוץ.
עם פלישת המצרים במלחמת העצמאות התבססו במקום יחידות מתנדבים מצריים מארגון האחים
המוסלמים .לקראת ההפוגה הראשונה הוחלט לכבוש את המקום .ההתקפה בוצעה על ידי הגדוד ה8-
של הפלמ"ח וחברי קיבוץ חלוצה ורביבים .ההתקפה החלה ב 11-ביוני  1948בשעה  .05:30בהתקפה
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נהרגו  4לוחמים .בעקבות מידע מודיעיני שבניין המשטרה ממולכד התבססו הלוחמים מחוץ לבנין ,אך
שני שבויים סיפרו שבבניין מצוי נשק רב ,והלוחמים התפתו ונכנסו פנימה .הערבים הפעילו מוקש חשמלי
ממרחק והבניין קרס 11 .לוחמים נהרגו במקום .תפיסת ביר עסלוג' ניתקה את הכוח המצרי בבאר שבע.
המצרים ניצלו את ההפוגה ותפסו משלטים בסביבה ,ובחסותם בנו "דרך בורמה" מצרית שעקפה את
ביר עסלוג' מדרום .לקראת סוף קרבות עשרת הימים וכניסת ההפוגה השנייה לתוקף ,ניסו המצרים
לכבוש את המקום .ב 18-ביולי  1948הם תקפו מספר פעמים בכוחות חי"ר ,טנקים ומטוסים ,אך נהדפו
באבידות כבדות .אזור ביר עסלוג' נכבש סופית בידי חטיבת הנגב במבצע חורב ב  27בדצמבר  .1948על
חורבות בניין המשטרה הוקם גלעד ל 34-לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות במקום זה .כיום יש באזור
פארק נופש (פארק גולדה) ומרכז ספא של מים תרמו-מינרלים שנתגלו באזור (כיום אינו פעיל).
שרידי מסילת הברזל העות'מאנית בקו עוג'ה אל חפיר (ניצנה) – באר שבע
גשר הרכבת הטורקי על נחל רביבים (אתר אחד מיני רבים שקשורים למסילת הרכבת הנ"ל) :כדי לתמוך
לוגיסטית בכוחותיהם שנעו לכוון סיני ,בנו הטורקים החל משנת  1914מסילת ברזל שהחלה בתחנת
הרכבת בוואדי צראר (נחל שורק) ,עברה דרך תחנת הרכבת בבאר-שבע ותוכננה להגיע עד לקוסיימה
שבסיני .כחלק מתשתית המסילה בנו הטורקים גשר מעל לנחל רביבים .אורכו של הגשר היה כ180-
מטר ,כלל  18קשתות ונבנה מאבן חול מקומית .מצפון לו הוקמה תחנת רכבת בשם "ביר אל מחטה"
ובקרבתה נחפרה באר לאספקת מים לקטרים .לאחר תבוסת הבריטים בקרב עזה הראשון (מרץ )1917
והשני (אפריל  )1917חששו הבריטים שהטורקים יחדשו את מתקפתם לכוון סיני ולכן החליטו לחבל
במספר נקודות לאורך המסילה .ב 22-במאי  1917יצא כוח גדול מאזור תל שרוחן לנקודות שונות לאורך
קטע המסילה וב 23-במאי  1917חיבלו הכוחות ב 9-גשרים בין ביר עסלוג' לעוג'ה אל חפיר כשפיצוץ גשר
ביר עסלוג' בוצעה על ידי יחידת אנזא"ק (האוסטרלים) .מאז פיצוצו ב 1917-לא שופץ הגשר .פסי הרכבת
והאדנים פורקו ורובם שימש את הטורקים לבניית מסילת הרכבת מנחל שורק לעזה ושלוחת הרכבת
לכפר הוג' .עם הזמן הרסו השטפונות בנחל חלקים גדולים מאומנות הגשר .גשר המכוניות (הגשר על שם
אריה יחיאלי) שנבנה מעל הנחל ב ,2001-כחלק מכביש  ,40חצה את מסלול גשר הרכבת וגרם להריסה
נוספת של המבנה .הגשר הוגדר כאתר מורשת על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל אולם עד
ל 2015-לא נערכו במקום פעולות שימור והרס הגשר נמשך .מצפון ומדרום לגשר ניתן לראות את סוללות
העפר שתמכו במסילת הרכבת.
לאורך כביש  40ו 211קיימים מעבירי מים  ,שרידי סוללת מסילת הברזל וממצאים נוספים.
תל ניצנה (עוג'ה אל-חפיר) ,אתר רב שכבתי
עיר נבטית שהגיעה לשגשוג בתקופה הביזנטית .הבנייה העתיקה באתר נשתמרה עד שנת  ,1902עת
העות'מאנים התחילו לבנות בו תחנת משטרה .ב ,1906-לאחר סימון הגבול בין ארץ ישראל שבידי
העות'מאנים לחצי האי סיני שבידי הבריטים עלתה חשיבותו של המקום ,משום היותו נקודת גבול,
והעות'מאנים הקימו בו מרכז מינהלי לאזור בשם "עוג'ה אלחפיר" (או עוג'ה עלע'פיר) תוך הרס של
מרבית המבנים העתיקים .נבנה גם בית חולים אשר חלקו נשתמר עד ימינו .במהלך מלחמת העולם
הראשונה הפכה עוג'ה אלחפיר למרכז לוגיסטי צבאי ונקודת יציאה ליחידות הצבא העות'מאניות
והגרמניות שפעלו במרחב חצי האי סיני במלחמת העולם הראשונה .מסילת הרכבת הצבאית שסללו
העות'מאנים בסיוע הגרמני  -מסילת הרכבת מנחל שורק לקוסיימה ,הגיעה ב 10.5.1916-לעוג'ה ,ומשם
נמתחה לקוסיימה .בחציית נחל ניצנה בנו הטורקים גשר בן  8קשתות ממנו נותרו רק האומנות.
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השרידים היחידים לתחנת הרכבת הם מגדל מים למילוי דוודי המים של מנועי הקיטור של הקטרים,
קיר מבית מנהל התחנה ושרידי הסוללות עליהם הונחו פסי הרכבת (המסילה התפצלה ל 8-הסתעפויות).
בתקופת המנדט נערכו חפירות ארכאולוגיות במקום ונתגלתה שם העיר הנבטית לאחר מציאת 195
מגילות פפירוס בחורבות העיר .לאחר הכרזת הקמת מדינת ישראל ,עם פלישת צבאות מצרים לארץ
ישראל במאי  ,1948נתפסה תחנת המשטרה הבריטית של עוג'ה אל חפיר על ידי הצבא המצרי .האזור
נכבש במהלך מבצע חורב (דצמבר -1948ינואר  )1949על ידי חטיבה  8אשר נלחמה באזור כתף ניצנה.
בהסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות נקבע שניצנה תהיה אזור מפורז ובה ישבה ועדת שביתת
הנשק הישראלית-מצרית עד סוף  .1955בתל ניצנה עמדו שלושה מבני אבן בני שתי קומות .בבניין אחד
ישב המשמר הישראלי ובאחר המשמר המצרי שחילקו ביניהם את התורנות בשמירה על המקום .במבנה
השלישי ישב מטה האו"ם ובו התכנסה ועדת שביתת הנשק הישראלית-מצרית.
בעקבות פעילות פדאיון והתבצרות מצרית באזור ולאור חשיבותו האסטרטגית בהגנת הנגב ובאר שבע
נסוגה ישראל מהסכם הפירוז ,הקימה מזרחית לניצנה את היאחזות נח"ל קציעות בספטמבר 1953
ולבסוף השתלטה על האזור המפורז במבצע הר געש ,קרב לילי בין  2ל 3-בנובמבר  ,1955אל מול גדוד
מצרי שנסוג מן המקום .במרץ  1956הוקמה ממדרום להיאחזות קציעות היאחזות נח"ל בארותיים.
בספטמבר  1956פרק צה"ל את המבנים הספורים (הבנייה העות'מאנית והבריטית מראשית המאה ה-
 )20שנותרו במקום.
 2.5הסיפור המנדטורי
-

ביר עסלוג' – שימש כאתר לוגיסטי עבור הצבא הבריטי ,במקום ניתן היה לחנות ,לתדלק ,לנוח.
הדרך שסללו עשתה עיקוף ועברה דרך הכפר ביר עסלוג' (כיום רובו של הקטע העוקף של כביש
זה נמצא בתחום תכנית שיזף  ,וקטע הדרך המנדטורית מסומן לשימור ומהווה חלק מפארק
לינארי מתוכנן/שצ"פ) .צפונית לקיבוץ משאבי שדה ,מזרחית לכביש  40ליד ביר עסלוג' מסומן
במפות ההיסטוריות מנחת למטוסים.

-

כביש  40והמשכו כביש  – 211נסלל ע"י הבריטים

 2.6אתרי ראשית ההתיישבות הציונית בנגב
-

חלוצה – מקומו הראשון של קיבוץ משאבי שדה ,במקום נותרו שרידים מועטים ואין אתר
מוסדר במקום .במקום זאת הנושא מוצג ב"צריף הראשונים" בקיבוץ משאבי שדה.

-

"מצפה רביבים" -מצפה רביבים ע"ש יוסף ויץ ,סמוך לקיבוץ רביבים

הינו אתר מורשת המשחזר את סיפור ראשית ההתיישבות היהודית בנגב לפני קום המדינה-בשנת
 .1943הסיור באתר מזמין את המבקר להתרשם מאותם מקומות אשר אוישו ונבנו על-ידי קבוצת
הראשונים .תוכלו לבקר בבור המים הנבטי אשר שימש למגורים בימים הראשונים ,ולבית חולים
בימי מלחמת העצמאות .לתקופת המלחמה שייך גם סיפור המטוסים הנמצאים במקום ,תעלות
הקשר המפקדה ועמדות הקרב המתארים את דרכי ההגנה על המקום .מצפה רביבים נבנה כטירה
המשחזרת את חיי הקיבוץ של פעם.
-

אתרי התיישבות חלוציים נוספים -שדה בוקר ,משאבי שדה ,רביבים ,האחזויות נח"ל וכו'.
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בארותיים  -בירין (כיום עזוז) – אתר רב שכבתי
היישוב נוסד כהיאחזות נח"ל ,הראשונה שעלתה במסגרת מבצע ההיאחזויות באזור ניצנה ,ב-
 19במרץ  1956ונקרא בשנות החמישים והשישים" ,בארותיים (בנגב)" תרגום שמו הערבי של
המקום" ,בירין"  -שתי בארות ,הנקראות היום "באר משה" ו"באר אהרון" .סביב לבארות
מצויה חורשת אקליפטוסים עבותים ועצי אשל .החורשה ניטעה בשנת  ,1916במלחמת העולם
הראשונה ,על ידי "קבוצת נוטעים" ,צעירים עבריים ,בוגרי בית הספר החקלאי מקוה ישראל,
בראשות מנהל בית הספר ,אליהו קראוזה .ההתגייסות לנטיעת עצים בבירין ובמקומות אחרים
בגבול המדבר ,שיחררה את הצעירים מחובת השירות בצבא העות'מאני.
באר מילכה
באר גדולה על גדת נחל לבן מכוסה בטון ורשת ברזל וסביבה שקתות .לא ניתן להגיע למים בגלל
הרשת .לידה חניון לילה והמון עצי אשל גדולים לצל.
 2.7אתרי מלחמת העצמאות בנגב
אנדרטת חטיבה "( 8מבצע חורב" )
זכר לחללי חטיבה  ,8שנפלו במבצע חורב ,שהיה בדצמבר  ,1948ושנעו בציר זה לתוך סיני .בין הנופלים
דב הבלונדי (גדוד פשיטה  )89שהיה לוחם לח"י שהשתתף במבצעים רבים ושוד בנקים רבים .הטייס צבי
זיבל שקיבל את אות גיבור ישראל (אחד מ 12-איש בלבד בתולדות המדינה ,ב  2017נמצאה מזוודה עם
יומניו וחפציו האישיים ופיסת ברזנט מהמטוס ועליו מספר המטוס) ונהרג בתקיפת מטוסים מצריים.
ניתן להגיע לאנדרטה עם כל רכב :פונים בתל ניצנה צפון מזרחה ,ממשיכים עד לדרך עפר שפונה שמאלה,
ניתן להמשיך עד שהאנדרטה מימינכם ,או להמשיך עוד קצת עד שמגיעים לצומת ובה פונים ימינה
(שמאלה ניתן להמשיך רק עם רכב שטח) .ליד האנדרטה ישנה באר ישנה ועמוקה המכוסה בסורגים,
אחת מבארות עוג'ה אל חפיר.
אנדרטת הקומנדו הצרפתי  -מתחם התמילה
בראשית חודש אוגוסט  1948הוקם גדוד 'דוברי הצרפתית' שמספרו היה  75ולמפקדו מונה רס"ן ֶּת ִדי
איתן (שמו המקורי היה ָת ֶּדה ִדיפְ ר) .תדי היה מתנדב צרפתי-קתולי בעל דרגת קפיטן בצבא 'צרפת
החופשית' במלחמת העולם השנייה .הניסיון להקים גדוד שהמכנה המשותף של אנשיו היא השפה
הצרפתית ,במחצית חודש ספטמבר  1948פורק הגדוד .הפלוגה מנתה כ 100 -לוחמים; מתנדבים יהודים
מארצות צפון -אפריקה ,מתנדבים יהודים ושאינם יהודים ששירתו בצבא צרפת החופשית ובמחתרות
האנטי-נאציות בתקופת מלחמת העולם השנייה .לסגנו של תדי איתן מונה אלי אוברלנדר ,פלמ"חאי
וותיק שחזר באותם ימים משליחות במחנות האימונים בדרום צרפת .שם ידוע של אחד מלוחמי הפלוגה
הוא מימון פחימה ,לימים  -האלוף גד נבון ,הרב הצבאי הראשי.
כאשר צורפה הפלוגה לגדוד התשיעי ,היו אנשיה מחולקים לשתי ּפלָגֹות ,בכל ּפָ לגָה " 4צוותי קומנדו".
בכל "צוות"  7לוחמים .מפקדי הפלגות והצוותים היו קצינים (בחלקם סמלים) בעלי הכשרה צבאית
וניסיון קרבי .כשהגיעה הפלוגה לגדוד התשיעי ,היו אנשיה מצוידים בכלי נשק אוטומטי וחצי-אוטומטי.
זה הזמן בו החלו לכנות את הפלוגה בשם "הקומנדו הצרפתי" .כינוי שליווה אותה עד לסיום מלחמת
העצמאות" .טבילת האש" הראשונה של פלוגת "הקומנדו הצרפתי" הייתה במבצע "יואב" .במסגרת
המשימות שהוטלו על הגדוד התשיעי ,תקפה הפלוגה מחנה של הצבא המצרי באזור רפיח ומיקשה את
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צומת הכבישים רפיח-עוג'ה אל חפיר-אל עריש .בהתקפה השנייה ,בליל ה 18.10 -נהרג סגן מפקד
הפלוגה ,אלי אוברלנדר והסייר חבר קיבוץ נירים יעקב ברכה ,הוכרז נעדר .בהמשך מבצע "יואב" כאשר
תקפה חטיבת הנגב את באר שבע במסגרת מבצע "משה" ,הוטל על פלוגת "הקומנדו הצרפתי" לפרוץ
לעיר ולטהר את השטח הבנוי .במהלך הלחימה היו לפלוגה  20נפגעים ,מתוכם  4הרוגים  2מביניהם,
מפקדים :רפאל ויילר ,משה וייס ,אברהם זרביב וז'אק שולמן .מספר ימים לאחר כיבושה של העיר ,נהרג
מָ ְרק לוי (איש המחתרת היהודית  .A.Jבצרפת במלחמת העולם ה )2 -כאשר הג'יפ עליו נסע להכנת שטח
לאימוני הפלוגה ,עלה על מוקש.
ב 25-לדצמבר  1948החל מבצע "חורב" .במסגרתו תקפה וכבשה יחידת "הקומנדו הצרפתי" ,תחת פיקוד
הגדוד השביעי את משלט י"ד ,במתחם הת' ִמילֶּה .מספר רב של התקפות-נגד של האויב המצרי שחק את
כוח העמידה של "הקומנדו הצרפתי" ,לאחר שמחצית מאנשיה נפגעו ,לרבות תדי איתן שנפגע ברגלו
והמשיך להנהיג את אנשיו .לאחר  6שעות לחימה נתן מפקד הגדוד השביעי ,פקודת נסיגה .מאזן הנפגעים
מיחידת "הקומנדו הצרפתי" הסתכם ב 9 -הרוגים 4 ,מביניהם ,מפקדים ו 23-פצועים .היחידה איבדה
את כושר הלחימה והוחזרה לבסיסה בבאר שבע .ההרוגים נקברו בבית הקברות הזמני ליד קיבוץ
רביבים והפצועים פונו לבתי החולים השונים .שמות  9ההרוגים הם :ראובן שטיינהוף ,ישראל (אנדרה)
הלימי ,אדגר דרייפוס ,מרדכי הלימי ,שרל אוחיון ,ג'רמן ארואט ,מרדכי טוויטו ,פרדי פפר ,אלכס גולדן.
היחידה המשיכה להתקיים עוד מספר חודשים בודדים עד שבחודש מרץ  1949הוחלט לפרקה .רבים
מלוחמי "הקומנדו הצרפתי" חזרו לארצות מוצאם .מיעוט ,השתקע בישראל.
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אתרי הנצחה וזכרון בהתאם לתמ"א  – 21אתרי מלחמת העצמאות
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2.8

"ארץ בן גוריון"

צריף בן גוריון (שדה בוקר)
הצריף נשמר כפי שהיה ביום מותו של דוד בן-גוריון בשנת  .1973המתנות שקיבל בן-גוריון מאישים
ומוסדות שונים ,ושבהן בחר לקשט את ביתו ,מקשטות את הצריף עד היום ,בדרך בה הוצגו בחיי הזוג
ודרכן ניתן להכיר את העדפותיהם של תושבי הבית .בלב הצריף נמצא חדר העבודה של בן-גוריון ובו
חלק מספרייתו 5,000 .הספרים בחדר זה משקפים את תחומי התעניינותו :יהדות ותנ"ך ,פילוסופיה,
היסטוריה וגאוגרפיה ,צבא וביטחון; בחדר זה כתב ספרים ומאמרים שליוו את פעילותו המדינית .כאן
העלה על הכתב את זיכרונותיו ,שאותם ייעד בעיקר לדור הצעיר של ישראל .ברחבות ההסבר שבכניסה
לאתר ,מוקרן מייצג היסטורי המספר באנימציה על חייו של דוד בן-גוריון ועל יחסו לנגב.
מדרשת שדה בוקר ע"ש דוד בן גוריון
כיאה לפרי חזונו של דוד בן גוריון שימשה המדרשה כמרכז לימוד ומחקר ,בעיקר של הנגב אך גם
בנושאים אחרים .המדרשה הוקמה כתאגיד ממשלתי "מדרשת שדה בוקר" מתוקף 'חוק בן-גוריון',
התאגיד היה הבעלים של היישוב וטיפל בכל הנושאים המוניציפליים .משנת  2003הוכרז המקום כישוב
(בדומה לכול יישוב אחר בארץ) במסגרת המועצה האזורית רמת נגב .סמוך למדרשת בן-גוריון נמצאת
אחוזת הקבר של דוד ופולה בן-גוריון .כשנפטרה אשתו פולה ,רכש דוד בן-גוריון עבורה חלקת קבר על
צוק המשקיף אל עבר בקעת צין ומצוק הצינים .דוד בן-גוריון עצמו נקבר על הצוק לצד אשתו על פי
בקשתו ,בניגוד לנורמה המקובלת  -קבורה בהר הרצל שבירושלים .את הקבר עצמו בנה בנימין לוי ,חברו
הטוב של בן-גוריון.
במדרשת בן-גוריון פועלים המכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ע"ש יעקב בלאושטיין,
המכון למורשת בן-גוריון שהוקם בעקבות "חוק בן-גוריון" ,המרכז הבינתחומי ,המכון לחקר אנרגיה
סולרית ,מרכז גל למנהיגות המפעיל תוכניות מנהיגות שונות (ביניהן מכינת הנגב  -מכינה קדם צבאית
ציונית למנהיגות חברתית) ,בית ספר תיכון ופנימיה לחינוך סביבתי ,בית ספר שדה " -שדה בוקר" ,מכון
בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,בית ספר יסודי "צין" ובסיס גדנ"ע כמו כן ,נמצאת ביישוב גם יחידת
ההסברה הגאוגרפית של צה"ל -יחידת הסברה נגב.
רוח התעוזה והחלוציות לא פסחה על הבניה במקום  ,והמקום הפך למעין "מעבדה" לאדריכלות מדברית
של מיטב האדריכלים הישראלים מאז הקמתה .היישוב הוא בעל ערך אדריכלי ולימוד סביבתי גבוה
ומומלץ כמתחם לשימור ערכים אלה.
קהילות חינוכיות במרחב המועצה
הכפרים הטיפוליים במרחב המועצה ("רוח המדבר" ובית השנטי במדבר) והקהילה החינוכית של ניצנה
(מיסודו של ליובה אליאב) מבטאים המשכיות של חזון החלוציות ,החינוך והיצירתיות של דוד בן גוריון,
שאמר על מדרשת שדה בוקר" :אני חולם על מעין אוקספורד עברי בנגב ,מעין יבנה עברית ,מודרנית...
יהיה זה מקום של יצירה רוחני ,החל מגן הילדים ועד המחקר המדעי . "..חלום זה כאילו נמשך עד היום
במרחב הנגב ,המאפשר לכך כר פורה .
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איור  -15מפה מסכמת לאתרים ההיסטוריים במועצה

 .3מסקנות ראשוניות
 חשיבות התכנון הכוללני של הסביבה המדברית ,התייחסות למדבר" :תכנון ביוספרי". זיהוי סיפורים היסטוריים וביטויים המרחבי כבסיס לתכנון המרחב "בשפתו הוא". מערכות מרחביות של אתרי מורשת – בסיס ל"תיירות נושא". זיהוי מאפיינים מרחביים היסטוריים של ישובים מאפשר שמירה על אופיים  .למשל בישוביםכפריים מסוג קיבוץ – שמירה על המערך הנופי ההמשכי  ,שמירה על שבילים בתוך אזור המגורים,
מאפשר את שמירתו של המרחב הציבורי ביישוב ושל אופיו המקורי עם הרחבתו.
 עידוד שפת תכנון "מדברית"  ,בתכנון המרחבי והפרטני כחלק מביטוי ערכי המקום. שימוש בערכים המקומיים ליצירת זהות מקומית חזקה  ,מיתוג וערכים עכשוויים של התיישבותוחלוציות.
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 .4אתרים לשימור בישובי המועצה /תרשימי הישובים ראה פרק מאפייני הישובים.
רביבים ()1943
*הערה -מיספור האתרים תואם לנספח השימור של התכנית של רביבים (אדר' אורי בן ארי ,אדר' רות רז-שמואלביץ').
אתרים נוספים בכחול .מבני המועצה לשימור בחום.

מס'
אתר/מתחם
 Aמתחם
נופי

שם האתר
"הלב
הציבורי"

שימוש
סיווג
נוכחי
ציבורי,
מרחב
ציבורי ונופי שבילים

 Bמתחם
נופי

מתחם
כיתות
כוללות

 Cמתחם
נופי

חיץ ירוק מרחב
בין המשק ציבורי
אורבני
למבני
ציבור

ציבורי,
דרך

E+D
מתחמים
נופיים

חיץ ירוק

מרחב
ציבורי
אורבני

ציבורי,
דרך

שנות ה -טוב
? 60

 Fמתחם
נופי

חורשה

ציבורי

חורשה

שנות ה -טוב
?50-60

גבוהה

 Gמתחם
נופי

"מגורי
שמיניה"

מגורים

מגורים ,שנות ה -טוב
שבילים50-60 ,
שפ"פ (?)

גבוהה

1

בית אליהו מוזיאון,
ספריה
גולומב

ציבורי

194850

טוב

גבוהה

ציבורי

~1970

טוב

גבוהה

2

ארכיון
ע"ש גולדה
מאיר

מרחב
ציבורי ונופי

תקופת מצב
הקמה פיזי
שנות ה -טוב גבוהה
50

נגישות

ארכיון

ציבורי

שנות ה -טוב
50-60

גבוהה

שנות ה -טוב
50-60

גבוהה

גבוהה
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ערכי האתר

חשיבות

אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
היסטוריים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
נופיים,
אורבניים

גבוהה/
ארצית

אורבניים,
נופיים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אדריכליים,
היסטוריים,
חברתיים,
תרבותיים
אדריכליים,
היסטוריים,
חברתיים,
תרבותיים

גבוהה/
מקומי
ת

גבוהה/
מקומי
ת

גבוהה/
מקומי
ת

גבוהה/
מקומי
ת
גבוהה/
לאומית

גבוהה/
לאומית
גבוהה/
לאומית

שימור ומורשת
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3

אולם
מופעים
ע"ש גולדה
מאיר
חדר אוכל ציבורי
שיתופי

5

בתי
החינוך
הכולל

ציבורי/
חינוך

חינוך

6

"בית
קירור"

מבנה משק

כולבו

~1966

8

"צריף
המועצה"

ציבורי,
מגורים

משרדי
ם

שנות ה -טוב
50

גבוהה

9

"צריף
שוודי"

ציבורי,
מגורים

משרדי
ם

שנות ה -טוב
50

גבוהה

10

מקלחת
משותפת
"חדשה"
מקלחת
משותפת
"הישנה"
בתי
מגורים
"השמיניה
"

ציבורי

ללא?

שנות ה -בינו
ני
50

גבוהה

ציבורי

ללא?

שנות ה -בינו
ני
50

גבוהה

מגורים

מגורים

שנות ה -טוב
50-60

גבוהה

מתחם
"מצפה
רביבים"

נקודת
ההתיישבו
ת הראשונה
של רביבים

אתר
מוזיאלי

1943

טוב

בינוני
ת

אסם
תבואות

מבנה משק

מבנה
משק

שנות ה -טוב
50

גבוהה

באר (משה תשתיות
ליבר)

תשתיות

שנות ה -טוב
50

גבוהה

גן הילדים ציבורי/
חינוך
השני

ציבורי/
חינוך

שנות ה -טוב
50-60

בינוני
ת

4

11
 14מתחם

בית תרבות

ציבורי

~1970

טוב

גבוהה

ציבורי

~1978

טוב

גבוהה

שנות ה -טוב
60

גבוהה

טוב

גבוהה
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אדריכליים,
היסטוריים,
חברתיים,
תרבותיים
אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
אידיאולוגיים
 ,היסטוריים
חברתיים,
אידיאולוגיים
 ,היסטוריים
חברתיים,
אידיאולוגיים
 ,היסטוריים
חברתיים,
אידיאולוגיים
 ,היסטוריים
אורבניים,
אדריכליים,
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
 ,היסטוריים,
נופיים
אורבניים,
אדריכליים,
אידיאולוגיים
,
היסטוריים
אורבניים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים

גבוהה/
לאומית
מקומי
ת
גבוהה/
מקומי
ת
בינונית/
מקומי
ת
בינונית/
מקומי
ת
בינונית/
מקומי
ת
בינונית
בינונית
גבוהה/
לאומית

גבוהה/
לאומית

גבוהה

בינונית
בינונית
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משאבי שדה ()1947
*הערה -מיספור האתרים תואם לנספח השימור של התכנית (אדר' ענת אסתרליס) .אתרים נוספים בכחול .אתרי המועצה
לשימור אתרים בחום

מס'
אתר/מתחם
א' מתחם
לשימור

שימוש
סיווג
שם האתר
נוכחי
מרחב ציבורי מבני
מרכז
ציבור,
ונופי
הקיבוץ
שבילים

תקופת מצב
הקמה פיזי
טוב גבוהה
שנות
ה50-

1

צריף מגורים מוזיאון
"צריף
ראשונים" לשעבר

~1947

טוב

גבוהה

2

משרד
חינוך

חדרי חולים ציבורי/
חינוך
לשעבר

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

3

אסם
תבואות +
בית
תרבות

מבנה
משק+/
אולם
תרבות

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

4

מגדל מים תשתיות
(בריכת
מים)

תשתיות

סוף
שנות
ה40-

טוב

גבוהה

שנות
ה60--
70

טוב

גבוהה

מבנה
משק

שנות
ה50--
60

טוב

גבוהה

ציבורי,
נופי

~1960

טוב

גבוהה

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

מבנה משק

מרחב ציבורי דרכים
ונופי

 5ציר נופי

שדרת
דקלים
בכניסה
לקיבוץ

6

חשמליה

מבנה משק

בית
תרבות/
מועדון
לחבר

ציבורי

מתחם
מבני
חינוך

ציבורי/חינוך ציבורי,
נופי

נגישות
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ערכי האתר

חשיבות

אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
היסטוריים
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
סימליים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
תרבותיים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
אדריכליים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
נופיים,
אדריכליים,
חברתיים,

גבוהה/
ארצית

גבוהה

גבוהה

גבוהה

בינונית /
מקומית
גבוהה/
מקומית

בינונית/
מקומית
גבוהה/
לאומית

גבוהה/
מקומית
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ציבורי/
מתחם
מבני גיל חינוך
רך

ציבורי,
נופי

צריפי
ראשונים

מגורים
לשעבר

מאפיה

משק לשעבר

נטוש ?

נגריה

מבנה משק

מבנה
משק

טוב

גבוהה

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

משרדים~1947 ,
שרותים
לחבר

34

תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
נופיים
חברתיים,
אידיאולוגיים,
תרבותיים,
היסטוריים
אדריכליים,
היסטוריים,
תרבותיים,
חברתיים
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים,
אורבניים

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/
מקומית
גבוהה/
מקומית

שימור ומורשת
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שדה בוקר ()1952
*הערה -מיספור האתרים תואם לנספח השימור של התכנית (אדר' אלרם שחר) .אתרים נוספים בכחול.

מצב
פיזי
טוב

מס'
אתר/מתחם
מ 1-מתחם
לשימור

שם
האתר
אתר
מורשת
"צריף בן
גוריון"

גבוהה

מגורים,
נופי

מגורים שנות
 ,נופי ,ה60-
שבילים

טוב

גבוהה

מ 2-מתחם
לשימור

שכונת
נעורים

מגורים,
נופי

נ 1-מתחם
נופי

"הדשא
הגדול"

מרחב
ציבורי

שפ"פ?

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

נ 2-מתחם
נופי

שטח
מטע
ציבורי
הזיתים
פתוח
שטח
גן
משחקים ציבורי
וחורשה פתוח
אזור חיץ שטח
ציבורי
בין
פתוח
הנקודה
למבני
משק
מרחב
שדרת
ציבורי
עצים
ונופי
בכניסה
לקיבוץ

שפ"פ?

שנות
ה? 60-

טוב

גבוהה

נ 3-מתחם
נופי

סיווג

שימוש
נוכחי
מוזיאון

תקופת
הקמה
שנות
ה60-

נגישות

ערכי האתר

חשיבות

גבוהה/
אורבניים,
מרחביים ,נופיים ,ארצית
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
היסטוריים
אורבניים ,נופיים ,גבוהה/
מקומית
חברתיים,
אידיאולוגיים,
,
היסטוריים
תרבותיים
גבוהה
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
נופיים ,אורבניים גבוהה

שפ"פ?

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

נופיים,
אורבניים,

גבוהה

שפ"פ?,
דרכים

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

דרכים,
שצ"פ?

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

1

שני
צריפים
ראשונים

מגורים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

3

"מבנה
דרכסלר
"
מרפאה

מגורים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

סימליים,
נופיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
אורבניים
אורבניים,
מרחביים ,נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
אדריכליים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים

גבוהה /
מקומית

נ 4-מתחם
נופי

נ 5-מתחם
נופי

4

ציבורי

ציבורי
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גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/
מקומית
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5

חדר
אוכל

ציבורי

ציבורי

1969

טוב

גבוהה

7

מועדון
וספריה

ציבורי

ציבורי

1965

טוב

גבוהה

9

צריף בן
גוריון

מגורים

מוזיאון

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

10

מסגריה

משק

משק

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

11

מתפרה

משק

כלבו

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

12

"צריפי
חיילים"

מגורים
/
שמירה
גרעין
הקיבוץ
הותיק

מגורים

שנות
ה70-

טוב

גבוהה

מגורים
,
שבילים

שנות
ה50-60

טוב

גבוהה

מתחם
נופי
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ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
אדריכליים,
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
סמליים
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
ציבוריים,
חברתיים,
נופיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
חברתיים,
סמליים,
היסטוריים
נופיים ,אורבניים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
מרחביים

גבוהה

גבוהה/
ארצית

גבוהה/א
רצית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/א
רצית
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מדרשיית שדה בוקר על שם בן גוריון ( – )1962אתרים אדריכליים ייחודיים
*מיספור על פי סקר פנימי
מס'
אתר/מתחם

תקופת מצב
הקמה פיזי

שם האתר

סיווג

שימוש
נוכחי

1

בנין הספריה

ציבורי

ציבורי

2

מגורי
תלמידים
"המשושים"

מגורים ,מגורים
 ,נופי,
נופי
שבילים

3

חדר האוכל
מרכז בין-
תחומי "נגב"

ציבורי

4

מגורי סגל
"שכונת
הוילות"

מגורים

מגורים1966 ,
נופי

5

מגורי סגל
"הרווקיות"

מגורים

מגורים1966 ,
נופי

טוב

6

מגורי סגל
"השבלולים"

מגורים

מגורים1966- ,
68
נופי

טוב

גבוהה

7

מבנה
ה"סמינר"

ציבורי

ציבורי

1968

טוב

גבוהה

8

בית הארחה
ע"ש שרמן

תיירות

תיירות

1980

טוב

גבוהה

9

מכון בן-גוריון ציבורי
לחקר ישראל
והציונות

ציבורי

1978

טוב

גבוהה

10

בית הספר
התיכון

ציבורי

ציבורי

1973

טוב

גבוהה

11

בית ספר שדה
"אכסניית
המרובעים"

תיירות

תיירות

1977

טוב

גבוהה

נגישות

ערכי האתר

1965

טוב

גבוהה

1963

טוב

גבוהה

ציבורי

1964

טוב

גבוהה

טוב

גבוהה

גבוהה

אדריכליים,
אורבניים,
תרבותיים
אורבניים,
נופיים,
חברתיים,
אדריכליים,
טכנולוגיים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים
אדריכליים,
חברתיים,
אורבניים,
תרבותיים
אדריכליים,
תרבותיים,
אורבניים,
מחקריים
אדריכליים,
תרבותיים,
אורבניים,
חברתיים
אדריכליים,
תרבותיים,
חברתיים
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים,
טכנולוגיים

37
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12

בית הארחה
"בית
המבורג"

תיירות

תיירות

1994

טוב

גבוהה

13

שכונת ה"לגו" מגורים

מגורים

1978

טוב

גבוהה

14

המרכז
המסחרי

מסחר

מסחר

1984

טוב

גבוהה

15

מרפאת
המדרשה

ציבורי

ציבורי

1969

טוב

גבוהה

16

בית הכנסת
"תפארת
עזרא"

ציבורי

ציבורי

1998

טוב

גבוהה

17

"בית הבוץ"
"בית אדובה"

1980

טוב

גבוהה

18

המרכז
הבינלאומי
ללימודי
מדבר ע"ש
יעקב
בלאושטיין
מרכז קהילתי
ע"ש צוקרמן

שנות
ה70-

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
חברתיים,
אורבניים,
נופיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
חברתיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מחקריים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מחקריים

1990

טוב

גבוהה

20

מבני פנימיות

שנות
ה80--
90

טוב

גבוהה

21

מרכז הדרכה
בבסיס
הגדנ"ע
מבני בית
הספר
הבינלאומי
ללימודי
מדבר ע"ש
אלברט כץ
בניין פורסט
גולדמן
זוננפלד
לאנרגיה

1983

טוב

גבוהה

2003

טוב

גבוהה

אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
חברתיים
אורבניים,
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
תרבותיים,
טכנולוגיים

1998

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
טכנולוגיים

19

22

23
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24

סולארית
ופיסיקה
סביבתית
אודיטוריום
ע"ש אוונס

2003

טוב

גבוהה

2006

טוב

גבוהה

2007

טוב

גבוהה

מגורים

1988

טוב

גבוהה

20022003

טוב

גבוהה

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
תרבותיים,
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מתחמיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מתחמיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
אמנותיים,
תרבותיים,
נופיים,
סמליים,
תרבותיים,
נופיים,
מרחביים,
אורבניים

25

מבנה
הביולוגיה
מכון צוקרברג
לחקר המים

27

שכונת "נווה
צין"

מגורים

28

שכונת "נווה
בוקר"

מגורים

מגורים

29

ציבורי

בניין רחל
דונדיש,
המכון
למורשת בן
גוריון
אמפיתיאטרון ציבורי
ע"ש רחל
דונדיש
ציבורי
טיילת בן
גוריון

ציבורי

2002

ציבורי

2002

טוב

ציבורי

2006

טוב

גבוהה

32

ציבורי

ציבורי

ציבורי

ציבורי

שנות
ה60-
וה70-
1982

טוב

גבוהה

טוב

גבוהה

26

30
31

33

אלמנטים
פיסוליים
ועיצוב נוף
פארק קבר בן
גוריון
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 .1מבוא
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).
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 .לאור כל אלה ,מספר הנפשות המתגוררות בפועל ברמת הנגב גדול בכמה
אלפים ממספר התושבים הרשמי.
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.
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
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תשתיות מים ,תקשורת ,חשמל וביוב ,עבודות עפר וחפירת תעלות ומכשולים ,בניית מטווחים,
עמדות ,מצפורים ,אנטנות ועוד.
איור מס'  - 1פריסת שמורות טבע ושטחים צבאיים סגורים בנגב
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 .1.1מושגים

והגדרות1

.1.1.1מחנות קבע (מ.ק).
במרחב רמת הנגב מספר רב של בסיסי קבע (מחנות) .המרכזיים שבהם ,דוגמת בסיס שדה התעופה
רמון ,ביסל"ח ועוד – הם מחנות קבע מוסדרים אשר יש להם "קו כחול" סטטוטורי והם עברו
הסדרה במסגרת חוק התכנון והבניה.
מחנות הקבע הם שטחים סגורים בפני המערכת האזרחית והתנועה בהם מותרת למורשים בלבד
מקרב מערכות הביטחון והצבא ,בהתאמה ליעוד הבסיס .להקמת בסיס צבאי משמעויות סביבתיות
היקפיות רחבות ,מעבר ל"קו הכחול" התחום והמגודר :אל הבסיס נסללות דרכי גישה ,נמתחים
קווי תשתית  -חשמל ,מים וביוב ,באזור מבודד מוקמת בריכת טיפול בשפכים ,מוקם אתר אשפה,
מוקמות אנטנה ולעיתים יותר מאחת ,מוקם מטווח ,מוקצים לו שטחי אימון ודרכי גישה לשטחים
אלה.
במקרים רבים נוהל אישור המחנות נעשה במסגרת הולמ"ב ,ללא שיתוף ציבור וללא פרסום
התוכניות ,כמקובל בכל תכנית אזרחית כנגזרת מחוק התכנון והבניה .בהעדר שיתוף המערכת
האזרחית לא מכירה הרשות המקומית את תכניות הבסיסים ,לא שותפה לתכניות הבינוי והפיתוח
ולא עוסקת בפיקוח עליהם .בהיבט של שימושי הקרקע ,מתקיימות תכליות שונות בתוך תחומי
"הקו הכחול" של מחנות הקבע  -החל מפעילות אינטנסיבית ובינוי מאסיבי ועד למקומות אשר בהם
לא מתקיימת כלל פעילות .על אף אי המעורבות בתהליך תכנונם ,הרשות המקומית כן מספקת
שירותים למחנות.
ישנם מחנות קבע ,כדוגמת בסיס רמון ,אשר בתוך תחום המחנה שלהם קיימים תאי שטח נרחבים
"סגורים" לפעילות ותנועה אך בהיבטי אופיו הטבעי והנופי של השטח הם תואמים להגדרה של
"שטחים פתוחים" .מנגד ,קיימים מחנות קבע שהיקפם הקרקעי הוא קטן יחסית ,כדוגמת הר חריף,
אך השפעתם הנופית והמרחבית על הסביבה היא רבה מאד ,בעיקר בשאלת הנצפות וקווי הרקיע –
אנטנות ,קרינה ,הפרעות ומגבלות תנועה אווירית .ישנם מחנות קבע שכלל אינם מבונים או
מאוכלסים ,למרות שההגדרה הכוללת "מחנה קבע" חלה עליהם והם תחומים במפות ב"קו כחול",
כאשר לא תמיד יש לכך ביטוי פיזי בשטח – אלה הם לדוגמא מתקני טיהור שפכים ,או רצועת
תשתיות.
תחום נוסף הבא לביטוי במחנות הקבע וגם בשטחים צבאיים סגורים ,הוא מפגעי הרעש
והאקוסטיקה .למרכיב זה השפעה מרכזית לסביבה הן בהיבט האנושי של שמירת איכות החיים
והתיירות והן בהקשר המערכת האקולוגית .תחום זה חוצה גדרות והגדרות קרקעיות ,לפעמים
מקור הרעש הוא מחנה הקבע (בסיס חיל אויר) ,ולעיתים מקורו בשטחי אימונים (עמדות ירי טנקים)
או מקור אווירי (נתיבי טיסה או שטחי נחיתה).

 1פרק זה עובד מתוך פרק מערכת הביטחון בתכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אילות ,רמי חרובי ולרמן בן-שושן ()2017
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.1.1.2שטחים צבאיים סגורים
ע"פ תקנות ההגנה (שעת חרום)  :1945בסמכות מפקד צבאי להכריז בצו על שטח כ"שטח צבאי
סגור" ע"פ כל דין .לא יכנס איש לשטח הסגור ולא יצא ממנו ,אלא אם בידיו רישיון בכתב כדין
שהוצא על ידי המפקד הצבאי או מטעמו .העובר על הוראות צו סגירת שטח יואשם בעבירה על
התקנות .תחום השטח הסגור מוגדר במפה המצורפת לצו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הסמכות להכריז על שטח סגור לטווח ארוך או ללא הגבלת זמן נמצאת בידי הרמטכ"ל .מפקד
הפיקוד המרחבי רשאי לאשר סגירה זמנית של שטח שלא חל עליו צו רמטכ"ל (לדוגמא סגירת כביש
 40לצורך ניסויים) .השטח הסגור מוקצה על ידי המדינה לשימוש המערכת הביטחונית .ההגדרה
אינה תכנונית במובן הסטטוטורי ,זהו אינו ייעוד קרקע והשטח אינו נרשם כמקרקעין של משרד
הביטחון או צה"ל .הגדרת "שטח צבאי סגור" מהווה מטריה רחבה מאד שתחתיה חלים בפועל מגוון
של שימושים – החל מסגירת כביש או אזור למספר שעות ,דרך סגירת אזור לצורך ניסויים וכלה
בסגירה של מרחב שלם לשנים ארוכות.
מערכת הביטחון/צה"ל ,העושה שימוש בשטח מתוקף צו "שטח צבאי סגור" ,אינה רשאית לפגוע או
לשנות את פני הקרקע ואינה רשאית לבצע כל פעילות פיזית שמשמעותה שינוי המקרקעין או שיש
בה כדי לפגוע בייעוד הקרקע המקורי.
בפועל ,מקיימת מערכת הביטחון בהליכים פנימיים (ופעמים רבות ללא תכנון או ב"תכנון שדה"),
שורה ארוכה של פעילות בינוי ,פיתוח ,עבודות עפר ,הקמת תשתיות ,מחנות זמניים ,סלילה ,הצבת
מתקנים קשר ואנטנות ,גידור ,הצבת מחסומים ועוד .פעולות אשר נדרש עבורן תכנון מפורט ,היתר
והן מחויבות בשורה ארוכה של בחינות ובדיקות ,בהתאם לחוק התכנון והבניה .מעצם עובדת אי-
כפיפותה של המערכת הביטחונית/צבאית לחוק התכנון והבניה ,לא מתקיימים דיונים מקדימים
אל מול הועדה המקומית לתכנון ובניה ,לא מוצגות (ולעיתים אף לא מוכנות) תכניות לבינוי והזכות
הבסיסית של הציבור לדעת ולחוות דעתו על התכניות ,אינה מתקיימת.
.1.1.3השתלבות מערכת הביטחון במערכת התכנון האזרחית
סעיף בחוק התכנון והבניה ,המאפשר למערכת הביטחון לקיים הליך חסוי ומזורז ,בפני ועדה
מצומצמת ולא פתוחה לציבור הנקראת "ועדה למתקנים ביטחוניים" (ולמ"ב) .נוהל זה ,אשר נועד
לשמש כאשר נדרש באמת דיון סודי ודחוף ,מאפשר לעיתים ניצול ע"י מערכת הביטחון על מנת
לעקוף את המסלול הארוך הנדרש בקידום תכניות .מצב זה עובר שינוי מהותי בשנים האחרונות,
בעיקר בעקבות פסיקות בג"ץ והנחיות היועץ המשפטי ,שהתריעו על השימוש הלא ראוי בתקנה.
ממשק משמעותי נוסף מול מערכת הביטחון מנוהל על ידי רט"ג .לרט"ג ולצבא אמנה ומספר
הסכמים מקומיים המסדירים את אופן השימוש של הצבא בשטחים הסגורים בתחום שמורות
הטבע ,והיא מקיימת תאום שוטף מול הצבא בנושא .רט"ג מקיימת קשר רציף מול הצבא גם בתחום
פגיעה בערכי טבע שיוצרים בסיסי ומתקני הצבא .לאחרונה מקודמים גם מספר פרויקטים בהובלת
רט"ג ו"צבא הגנה לטבע" לשיפור ממשק אימוני הצבא והמערכת הטבעית (ראה הרחבה בסעיף .)5
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איור מס'  - 2מחנות קבע ושטחים צבאיים סגורים ברמת הנגב
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 .2מחנות קבע ומתקנים בטחוניים נוספים
 .2.1פרישת המחנות והאוכלוסיה "הצבאית" וממשק עם המערכת האזרחית
במרחב המועצה מספר בסיסי אימונים משמעותיים  -בית הספר למקצועות החי"ר (ביסל"ח) הכולל
מספר מחנות סביב ירוחם ,בית הספר להגנה אווירית בצומת טללים ,בית הספר לתותחנים בשיבטה
ובסיס אימונים גבעתי בקציעות .אל אלו מצטרפים מחנות שאינם בשטח המועצה ,אך מנהלים
ממשק עמה  -דוגמת בה"ד  1ועיר הבה"דים .בסיסים אלו מאכלסים אלפי חיילים אשר מהווים
תושבים בפועל של המועצה על אף שהם מנהלים ממשק מועט עם המערכת האזרחית.
בסיס חיל האוויר רמון מהווה מחנה משמעותי נוסף הן בשל שטחו הנרחב והמגודר והן בשל שיכון
המשפחות ,מחנה טלי ,אותו מגדירה המועצה כישוב נוסף .מספר בסיסי תחמושת גדולים נמצאים
גם הם בשטח המועצה ,חתירה ,מישור הרוחות (מצפה) ומרת"ח ניצנה המתוכנן להתפנות .אלו
מאכלסים מספר קטן יחסית של חיילים ,אך תופסים שטח נרחב ,מוקף גדר ויוצרים "איים" בעלי
השפעה חזותית ותפקודית שלילית במערך השטחים הפתוחים.
במרחב המועצה גם מספר מנחתים צבאיים  -במרת"ח ניצנה ,בבה"ד  1ובמישר .במנחתים אלו
נעשה שימוש מועט לאימון ולטיסות כלי טיס בלתי מאויישים .במנחת ניצנה מתקיימים לעיתים גם
ארועי טיסה ספורטיבית (טיסנים ומטוסים קלים) באישור הצבא ,והטסת טיסנים בסופי שבוע
שלרב אינה מתואמת .המנחת בניצנה גם הוביל ליוזמת פיתוח פוטנציאלי בתחום תעשיית כלי
הטייס הבילתי מאיישים.
לאורך קו הגבול פרושים מספר מחנות נוספים בגודל משתנה ,שהמרכזי ביהם הוא הר חריף .לאורך
קו הגבול גם מספר מחנות ומתקנים נטושים ומפגעים שונים .קיימים עוד מספר מחנות קבע קטנים
ברחבי המועצה כולל שטחים מוכרזים ,שאינם משמשים בפועל את מערכת הביטחון .עם זאת
המידע על הכרזות מחנות קבע אינו גלוי לציבור.
הריחוק היחסי של שטחי המועצה ממרכזי אוכלוסייה הביא להקמת מספר מתקני כליאה בשטחה.
קיבולת הכליאה של מתקנים אלו עומדת על מספר אלפים והם מופעלים על ידי כמה מאות אנשי
שב"ס .בתי הכלא נפחא ורמון על כביש  40וקציעות בפתחת ניצנה מיועדים לכליאת אסירים
ביטחוניים (בנפחא ורמון אסירים שעברו עבירות חמורות) ,ולמיעוט של אסירים פליליים אשר
מסייעים בתחזוקת בתי הכלא .קציעות הוא מתקן הכליאה הגדול בישראל לאסירים בטחוניים (כ-
 2,500אסירים בשיא) ובמתקני נפחא ורמון שוהים כ 1,600-אסירים נוספים .כלא סהרונים מיועד
לכליאת כ 1,200-שוהים בלתי חוקיים מאפריקה .יחד עם כלא קציעות והשטח ששימש את מתקן
"חולות" שנסגר ,נוצר מתחם כליאה גדול בשולי אגן הפיתוח של ניצנה.
אוכלוסיית האסירים כמעט ואינה מנהלת ממשק עם מרחב המועצה .עיקר הממשק הוא בסכנה
הפוטנציאלית שבבריחה של אסירים "קשים" ובאפקט התודעתי של מיקום מספר רב כל כך של
אסירים בתחום המועצה ,על תושביה .מתקני הכליאה יוצרים ממשק פיסי עם הסביבה שאינו
בהכרח מיטבי .נעשים מאמצים לעצב את הפיתוח לאורך כביש  40באופן המיטיב עם תפקידו כציר
תיירות-נוף מרכזי .כלא נפחא ורמון הם מוקדים חריגים בהיבט זה ,שמעצם תפקידם אינם תומכים
בתפקידיו האחרים של הכביש .מתחם קציעות  -סהרונים יוצר "אי" בתוך שטח אגן ניצנה .לצד
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דופן בעייתית מבחינה תפקודית וחזותית אל חלקיו ה"אזרחיים" של האגן ,קיימים גם שטחים לא
מנוצלים נרחבים (במיוחד באזור מתקן חולות) שפוגעים ביכולת לפתח את האגן באופן מיטבי.
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 .הממשק של מרבית החיילים עם המערכת
האזרחית במועצה מינימלי .ישנה מידה מסויימת של צרכנות מסחרית (בעיקר מזון) שמקורה
בחיילים ,אך קשה לאמוד את היקפה.
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.
 .2.2השפעות 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 .דוגמאות לכך ניתן לראות לדוגמא בשטחי המטווחים של בא"ח גבעתי בהם מפוזרת אשפה
שנותרת בשטח ,בעיה של פינוי וטיפול באסבסט אשר מושלך לשטחים הפתוחים וכו' .בנוסף ,ישנן
גלישות ביוב מבסיסי צה"ל ,שלא מטופלות לאור מחלוקות בין צה"ל למועצה לגבי חיבור הבסיסים
באזור פתחת ניצנה למט"ש המוקם בקציעות (מהלך שאמור להסדיר את הנושא) .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.

אשפה במטווח

פסולת מול בא"ח גבעתי

קציעות
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רשות הטבע והגנים יחד עם אדריכל נוף גיא שלף מיפו לאחרונה את כלל המפגעים הסביבתיים
לאורך כביש  - 10פסולת וגלישות ביוב ,מתקנים נטושים ועוד ,וערכו תכנית לטיפול בהם .התכנית
כוללת גם פתרונות שיסייעו לפתח את כביש  10כציר תיירותי דוגמת מצפורים ,לעיתים בהתבסס
על מתקנים צבאיים לא פעילים .אחת מהמלצות רט"ג היא להסב את פחי האשפה במחנות
המרוחקים לפחים מוטמנים  -נושא הדורש היערכות מצד המועצה שמתקינה כיום פחים מוטמנים
ביישובי המועצה .התוכנית תוגש למשרד הביטחון.
לבסיסים ולאוכלוסיית החיילים חותם סביבתי משמעותי על האזור ועל השטחים הפתוחים .בכדי
לצמצם השפעה זו ולחזק את הקשרים עם בסיסי צה"ל ,נערכים שיתופי פעולה של היחידה
הסביבתית של רמת הנגב עם בסיסי צבא שונים במרחב המועצה .שיתופי הפעולה מתקיימים סביב
נושאים שונים הקשורים לשטחים הפתוחים ,סביבה וקיימות ,דוגמת מינים פולשים ,מיחזור
וכיו"ב .היוזמה לרוב מגיעה מהבסיס ותלויה במידה רבה באחראי מטעמם עבור כל בסיס/מתקן
בנפרד .שיתופי הפעולה כוללים תרומת שעות התנדבות של חיילים ,פעילויות משותפות והרצאות
שהיחידה הסביבתית מספקת ,אך אין כיום שיתופי פעולה מוסדרים ורציפים .בנוסף ,חלק
מהבסיסים לוקחים חלק בפרויקט משותף עם החברה להגנת הטבע – 'צבא להגנת הטבע' והקימו
לדוגמא בור מים לציפורים באזור שבטה.
 .2.3הקמת 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 .עם זאת ,מקודמת בימים אלו תכנית ארוכת טווח להקמת לש"ביות
שישרתו את בסיס האימונים בצאלים .מתקני אימונים אלו נועדו לאמן יחידות בלוחמה בשטח בנוי
והם בנויים כישובים של ממש הכוללים דרכים ,מספר רב של מבנים בגודל מלא כולל מבנים רבי
קומות .השימוש במתקנים אלו צפוי להיות אינטנסיבי וכל אחד מהם יוכל לקלוט מספר יחידות
מתאמנות בכל רגע נתון ,אשר ישהו וילונו סביבו.
התכנית להקמת מתקנים אלו מקודמת בולמ"ב ועל כן הדיון באיתורים אינו נגיש לציבור .שניים
מהאיתורים נמצאים באזור אגן משאבים ואיתור נוסף נמצא על גבול שמורת חולות ניצנה (רט"ג
מתנגדת למיקום זה) .למתקנים מסוג זה יכולות להיות מספר השפעות סביבתיות שליליות  -רעש,
זיהום אור ,תנועה מוגברת של כלי רכב צבאיים ,פסולת ועוד.
 .2.4מחנות 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,
לדוגמא פינוי בסיס הגדנ"ע בשדה בוקר (שנמצא במיקום אסטרטגי מבחינה נופית) יוכל לשחרר
שטח לטובת פיתוח תיירותי במקום (הנושא נמצא בבחינה כיום) .כמו כן ,עומדת על הפרק העתקה
של מחנה ומטווח קציעות אשר יוכל לשחרר שטחים נרחבים לחקלאות .מרת"ח ניצנה שהתפנה
לאחרונה נתפש כשטח עתודה לפ יתוח עתידי והדיון באופי פיתוח זה ובצורך בו ימשיך להתקיים
במסגרת העבודה על תכנית המתאר .במרחב כביש  10התפנו וצפויים להתפנות מספר בסיסים -
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מחנה שגיא בסמוך לגבול ומחנה שידרית בסמוך לבורות לוץ ,שצפוי להיות מפותח כחניון לילה של
רט"ג.
.2.4.1אופן 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 שטחים אלו לצורך פיתוחם מחדש או השבתם למערך השטחים
הפתוחים ,ליקרה יותר ולאחריותה הבלעדית של המערכת האזרחית.

 .3שטחים צבאיים סגורים וממשק עם אימוני הצבא והניסויים הביטחוניים
 .3.1היקפי ומאפייני השטחים
ניתן לחלק את שטח המועצה לשלושה מרחבים בהיבט פריסת השטחים בהם נעשה שימוש בטחוני.
מזרחית לכביש  40מצויים "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  ,10לה מוקדש
סעיף .4
ניתן לסווג את סוגי שטחי האש השונים לפי רמת האינטנסיביות ואופי הפעילות בתחומם ,בהתאם
לאפיון של מידת השפעתם על הסביבה:
•

שטחים מופרים – שטחי אימונים אינטנסיבים להם השפעה ניכרת על השטחים הפתוחים.
חלקם בסמוך לדרכים ואזורי פיתוח ועל כן ההפרה בעלת נצפות גבוהה ,דוגמת השטחים בהם
מקיים ביסל"ח אימוני רק"ם לאורך כביש  224בין עיר הבה"דים וירוחם .אחרים בלב השטח
הפתוח דוגמת מטווחי חיל האוויר דרומית לבסיס רמון ,מטווח  80ואזורי הניסויים דרומית
למכתש רמון ואזורי המטרות של מחנה שיבטה.
לצד ירי של כלי נשק כבדים/כלי טייס ונסיעה של רכבים משוריינים ,מהווים ביצורי עפר,
מטווחי שטח ולש"ביות שימושים מרכזיים היוצרים הפרה נופית ואקולוגית ,לעיתים בלב
שטחים הפתוחים .מקבצים של עבודות וביצורים מסוג זה נמצאים באזור נחל בוקר-הר
חלוקים ,למרגלות רכס נפחה ,במרחב שדה חפיר-נחל ניצנה ועוד.
יש לציין שעל אף ההפרות החמורות בשטחים אלו הם מהווים מיעוט מכלל השטחים במרחב
רמת הנגב.

•

שטחים באינטנסיביות נמוכה – שטחים המשמשים לאימונים "יבשים" ,שדאות וניווטים,
מעט אימון ירי בנשק קל וכדומה ,היוצרים פגיעה חלקית או זמנית בערכיות השטח .מרבית
השטחים הסגורים מזרחית לכביש  40כלולים בקבוצה זו (שטחי האימונים של ביסל"ח ובה"ד
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 ,)1כמו גם מרבית השטחים הצמודים לכביש  40ממערב במקטע צומת טללים  -מצפה רמון
ושטחי בא"ח גבעתי צפונית לכביש  211בכניסה לפתחת ניצנה.
•

שטחי בטיחות ושטחי נתירים  -שטחים שאינם בשימוש פיזי אלא משמשים כאזורי
בטיחות/מגבלות ,וככאלה לעיתים אף שומרים על ערכיות האזור .השטחים המופרים ביותר
במרחב מוקפים לרב בשטחים מסוג זה בהיקפים נרחבים.
מרבית השטח הכלוא בין כביש  ,10כביש  ,211כביש  40וכביש  171הוא שטח מסוג זה ,כמו כן
גם אזור הר קרן והשטחים הסובבים אותו (חלק משטחי האימונים של בסיס צאלים).

 .3.2ממשקים עם השטחים הפתוחים
.3.2.1שטחי 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 ישנו ערוץ תקשורת ישיר וקבוע ,באמצעות מנגון מתאם ,וקיימת
אמנה שמסדירה 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.
על בסיס האמנה ,מתקיים כיום קשר הדוק בין מפקדי מחנות ומתקני אימונים ובין רשות הטבע
והגנים .שיתוף הפעולה נעשה בשטח בליווי שוטף של פקחי רשות הטבע והגנים .נוהל העבודה
המוסדר של עבודת הצבא ותיאום האימונים מתקיים גם עם כל הגופים הרלוונטיים למרחב (רשות
העתיקות ,רשויות הניקוז ,רשויות מוניציפליות ועוד).
למרות ההסכמות ,כוח האדם שעוסק באכיפה ופיקוח על הנושא מרט"ג מוגבל ,וחופש הפעולה של
מפקדים בשטח הוא נרחב .יכולת האכיפה של המועצה מוגבלת גם היא וזו נתקלת פעמים רבות
באדישות הצבא בנושא.
.3.2.2תיירות 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 .בפועל מרבית המטיילים הנכנסים לשטח בסופי השבוע
אינם מתאמים את כניסתם ולרב גם אינם מודעים לצורך בתיאום .בנוסף ,קיימים במרחב אזורים
ודרכים עם ערכים תיירותיים וטיילותיים אשר הגישה אליהם אינה מתאפשרת כלל בשל היות
השטח חשוד במיקוש ונפלים .שטחי האש מגבילים את הפיתוח התיירותי ,ותשתיות טיילות כגון
שבילי אופניים ,שבילי הליכה ועוד .מגבלות אלו משמעותיות עוד יותר בפיתוח הפונה למטיילים
עצמאיים מחו"ל ,אשר לרב כלל אינם מודעים לסוגיית השטחים הסגורים.
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פארק חרותות הסלע לדוגמא נמצא בחלקו בתחום שטחי האש ועל כן חלות מגבלות לגבי פיתוחו
והנגשתו למבקרים .עולות גם מגבלות בממשק עם שולי שטחי האש .כך למשל ,באזור שבטה ,בגבול
שטח אש ,ישנה דיונת חול שפוקדים אותם רבים מבני האזור והיא אף מהווה אטרקציה תיירותית
ייחודית של גלישת חולות .לנוכח מיקומה בשולי שטחי אש השימוש באתר זה לטובת תיירות הוא
מוגבל ובעייתי מבחינת הצבא כיוון שלעתים עוברים שם רכבי צה"ל והאזור עלול להוות סיכון
למבקרים .דוגמאות נוספות הן מציאת שטח המתאים לפסטיבל המידברן ,אפשרות לשימוש בדרך
ניצנה המנדטורית ,תיירות מסורתית בואדי אריכא 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.
בחלק מהמקרים קיים צורך ב"מסדרון" תיירותי שיהיה פתוח כל ימות השנה  -חיבור עבדת -
שיבטה ,חיבור עבדת  -מכתש רמון ,חיבור כביש  - 40גבי חווה ועוד .במקומות אחרים יש צורך
בפתיחת מרחבי טיילות שכיום הנגישות שלהם מוגבלת בשל מגבלות מערכת הביטחון ,דוגמת -
פארק חרותות הסלע ,אזור בורות לוץ ,מרחב נחל נקרות ועוד.
 .3.3ממשקים עם מוקדי הפיתוח
לצד הצורך הלאומי בשטחי אימונים צבאיים ,לשטחים אלו ולפעילות הצבאית בהם השפעה שלילית
או מגבילה על אגני ההתיישבות והפיתוח של המועצה .ראשית ,הם מייצרים מטרדים יומיומיים
עבור התושבים ,בנוסף הם מגבילים פיתוח של מוקדים קיימים וחוסמים פיתוח עתידי של מוקדים
חדשים.
.3.3.1מטרדים לתושבים ומבקרים
מספר ישובים נמצאים בסמיכות לשטחי האש ,כגון באר מילכה ומשאבי שדה .שטחי האש משפיעים
על יכולת התפתחותם ומרחב המחייה של התושבים .הפזורה הבדואית אשר מתגוררת בואדי
אריכא מצויה גם היא בתחומי שטחי האש .תושבי יישובים אלו ותושבי המועצה בכלל ,מושפעים
בשגרה היום יומית מרעש מטוסים ,פיצוצים ,תרגילים צבאיים וכדומה .ביישוב אשלים אף
מורגשות רעידות קרקע בשל האימונים בשיבטה .הסמיכות לשטחים סגורים מגבילה את הגישה
של תושבי יישובים אלו לשטח הפתוח הסמוך ליישוב .במקרים רבים החיבור לשטח הפתוח עומד
בבסיס התפישה האידיאולוגית והקהילתית של היישובים.
סוגיית סגירת הכבישים גם היא משמעותית הן עבור התושבים והן עבור מבקרים .השימוש בכביש
 40לנסיעה לאילת נמצא בעלייה ביחס לכביש  .90הפיתוח התיירותי במועצה מתבסס בחלקו על
תנועה זו (ראה הרחבה בפרק התיירות) .סגירות לצרכי ניסויים ואימונים של מתקן שדמה (לרוב
מתקיימים מדרום למכתש רמון) מהוות מטרד עבור האזרחים ומהווה מגבלה מסויימת לפיתוח.
.3.3.2חסמים 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 (ראה איור מס'  )3מסמן שטחים שידרשו לצורך פיתוח בתחומים
שונים  -תיירות וטיילות ,התיישבות ,חקלאות ותעשייה .המיפוי גם מגדיר סדר עדיפויות לקידום,
כל זאת מתוך נקודת מבטה של המועצה.
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בנוסף לבקשות ארוכות טווח ,המועצה ,באמצעות החברה הכלכלית רמת נגב ,מקדמת מספר
פרויקטים בטווח הקרוב אשר דורשים תיאום מול מערכת הביטחון:
•

א.ת .באר חייל ,מצפון לרביבים ,מקודם ביוזמת המועצה האזורית רמת הנגב ומועצת ביר
הדאג' כאזור תעסוקה משותף שאמור לתת מענה לשתי הקהילות .האזור נמצא בתחום שטחי
האש של צאלים וידרוש פינוי השטח על ידי הצבא.

•

מתחם פסטיבלים בשטח פתוח (מידברן ואחרים) מקודם כחלופה לאתר הנוכחי באזור שדה
בוקר .המועצה בוחנת אתר בשטחי האש של שיבטה אשר ידרוש תיאום עם מערכת הביטחון.
האתר ידרוש פינוי של שטחי אימונים ,קבוע או בעת קיום ארוע ,באזור מחנה שיבטה.

•

מרכז השירותים המתוכנן לצד עיר הבה"דים מהווה דוגמא לרתימת האוכלוסיה הצבאית
לטובת פיתוח המערכת האזרחית באזור .פיתוח המרכז ,שאמור לכלול גם מלונית ,מסתמך על
כח הקנייה הפוטנציאלי של אוכלוסיית החיילים ומשפחות מבקרות.

•

בסיס הגדנ"ע בכניסה למדרשת בן גוריון ממוקם על שטח ערכי מבחינה נופית על מצוק הצין.
המועצה מעוניינת בפיתוח לינה תיירותית בשטח זה .מערכת הביטחון דורשת איתור ופיתוח
מתקן חלופי כתנאי לפינוי המתקן הקיים.

.3.3.3פיתוח 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.
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איור מס'  - 3שטחים מבוקשים ממערכת הביטחון ורט"ג על ידי מ.א .רמת הנגב
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 .4הביטחון השוטף
לצד אימוני הצבא וניסויי מערכת הביטחון ,למועצה האזורית רמת נגב קו גבול ארוך באורך כ85-
ק"מ עם מצרים .לפעילות הביטחון השוטף לאורך הגבול ולשדרוגו לאור המציאות הביטחונית,
השפעה רבה על חיי היומיום ועל פיתוח עתידי של המרחב.
 .4.1כביש  10ורצועת הבט"ש
כביש  10מהווה סוגייה משמעותית עבור פיתחת ניצנה והמרחב כולו .בעשור האחרון נפרס לאורך
הכביש מכשול הכולל גדר גבוהה ומתקנים צבאיים רבים .לאורך הכביש מספר מחנות פעילים
בגדלים שונים ובנוסף מספר רב של מתקנים נטושים (סוגיית ההשפעות הסביבתיות של מחנות אלו
נסקרת בסעיף  .)2.2כביש  10נסגר לראשונה ב ,2011-בעקבות מתקפת הטרור בכביש  12ובכביש 10
וההתערערות הביטחונית בסיני ונסגר סופית ב .2013-בשנים האחרונות מאושרת פתיחת הכביש
למטיילים בחול המועד סוכות ופסח וב 2018 -אושרה גם הפתיחה בחנוכה.
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 .מסלול זה  -כביש  ,211שיבטה ופתחת ניצנה בצפון; כביש  40עבדת והצין
במזרח; מכתש רמון ובורות לוץ בדרום וכביש  ,10רמת ברנע ובארותיים במערב  -יכול לקדם
תיירות וטיילות רב יומית במרחב .כיום מופעל לחץ על מערכת הביטחון מצד רט"ג ,המועצה
והתיירנים באזור לפתוח את הכביש לתנועה לדרום בתקופות נוספות בנוסף לחול המועד פסח
וסוכות.
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.
 .4.2הבטחון 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').

 .5שיח 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.
כיום חלק ניכר מהכנסותיה של המועצה מגיע מתשלומי הארנונה של צה"ל ,על בסיסיו שפזורים
ברחבי רמת הנגב .תשלומים אלו היוו למעשה חלק מהותי מהבסיס הכלכלי של המועצה .בשל ביטול
מעמד "עיר עולים" הגורר ירידה משמעותית בשיעורי הארנונה המשולמים על מתקני מערכת
הביטחון (מ 100%-מהשטח לכ ,)35%-הכנסותיה של המועצה ממתקנים צבאיים צפויה להצטמצם
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במידה משמעותית בשנים הקרובות .שינוי זה העלה מחדש את הצורך בבחינה של התועלת
המקומית מפיעולות מערכת הביטחן אל מול המגבלות שהיא מטילה .בהסתכלות רחבה על תחומי
המועצה ,ישנם שטחי אש רבים שאינם מפריעים לפעילות האזרחית .עם זאת ,קיימים היום מספר
קונפליקטים בולטים בין אינטרסים של מערכת הביטחון לבין צרכי הפיתוח של המועצה וביניהם:
הרחבת ההתיישבות והחקלאות ,פיתוח תעסוקה ותעשייה ,שמירת ערכי טבע ,חיזוק ופיתוח מערך
התיירות והטיילות בשטחים הפתוחים ועוד .כל אלו מצריכים שטחי פיתוח וכן שימוש ו/או מעבר
בשטחים שכיום מתפקדים כשטחי אש.
בניסיון למזער קונפליקטים אלו בשנים האחרונות נערכו מגעים רבים בין המועצה למשרד הביטחון
וצה"ל במטרה לגרוע שטחי אש מסוימים וליצור שיתופי פעולה בנוגע לאחרים .המועצה האזורית
רמת הנגב משתפת פעולה במהלך זה עם מועצה אזורית חבל אילות ,שגם היא ניצבת במצב דומה
מול מערכת הביטחון.
מידי חמש שנים נעשית עבודה במטה בצה"ל  -תכנית רב שנתית לשטחי האש .במסגרתה ,עוסקים
בין השאר במענה לפניות נקודתיות מרשויות וגופים כגון המועצה ברמת הנגב ,מתוך הבנה שיש
לערוך שינויים מסוימים בהתאם לצרכי הפיתוח של הישובים .במסגרת עבודת המטה ,הצבא בוחן
את הצורך בשטחי האש בטווח הקצר ובטווח הארוך ומשחרר שטחים כשניתן .כיום מתנהל משא
ומתן בין צה"ל ורשות הטבע והגנים לבין המועצה בנושא שחרור שטחי אש לטובת הגדלת שטחי
חקלאות באזור פתחת ניצנה ,החרגת כפר התיירות בואדי אריכא מתחום שטחי האש ו/או מתן
מעבר לקבוצות אליו ,איתור מקום לפסטיבל המידברן ,פינוי בסיס הגדנ"ע בשדה בוקר ועוד.
הדיון סביב שטחי האש אינו עוסק בגריעת שטחים בלבד ,אלא ביצירתו של מערך ניהול משותף
ושימושים מעורבים בשטחים הפתוחים .עם זאת ,אחד החסמים המרכזיים העומדים מול הצבא
בנושא השימוש המשותף הוא שאלת האחריות על המשתמשים האזרחיים.
לאחרונה מקדם ארגון "צבא הגנה לטבע" יחד עם רט"ג וצה"ל ,תכניות לניהול ממשק אקולוגי
בתחום שטחי האש .פרויקט ראשון החל בשטחי ביסל"ח ומטרתו ליצור איזון בין צרכי האימונים
של צה"ל ובין הערכיות הטבעית של השטחים .במסגרת הפרויקט ממופה הפעילות הצבאית
והערכיות הטבעית ומגובשות הנחיות לאופן ביצוע האימונים ומיקומם במרחב בצורה המיטיבה עם
השטח הפתוח .פרויקט נוסף בשטח נרחב יותר ,החל לאחרונה בשטחי האש של צאלים.
בעבר נערכו שיתופי פעולה בין צה"ל לבין המועצה ושטחי אש שונים שוחררו למטרות אזרחיות.
לדוגמא ,חלק משטחיה הנרחבים של התחנת הכח התרמו-סולרית באשלים היו בעבר שטחי אש,
אשר שוחררו לטובת הפרויקט לאחר מגעים ממושכים עם הצבא .שטח נוסף הוקצה לאחרונה
להקמת לולים עבור קיבוץ שדה בוקר.
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 .חשוב
לציין כי המערכת הצבאית כוללת מספר רבדים  -דרג מפקדי הבסיסים ומפקדי הבט"ש איתם באה
המועצה במגע יומיומי ,פיקוד דרום האחראי על כל הפעילות הצבאית ותיאום שטחי האש במרחב,
ואג"ת העוסק בתכנון ה ן של שטחים ומחנות והן של תכניות עבודה המשפיעות על המרחב .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.
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 .6סיכום ותובנות
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.

•

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 המסלול 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.)3.3-
שחרור 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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 .1מבוא
לתחבורה תפקיד מרכזי במערכת האזורית ,היא גורם משפיע מאוד על מגוון תחומים :כלכלה ,חברה,
תנועה ,איכות חיים ,איכות סביבה ,בטיחות ,עיצוב עירוני ועוד .בשטחה של המועצה ישנן קבוצות
משתמשים שונות בעלי צרכים תחבורתיים שונים :תושבים ,מטיילים ,חיילים ,פעילות צבאית ותנועה
עוברת בדרך לאילת.
דוח זה עוסק בתיאור מערכת התחבורה במועצה אזורית רמת הנגב במסגרת השלב הראשון של תכנית
המתאר הכוללנית למועצה .הדו"ח בא להציג ,לתאר ולנתח את המצב הקיים התחבורתי בראיה
מועצתית ,אזורית וארצית ,הן של התכנון הסטטוטורי והן של יתר רכיבי מערכת התחבורה .מטרת
העבודה שנעשתה בשלב זה היא להכיר את המצב התחבורתי במועצה ,על מנת לספק בסיס לתכנון תכנית
המתאר הכוללנית למועצה.
לדו"ח זה ארבעה חלקים:
• מבוא
• מערכת התחבורה במרחב המועצה – מערכת הדרכים והמסילות ,מערך התחבורה הציבורית ושבילי
אופניים.
• ניתוח תובנות משיתוף הציבור המקדים שנערך.
• מסקנות ותובנות – סיכום המסקנות מהדו"ח וסוגיות העולות ממנו אשר יש לתת עליהן את הדעת
בתהליך התכנו.
המועצה האזורית רמת הנגב היא הגדולה ביותר במדינת ישראל .בתחומה יישובים בהם קיבוצים,
מושבים ,ישוביים קהילתיים וכפרי נוער ועוברים בה מספר צירי תחבורה ארציים.
הציר המרכזי בתחום המועצה הוא כביש  40אשר חוצה אותה מדרום לצפון .ציר זה מהווה גם
את התוואי העיקרי של מערך התחבורה הציבורית .אל כביש  40מצטרפים כביש מס'  222שמחבר
את המועצות מרחבים ואשכול עם רמת הנגב ,וכביש מס'  224המחבר את שטחה הצפון מזרחי
של המועצה עם ירוחם .המועצה נחצית גם על ידי כבישי רוחב ( 211ו )204וכבישים נוספים בהם
כביש  .171כביש  10לאורך הגבול עם מצרים אמנם מוגדר כביש ארצי אך נכון להיום הוא שולי
למדי במערך הדרכים האזורי והארצי.
מרכז הכובד התחבורתי ,הן של כלי הרכב הפרטיים והן של התחבורה ציבורית נמצא בתחום אגן
משאבים ,בין צומת טללים לצומת משאבים.
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 .2פיצול נסיעות ויוממות
המועצה חווה בעשרים השנה האחרונות גידול דמוגרפי משמעותי הן במספר התושבים שבה ,שבא
לידי ביטוי בהרחבת הישובים הקיימים ובהקמה של ישובים חדשים והן בגידול משמעותי של
פעילוית פנאי ונופש בה ובסביבתה .גידול זה מביא עמו גידול משמעותי של הנסיעות המתרחשות
בתוך הישוב ,בין הישובים ,אל מחוץ למועצה ובתנועה העוברת.
נתוני מפקד הלמ"ס האחרון (שנערך בשנת  2008ועל כן יש לקחת את תוצאותיו בעירבון מוגבל)
מראים כי באופן מעט מפתיע ,מרבית התושבים הגיעו למקום העבודה (יוממות) ברגל ובאופניים
ואילו פחות מ 40%מהנסיעות נעשו ברכב פרטי כלשהו .מיעוט כמעט זניח מהנסיעות נעשו
באמצעות תחבורה ציבורית .אין בידינו נתונים מעודכנים יותר באשר לפיצול הנסיעות הנוגעות
למטרות אחרות ,אך סביר כי חלקה של תחבורה הציבורית יגדל בהתייחס לתנועה של בני נוער
ואילו חלקה של התנועה הפרטית יגדל עם נסיעות למטרות פנאי ונופש ונסיעות מיוחדות.
נוסף על התנועות של תושבי המועצה מתקיימת תנועה רבה על הכביש של מבקרים ושל תנועה
עוברת ,מרביתה ככל הנראה נעשית ברכב פרטי והיתר בתחבורה ציבורית.

מקור :מפקד  – 2008לוח מ.א .רמת הנגב ,הלשכה המרכזית לסטטסטיקה
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 .3מערכת הדרכים
מערכת הדרכים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב  ,המקשרת בין ישובי המועצה ,מבוססת על
דרכים בין עירוניות ורובה באחריות חברת נתיבי ישראל .יחד עם זאת ,ישנם כבישים בעלי תנועה
מועטה כדוגמת כביש מס'  171וכביש  15שהינם באחריות המועצה .בימים אלו מקודם פרויקט
"כבישים ללא אבא" במועצה ,שמטרתו שדרוג כבישים אלו לטובת העברתם לאחריות מע"צ או נת"י.
בתוך הישובים מערכת הדרכים ,רובה ככולה ,הנה מערכת מקומית עם צירי תנועה מוטורית ברמה
של רחובות חד מסלולים ודו -סטריים .להרחבה על מערכות התנועה התוך יישוביות ראה פרק
"מאפייני היישובים".

מפה  - 1מערך הדרכים הקיים והמתוכנן ,כלל המועצה
והגדלות נבחרות
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מפה  - 2מערך הדרכים הקיים והמתוכנן – הגדלה באזור הישובים
והגדלות נבחרות

 3.1מערך הדרכים הקיים
מועצה אזורית רמת הנגב מחוברת למערך הדרכים הארצי בעזרת הדרכים הבאות העוברות בתחום שטח
השיפוט שלה .להלן יוצג ניתוח עבור כל מקטע כולל התייחסות לנפחי התנועה ,ככל שמידע כזה קיים (נפח
התנועה מבוטא באמצעות יר"מ  -יחידות רכב מושווה ,מספר המשקלל את כל סוגי הרכב ,לרבות
אוטובוסים ,משאיות וכד') .בנקודה זו יש לציין כי מאחר וכבישי המועצה משרתים תנועה חיילים לבסיסי
צה"ל ולא רק תנועה אזרחית ,תנועה זו עשויה "להיבלע" בספירות התנועה היומיות ,שכן תנועה זו
מתאפיינת בשיאים נקודתיים בימי ראשון וחמישי.
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כבישים ארציים
כביש מס' 40
כביש  40הינו הכביש המרכזי בתחום המועצה ,הוא חוצה אותה מצפון לדרום בין רמת חובב לאזור
המישר ,והוא למעשה המשכו של הכביש הארצי המגיע ממרכז הארץ ובאר שבע ומסתיים בצומת קטורה
בערבה .הכביש משמש כעורק המרכזי שבאמצעותו נכנסים באי המועצה מכיוון צפון ,ולאורכו מתקיימת
עיקר התנועה במרחב ובכללה תנועת התחבורה הציבורית (ראו להלן) .התנועה העוברת מהווה מרכיב
משמעותי בכביש זה שכן הוא מהווה אלטנרטיבה לכביש מס'  25ו 90-המשמשים כדרך הראשית לאילת
מאזור המרכז ,וכן את הדרך העיקרית לבסיסי צה"ל הגדולים בדרום הנגב .בהקשר זה ראוי לציין כי
המקטע הדרומי ביותר שמאושר עבור כביש ( 6חיבור כביש  31לכביש  )25עשוי להסיט תנועה גדולה יותר
לעבר כביש  90על פני כביש  ,40בעוד שהמשך אפשרי שלו לכיוון צומת הנגב יחזיר חלק מהתנועה לאזור
ויגדיל את הנגישות של כלל המועצה לצפון הארץ.
כביש מס'  40מוגדר בתמ"א  3ככביש ראשי ולאורכו רוחב זכות הדרך הנו  80מ'  .בתחום המועצה ,במצב
הקיים הוא חד -מסלולי ,דו – נתיבי ,דהיינו טרם נסלל במלוא זכות הדרך.
להלן יוצגו הקטעים השונים של כביש  40בתחום המועצה.
קטע בין לצומת הנגב (עיר הבה"דים) לצומת טללים:
במקטע זה לא פורסמו ספירות תנועה על ידי הלמ"ס  ,לכן אין בידינו נתונים על היקפי התנועה בקטע
זה.
לקראת צומת הכניסה לעיר הבה"דים הכביש הורחב לשני מסלולים וכולל  2נתיבים
בסיסיים לכל כוון ובנוסף נתיבים מיוחדים לפניות ימינה ושמאלה בצמתים.
קטע בין צומת טללים לצומת חלוקים:
בקטע זה הדרך הנה חד-מסלולית  ,דו -נתיבית.
מספירות תנועה שנערכו על ידי הלמ"ס בשנת  2016עולה שנפח התנועה המרבי  ,לשני
כוונים ביחד היה  460יר"מ/שעה* וביום שבת אף הגיע ל 708-יר"מ/שעה.
קטע בין צומת חלוקים למצפה רמון:
בקטע זה הדרך הנה חד-מסלולית  ,דו -נתיבית.
מספירות תנועה שנערכו על ידי הלמ"ס בשנת  2016עולה שנפח התנועה המרבי ,לשני
כוונים ביחד היה  802יר"מ/שעה (חלוקים-עבדת) ו 1013יר"מ/שעה (עבדת-מצפה רמון)
נפח זה נצפה ביום שבת.
קטע בין מצפה רמון לצומת ציחור:
בקטע זה הדרך הנה חד-מסלולית  ,דו -נתיבית.
מספירות תנועה שנערכו על ידי הלמ"ס בשנת  2016עולה שנפח התנועה המרבי ,לשני
כוונים ביחד היה  529יר"מ/שעה ואף הוא נצפה ביום שבת.
לסיכום ,נפחי תנועה אלו נמוכים ביותר ,שכן מבחינת קיבולת הכביש החד מסלולי ,מקובל לחשב
כקיבולת סדר גודל של  2,000יר"מ/שעה ורק מעבר לנפח זה מומלץ לשדרג אותו לדו-מסלולי עם  2נתיבים
בסיסיים לכל כוון .מעניין לראות כי שיא הנפחים בכביש זה הם בימי שבת ,ובזהירות המתבקשת ניתן
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לומר שנראית מגמה גוברת של שימוש משמעותי בכביש למטרות פנאי ונופש ,שימוש המעפיל על
השימושים האחרים שלו .להרחבה על המגמה הגוברת ראו בפרק התיירות.
צמתים בכביש  – 40טללים וחלוקים
צומת טללים וצומת חלוקים אינם מרומזרים ובעלי מבנה  Tהדורש ביצוע פניה על מנת להמשיך את
הנסיעה בכביש " .40שבירה" זו בכביש  40קוטעת את רציפות הדרך מעלה סוגיה מורכבת של תפקיד
הכביש במערך הארצי והמקומי ,המצטרפת לסוגית מיקומו של הכביש במערך התיירותי .סוגיה זו תידון
בתכנית הכוללנית.
כביש מס' 10
כביש מס'  10מוגדר בתמ"א  3ככביש ראשי ולאורכו רוחב זכות הדרך הנו  80מ' .הכביש מתחיל מפתחת
שלום ונמתח לאורך הגבול עם מצרים עד לאזור אילת.
הקטע הצפוני ביותר שלו שבין צומת כמהין לבסיס אמיתי 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 כמו הר כרכום ו"הקניון
הלבן" בנחל שגיא.
עקב שיקולים ביטחוניים ,הכביש סגור לתנועה אזרחית ,מלבד לפתיחה זמנית ומוגבלת
במועדי ישראל .סגירת הכביש במהלך השנה יוצרת קושי לפעילות התיירותית באזורים אלו.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) לא מבצעת ספירות תנועה בכביש זה ,אך מטבע הדברים התנועה
בו נכון להיום ,דלילה ביותר .יש לציין כי ישנה תכנית מאושרת להסטת תוואי כביש מס'  750 10מ' מזרחה
מתוואי המקורי שעתיד לחבר את פתחת ניצנה לכרם שלום ולאזור נגב מערבי (ראו כביש  ,15להלן).

כבישים אזוריים
כביש 222
ספירות תנועה (למ"ס) משנת  2017מצביעות על נפחי תנועה נמוכים של עד כ 2,600 -יר"מ ליום ואילו נפח
התנועה המרבי ,לשני כוונים ביחד היה  529יר"מ/שעה .כאמור ,נפחי תנועה בהיקפים אלה מתאימים
לכביש חד-מסלולי  ,דו-נתיבי ואין הצדק תנועתי להרחבתו.
כבישים 204,224,211 ,171
עבור כבישים אלו לא התקבלו ספירות תנועה.
מהתרשמות ראשונית בשטח  ,נפחי התנועה בהם נמוכים ורמת השירות בהם מספקת .כביש  171מתוחזק
באופן בלתי מספק ע"י נתיבי ישראל .המועצה מקדמת את העברתו לטיפולה.
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כביש 206
קטע כביש זה מחבר את כביש  25עם מפעלי אורון (והמשך בדרך פרטית את מפעלי צין).
לא פורסמו ספירות תנועה עבור קטע זה ,אך סביר שנפחי התנועה בו קטנים יחסית .מצב זה עשוי להשתנות עם
פיתוח תעשיתי מאסיבי אפשרי בבקעת אורון ויש לתת את הדעת על כך.

מתוך :נפח תנועה יומי בקטעי דרך נבחרים בדרכים לא עירוניות ,בימי ראשון עד חמישי ( 2016למ"ס)

מפה  – 3נפחי תנועה בתחום המועצה ממוצע לשנת ( 2016ספירות למ"ס)
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כבישים מקומיים ,דרכי גישה ודרכים פנים ישוביות
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 (להרחבה ראו פרק מאפייני
הישובים):
•

בקיבוצים מבנה רשת הדרכים והרחובות בנוי סביב ציר היקפי ראשי לרכב ,ממנו מסתעפים דרכי
גישה מקומיות ,לרוב שבילים להולכי רגל ,אשר אינם מאפשרים נגישות מלאה לרכב פרטי לכל
השימושים כולל ליחידות המגורים .חנייה מתבצעת על הציר ההיקפי או בחניונים הצמודים
למוסדות הציבור בקיבוץ או במספר אזורים מוגדר.

•

במושבים מבנה רשת הדרכים בנוי לרוב על ציר ראשי (לפעמים יותר) העובר במרכז היישוב.
במושבי המועצה זוהו מבנה יחודי לכל ישוב .חניה מתבצעת בצמוד לבתים.

•

ביישובים הקהילתיים לרוב הבנוי יתבצע על ציר ראשי מעגלי המאפשר נגישות מלאה לרכב לכל
השימושים וכולל חנייה צמודה לכל יח"ד .מבנה דומה נמצא במספר הרחבות.

 3.2מערך הדרכים המתוכנן
התכנית המתאריות הארציות המרכזיות המשפיעות על תחום המועצה הינם תמ"א  3ותמ"א 23
המאושרות ,ותמ"א  42שנמצאת עדיין בהליכים (להרחבה ראו פרק סקירה תכנונית) .יש לציין כי בשלב
זה תמ"א  42מטמיעה את התוואים המאושרים בתמ"א  ,3אך לעת אישורה תמ"א  42תשלב תוואים
מעודכנים שלא ייתאמו בהכרח לתוואים המאושרים בתמ"א  .3נוסף על מערך הדרכים שתואר לעיל
מתכוננים מספר כבישים חדשים בתחום המועצה.

כבישי רוחב ארציים בין כביש  40לכביש 90
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 .הדרך בהתוויתה הנוכחית מתחילה בשדה-בוקר ,חוצה
לכיוון מזרח את נחל צין ,עולה בנחל חווה לדארב אל סולטאן ויורדת דרך נחל נקרות לעין-יהב .אורכה
המתוכנן של הדרך כ  50 -ק"מ והיא חוצה שמורות טבע ואת דרך הבשמים.
זהו תוואי היסטורי ולא ברורה נחיצותה במערכת הדרכים האזורית והארצית.
אין צפי לתכנון מפורט ולביצועו של הכביש.
כביש זה מצטרף לכביש רוחב נוסף במעמד דומה המחבר את מצפה רמון ונמשך לאורך המצוק הצפוני
של מכתש רמון עד למפגש עם כביש  .19יש לציין כי כבר היום קיים תוואי שיכול לאפשר חיבור דומה:
כיום כביש  224שמתחבר עם כביש  225ומשם לכביש  .227יש לציין כי ניתן גם להשמיש את הקטע הפרטי
שנמצא בתחום מפעלי אורון ,שמתחבר לכביש  227ומשם לכביש .90

9

תחבורה

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

כביש נוסף שמאושר בשטח המועצה ומבוצע ברובו הוא כביש מס' ( 3למעשה כיום כביש מס'  222סלול
ברובו בתוואי הנ"ל) .כפי שניתן לראות במפה מס' ( 4בהגדלה העליונה) ,הכביש חוצה תכניות מפורטות
מקודמות :את התכנית ליישוב החדש נווה תמרים ,וכן הכביש משיק לתכנית המקודמת של שיזף ממערב.

דרך 6
תמ"א /31א 4/21/מתווה את קטע הדרך עבור כביש מס'  6ממחלף נבטים ועד לצומת הנגב .יש לציין כי
נכון לכתיבת שורות אלו ,קטע הכביש הצפוני יותר עד מחלף נבטים צפוי להיות הקטע האחרון שיבוצע
ואילו הקטע המאושר האחרון שעד צומת הנגב לא צפוי לצאת לביצוע.

מפה  – 4תמ"א ותמ"א 23
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כביש 15
כביש זה קיים 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 .התכנית מציעה
כביש חד מסלולי ודו נתיבי הנמתח מכביש  222מצומת כמהין לכוון עזוז כאשר החיבור לכביש  10צפוי
להתרחש במצפור בר לב .התוואי המתוכנן מציע לעקוף את הרחבת ניצנה (על תכנית ניצנית והרחבת ניצנה
ראו פרק סקירה תכנונית) ולעקיפה ממזרח של כפר הנוער .מטרת התכנית היא לשדרג הכביש ולהעביר
את האחריות לטיפולו לנת"י.
ישנן מספר תת חלופות לכביש זה והן נידונות בימים אלו ,ראו סכמה להלן.

מקור :מנהל התכנון ,מחוז דרום

מפה  – 5חלופות מוצעות לכביש 15
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 .4רמת מינוע
רמת המינוע מחושבת כמספר כלי הרכב ל 1,000-תושבים.
בעלות על רכב מגדילה את מרחב אפשרויות הבחירה של בני משק הבית בבואם לבחור באמצעי נסיעה
ואף משפיעה על ההחלטה האם לבצע את הנסיעה בכלל .מכאן שרמת מינוע גבוהה עשויה להגדיל את
הביקוש לנסיעות ברכב פרטי.
רמת המינוע במועצה אזורית רמת הנגב הוערכה מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטיסטיקה לשנת 2017
ועומדת 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 326-כלי רכב פרטים ל 1000-נפש לפי נתוני מפקד  2017של
הלמ"ס  .יש לציין שרישום הרכב בישוב מסויים אינו מצביע בהכרח על המצב האמיתי באותו ישוב .רכב
חברה שמצוי בשימוש עובד בחברה יכול להיות שרשום בישוב אחר מזה של המשתמש בו ולכן יש לקחת
בזהירות מירבית את הנתון הזה.
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 .5מסילות ברזל

מפה  - 6מערך מסילות הברזל הקיים והמתוכנן

 5.1מסילות קיימות
בתחום המועצה קיימת מסילת ברזל אחת המשמשת להובלת מטענים .תוואי המסילה מתפצל מהקו של
באר שבע  -מישור רותם ממשיך למפעלי אורון ומשם בפרסה דרך עמקו של נחל צין למפעלי הצין.

 5.2מסילות מתוכננות
בתכנית המתאר הארצית תמ"א ( 23מסילות ברזל) מאושרות מספר מסילות נוספות בתחום המועצה אשר
טרם אושר להן תכנון מפורט.
עם תכנונה של מסילת הברזל לאילת ,התוואי הקים בבקעת אורון מתוכנן להמשיך לשמש למעבר של
מטענים תוך שדרוג המסילה כולל הכפלתה ובניית תחנה מוסדרת (בהתאם לתמ"א  16ג').
שדרוג התוואי יכול לאפשר נגישות גדולה יותר לסחורות ומטענים ולאפשר פיתוח מואץ בבקעת אורון.
מסילת הנוסעים צפויה לעבור במנהרה באזור מישור ימין מחוץ לגבולות המועצה.
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מסילת ניצנה
המסילה מגיעה מבקעת באר שבע דרך צומת הנגב (עיר הבה"דים) וממשיכה לאורך תוואי כביש  211עד
לפתחת ניצנה) .תוואי מסילה כזה מזמן אפשרויות משמעותיות לפיתוח במועצה ובעיקר באגני משאבים
וניצנה.
בעיר הבה"דים תוכננה (ואף נבנו יסודות) תחנת רכבת שפתיחתה תאפשר הגדלה משמעותית של הנגישות
בתחבורה ציבורית של אזור המועצה ליתר חלקי הארץ .תוואי המסילה מזמן גם אפשרות למיקום של
תחנה באזור של צומת משאבים  /צומת טללים המהווים כאמור את מרכז הכובד של המועצה מבחינה
תחבורתית ו/או תחנה בפתחת ניצנה .אלו יכולים להוות מהפכה של ממש.
במעגל הראשון ,ישובים שיהיו במרחק הליכה מן התחנה ובתכנון נכון ,יוכלו להנות מחיבוריות מיידית
למטרופולין באר שבע וליתר חלקי הארץ .גם עבור יתר הישובים ,השימוש ברכבת יהפוך לאופציה ריאלית
ביותר .משמעות של חיבור כזה יכולה להתבטא במספר אופנים:
-

היוממות צפויה לצמוח במידה ניכרת ולחרוג ממטרופולין באר שבע.

-

יתאפשר פיתוח של אזור תעסוקה עתיר עובדים כך שהמרחב יהפוך לקולט יוממות

-

יתאפשר פיתוח אזורי תעשייה ושינוע גדולים.

נסיון העבר מראה כי לא פעם פוספסו הזמנויות רבות לפיתוח משמעותי ובר קיימא בפיתוח מסילות ברזל.
דרושה מחשבה רבה באשר למיקום המדוייק של התחנות ולאופן שבו הם יוצרים גישה אליהם .האם
תחנות אלו יהיו מחוץ למרחב המבונה ,מוקפים באזורי חניה נרחבים או שהם ימוקמו במרחב הבנוי של
המועצה ויהוו חלק מרשת של תחבורה ציבורית ברת קיימא.

מסילת ירוחם
תוואי מסילה מתוכנן נוסף ,קושר את אזור דימונה עם ירוחם דרך שטחי המועצה .תחנה בירוחם
המתפתחת יכול לשמש כמוקד תחבורתי משמעותי בדומה לתחנה בעיר הבה"דים ולאפשר נגישות גדולה
יותר בעיקר של תושבי ומבקרי אגן שדה בוקר.
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 .6מערך קווי השרות  -אוטובוסים
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 871
תלמידים ל  10יעדים ,ובחזרה ב 5 -שעות שונות .הסעות אלו גומעות במצטבר  1,830ק"מ ביום.
קווי האוטובוס הציבוריים משרתים את יישובי המועצה ,בסיסי הצבא ואתרי העניין בה בשני אופנים:
•

קווים הנכנסים לתוך תחומי היישוב  /שער הבסיס – קווים אלה מאפשרים נגישות מרבית
לתושבי היישוב והמשרתים בבסיסים אך בעלי תדירות נמוכה ולעיתים אורך נסיעה ארוך (בשל
העצירות התכופות).

•

קווים חולפים העוצרים בצמתים על הכבישים הראשיים – קווים נגישים רק לישובים  /בסיסים
 /אתרי עניין הנמצאים בסמוך לכבישים אלו ,אך הם רבים יותר ובעלי תדירות גבוהה יותר .כמו
יש לציין כי ישנה בעיה ביטחותית עם התחנות המשרתות את היישובים הסמוכים לכביש  ,40שכן
אין מעברי חצייה מוסדרים או פתרונות מיתון תנועה אחרים שמאפשרים את מעבר נוסעים
מתחנות האוטובוס לעבר היישוב.

•

בהקשר זה האבחנה העיקרית היא בין הישובים (ולעניין זה בסיסי צבא ואתרי העניין) הצמודים
לכביש  ,40בו מתבצעת עיקר תנועת האוטובוסים ,לבין יתר הכבישים בהם הקווים הם מועטים
באופן משמעותי.
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מתוך :הערכת עוצמת השירות בתחבורה ציבורית למוקדי עניין (טבע ,נופש ותיירות
כפרית) בנגב ההררי (ראובן קוסט ,עבודה סימנריונית ,האונ' העברית)2016 ,

מפה  – 7תחומי (שטחי) שרות באוטובוסים בתחום המועצה (ניתוח נתוני משרד התחבורה)2016 ,
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טבלה  – 1קווי אוטובוס לפי ישובים ורמת שירות בתחום

המועצה1

קווי אוטובוס  -לפי יישובים  -קווים עם תחנה בתוך היישוב

אדום – אין שרות או שירות מועט .צהוב – שירות בינוני .ירוק – שרות משמעותי.
קו (בסוגריים תחנות הנמצאות במרחק הליכה על
יישוב
דרך של עד  300מ' מהישוב)
"אגן משאבים"
רתמים
רביבים
שיזף
משאבי שדה
טללים ובית הספר לנ"מ
אשלים
"אגן ניצנה"
כמהין
באר מילכה
קדש ברנע
ניצנה
עזוז
"אגן שדה בוקר"
מרחב עם

45
145 ,45
אין שרות
69 ,64 ,60 ,45
)392 ,162 ,69,160 ,65 ,64( 60
145 ,142 ,140 ,45 ,44
אין שרות
אין שרות
140 ,44
140 ,44
140
55
,392 ,382 ,660, ,162 ,160 ,65( 69 ,64 ,60 ,55
)395
69 ,64 ,60 ,55

קיבוץ שדה בוקר
מדרשת בן גוריון
אתרי עניין מרכזים נוספים

,162 ,160 ,145 ,142 ,140 ,65 ,64 ,60 ,45 ,44
395 ,392 ,382
395 ,392 ,382 ,162 ,160 ,65 ,64 ,60 ,55
395 ,392 ,382 ,65 ,64 ,55
אין שרות
אין שרות

מועצה אזורית רמת הנגב
חניון הרועה
גן לאומי עבדת
גן לאומי עין עבדת (וישוב המתוכנן עבדת)
שבטה
מתקן בכליאה חולות
כלא נפחא
מחנה טלי (בסיס חיל האויר רמון)
בורות לוץ
מחנה הר חריף

395 ,392 ,382 ,162 ,160 ,64 ,60 ,55
392 ,162 ,161 ,160 ,60 ,55
אין שרות
162 ,61

 1אדום – עד  10עצירות בתחנה ביום .צהוב – סביב  50עצירות בתחנה ביום .ירוק -מעל  100עצירות בתחנה ביום.
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 .7אופניים
התנועה באופניים במרחב הכפרי ובשטחים הפתוחים ,נחלקת 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.
תנועה פנים ישובית
ישובי המועצה קטנים בשטחם ומתקיימת בהם תנועה רכבים מינימלית ,ועל כן הם מזמנים התניידות
ברגל ובאופניים ,ואכן נתוני מפקד  2008ומידע שהתקבל מהליך שיתוף הציבור ביישובים מראים כי עיקר
התנועה היא מסוג זה .לחתכים ומידע נוסף ,ראו פרק הישובים.
עם הגדלת הישובים יש לתת את הדעת לשינוי אפשרי בפיצול התנועות הפנים ישוביות.

תנועה בין ישובים ומוקדי עניין לצרכי יוממות
כאמור לעיל ,טווח היוממות באופניים נע סביב ק"מ ספורים ועל כן הוא מתאים מאד לתנועה בין ישובים
בתוך האגן ופחות רלוונטי לתנועה בין האגנים או מעבר לגבולות המועצה .מעבר למערך הכבישים,
הישובים מחוברים זה לזה בדרכים חקלאיות ודרכי עפר באיכויות שונות וניתן לבחון את שימושם
למטרה זו .מסיכום שיתוף הציבור ,נראה כי כבר כיום מתקייימת תנועה מסויימת בין ישובי המועצה
ובין הישובים והשטחים החקלאיים על גבי אופניים.
תנועה לצרכי פנאי ונופש
מרחב המועצה כולל שמורות טבע ,גנים לאומיים ומוקדי עניין וטבע רבים על כן בתחום קיימים שבילי
שטח ("סינגלים") רבים אליהם מגיעים רוכבים רבים בעיקר בסופי שבוע .מרביתם ממוקמים סביב אגן
שדה בוקר אך הם קיימים גם ביתר שטחי המועצה .בהקשר זה יצויין כי מסומן בימים אלו שביל ישראל
לאופניים (מסומן כקו כחול במפה מס'  )8העובר בתחומי המועצה.
תנועה נוספת באופניים הנה רכיבת כביש למטרות פנאי .תנועה כזאת מתקיימת במקטעי הדרך רבים
בתחום המועצה .מקטע משמעותי הינו כביש  40בין אגן משאבים לאגן שדה בוקר .מקטע כביש זה הוא
צר לעיתים ועלול להוות בעיה בטיחותית בעיקר בסופי שבוע ,בהם גם תנועת הרכבים גדולה.
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שביל ישראל באופניים
 --מקטע מתוכנן ---מממ

שביל ישראל באופניים

שבילי אופניים (מידע חלקי) מתוך האתר )Israel Hiking and Biking Map (OSM

פה  – 8שבילי אופניים לפנאי ונופש בתחום המועצה (מידע חלקי)
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 .8שיתוף ציבור  -סיכום תובנות בנושא תחבורה
במסגרת שלב א' של תכנית המתאר נערכו מפגשי שיתוף ציבור והתקיימו מספר סיורים.

 8.1קבוצת מיקוד מזכירי הישובים
ניתוח השאלונים שהושבו על ידי מזכירי הישובים מוביל למספר מסקנות משותפות.
ככלל ,מרבית התנועה בתוך הישוב מתקיימת ברגל ,כאשר בקיבוצים מצטרפת אליה תנועה באופניים.
כמצופה ,מרבית התנועה מחוץ לישוב נעשית באמצעות רכבים פרטיים (הן בבעלות פרטית והן רכבי
קיבוץ) .עם זאת במספר ישובים שבסמוך אליהם ממוקמתתחנת אוטובוס מתקיימת גם תנועה לא זניחה
באמצעות תח"צ (אוטובוסים) .לדוגמא ,בקיבוץ שדה בוקר ,שבה יש תחנת אוטובוס פעילה ,צוין שימוש
משמעותי בקווי השירות.
פתרונות החניה שונים באופן עקרוני בין הישובים .יש ישובים בהם החניה צמודה למבנה המגורים
ובאחרים מרבית החניות הם בחניוניים מרכזים /שכונתיים .הטיפוס הראשון מאפיין בעיקר את הישובים
החדשים וההרחבות ואילו הטיפוס השני מאפיין יותר את קיבוצים הותיקים .פתרונות אלו נותנים מענה
לצרכי התושבים למעט בסופשי שבוע ,בהם צויין כי לעיתים מורגש עומס.
באשר לניתוח הצרכים כפי שהועלו על ידי מזכירי הישובים ,הרי שבישובים בהם רמת השירות של התח"צ
היא נמוכה (אגן ניצנה ורתמים/רביבים) עלתה דרישה ברורה לשיפור השירות בקווי האוטובוסים.
בישובים בהם רמת השירות טובה (שדה בוקר) או נתפסת כטובה (ניצנה) עלו סוגיות ספציפיות.

 8.2קבוצות מיקוד נוספות
נוסף על השאלונים הנ"ל נערכו מפגשים עם קבוצות מיקוד ספציפיות.
מבוגרים (גיל שלישי) במדרשת שדה בוקר  -הציפו את הצורך בתדירות גבוהה יותר של תחבורה ציבורית
בין ישובי המועצה ומחוצה לה ובתחנת אוטובוס בתוך היישוב עצמו .וכן בצורך בשביל אופניים לאורך
כביש  40ובתוך היישוב.
תיירנים  -הציפו צורך להסדיר את כביש  40מבחינה בטיחותית ,להוסיף מפרצי עצירה מסודרים באתרי
העניין ,וכן ליצור עיצוב תיירותי ומזמין ולאפשר הקמה של מסעדות איכותיות.
ישובי פתחת ניצנה  -העלו את החשיבות בשדרוג של כביש  10במקטע הצפוני (עד אשכול) לטובת פיתוח
החקלאות באזור זה.
סטודנטים  -העלו את הצורך בשיפור כביש  40באספקטים של תאורה ,הרחבת צמתים ,הקמת מפרצי
עצירה ,והרחבת הכביש .בהקשר של תחבורה ציבורית ,הציפו את הצורך בהגברת קווים ,הגדלת מס'
היעדים ,הגדלת מס' תחנות ואף צורך ברכבת .ובצורך בסלילת שבילי אופניים וריצה מכביש  40ליישובים.
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 .9מסקנות ותובנות
 9.1כביש 40
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 .הכביש 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.
מומלץ לערוך ספירות תנועה בין צומת משאבים לצומת הנגב על מנת לבדוק את הנחיצות לשידרוג הכביש
לדו-מסלולי כפי שנעשה צפונית לצומת הנגב.
במציאות תנועתית בה כביש מס'  40עשוי לשרת נפחי תנועה עוברת פחותה (עם פתיחת המקטע המאושר
בכביש  ,6ראו לעיל) ,ייתכן ויש מקום לבחינת אופיו של הכביש ,על מנת לקדמו כדרך שתאפשר לשרת את
השימושים השונים שממוקמים כיום לאורכו ועתידים להתפתח יותר בשנים הבאות ובכלל זה השימושים
התיירותיים (ראה הרחבה בפרק התיירות)

 9.2כבישים ומסילות ברזל מתוכננות
בשטחה של המועצה מאושרים תוואי כבישים ארציים ,אזוריים וכן מקודמות תכניות לפיתוח כבישים
מקומיים נוספים.
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 השלכות תכנוניות
עכשוויות מועטות  ,אך פוטנציאל פיתוח חשוב לעתיד האזור ועל כן ראוי כי סוגייה זו תיבחן במסגרת
התכנית הכוללנית.
בקנ"מ האזורי והמקומי ,נראה כי האגן בו מקודמות מירב תכניות 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  .)15למהלכים תכנוניים אלו השפעות תנועתיות
משמעותיות בקנ"מ האזורי ,ועל כן ראוי כי סוגיה זו תיבחן במסגרת תכנית המתאר הכוללנית.

 9.3מערך קווי השרות – אוטובוסים
התחבורה הציבורית ,המסופקת כיום באוטובוסים ,אינה נותנת מענה בלעדי לצרכי התושבים והעובדים
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,
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בכל תרחיש סביר ,להיות גבוה .עם זאת יש מקום להגדלה של שרות התחבורה הציבורית הן באוטובוסים
והן בראיה עתידית ,גם באמצעות רכבת .התכנית הכוללנית הנה מסגרת מתאימה להכנת פרוגרמה
עקרונית להתיחסות לסוגיות אלו.
כפי שצויין לעיל ישנו הבדל משמעותי בין ישובים ונקודות עניין הנמצאים בקירבה לתחנות לבין ישובים
שאינם .הגדלת הנגישות בתחבורה הציבורית (אוטובוסים) יכולה להעשות במספר דרכים ,אך לא כולן
מתאימות להכלל כחלק מתכנית המתאר .להלן יוצגו מספר כיוונים לפי סדר ההשקעה הדרוש בהם.
תחבורה ציבורית משמשת גם לנסיעות של פנאי ונופש ומהווה מרכיב חשוב במערך התיירות באזור.
תיירנים מהמרחב יזמו מערך תיירות מבוסס תחבורה ציבורית ,עדות לכך שהמצב הקיים מאפשר פעילות
מסוג זה .ראו נספח  – NEGEV RIDE GUIDE( 1מדריך לטיול באמצעות קווי שרות במרחב המועצה).
א .הוספה של תחנות על ציר של קו קיים  -הוספה של תחנות יכולה להביא לתועלת רבה ולהעשות בקלות
יחסית שכן בשל רמת השירות הגבוהה בכבישים אין חשש לעיכוב התנועה וכן בזכות מיעוט מגבלות
תכנוניות בזכות הדרך .להלן מספר דוגמאות ,עם זאת יש לבחון כל מקרה לגופו.
-

בחינת הוספת תחנה בכניסה לגן הלאומי עין עבדת  /הישוב עבדה המתוכנן.

-

בחינת הוספת תחנות ליד מקבץ של חוות בודדים בכביש .40

חיבור כביש  171למערך תח"צ.
ב .הגדלת תדירות ו"תחבורה גמישה"  -הגדלה של תדירויות קווי האוטובוס באופן שיאפשר הסתמכות
גוברת עליהם במיוחד עבור ישו בי אגן ניצנה המתפתח .בהקשר זה מוצע לבחון אפשרות ל"תחבורה
גמישה" קרי ,למתן שירות של תחבורה ציבורית בהתאם לביקוש ספציפי ,על ידי קריאה .לדוגמא ,כניסה
של קו אוטובוס לישובי אגן ניצנה שאינם על הציר הראשי (כדוגמת כמהין) רק כאשר ישנה קריאה בעזרת
אפליקציה או כל פתרון טכנולוגי אחר .גמישות זו יכולה לאפשר הגדלה של הנגישות באופן יעיל יותר.
ג .בינוי עתידי  -יש להתייחס לנושא התחבורה הציבורית בתוכניות לבינוי עתידי .ראוי לשקול למקם פיתוח
הן למגורים והן למסחר ותעסוקה ,בקירבה לתחנות קיימות ולצמתים ראשיות (דוגמאת מיקומו הסופי
של הישוב שיזף) או בצמוד לצירים ראשיים בהם מתקיימת תנועת תח"צ מימלא ושניתן לספק לה פתרון
על ידי הוספת תחנה.
תנועה לצרכי פנאי ונופש  -רכיבה 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.

 9.4עומסי תנועה
בשונה מישובים עירוניים 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
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והן עבור מבקרים .סגירות תכופות של כביש  40לצרכי ניסויים ואימונים של מתקן שדמה (לרוב מדרום
למכתש רמון) מהוות מטרד עבור האזרחים ומגבלה מסויימת לפיתוח.

 9.5שבילי 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.
מוצע להתייחס לאתרים הבאים:
-

חיבור בין צומת משאבים ו/או צומת המועצה למשאבי שדה.

-

חיבור בין צומת המועצה לשיזף.

-

חיבור טללים לצומת טללים.

-

חיבור ההרחבה מערבית של מדרשת שדה בוקר לצומת בוקר.
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.
תנועה בין ישובים ומוקדי עניין לצרכי יוממות.
התנועה בתוך אגני הישובים נמצאת בטווח התנועה האידאלי לרכיבת אופניים (ראה לעיל) .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.

תחרות ג'ירו דה איטליה  -תחרות אופניים בין לאומית שמשכה קהל רב – 2018 ,צולם באזור נחל צין בתחומי המועצה.
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נספח  – NEGEV RIDE GUIDE – 1מדריך לטיול באמצעות קווי שרות במרחב הר הנגב
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 .1כללי
נספח המים הינו חלק מתכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית רמת נגב.
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.

איור  :1תשתיות מים במועצה (שכבת אינטרסים של מקורות)
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 .2פירוט 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 ,כ21.5 -
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 51
אלמ"ק לנחלה לשנה .ישנה תכנית להוספת נחלות אשר מפורטת בפרק החקלאות.

איור  :2התפלגות צריכת המים לפי סוג ושימוש במועצה לשנת  ,2017הנתונים במלמ"ק.

טבלה  :1נתוני צריכת מים שפירים במועצה לשנת :2017
מים שפירים
צריכה ביתית וכל צריכה
אחרת

חקלאות

מס' צרכן

6535
6536
6739
6785
6785

6788

6805

צרכן

זו היא
בע"מ
אבישי
חניבד
מחנה
שיבטה
מחנה נ.מ.
דרום
מחנה
בה"ד 1
רותם
אמפרט
נגב בע"מ
(מפ'אורון)
שרות בתי
הסוהר -
נפחה

מקורות

קידוח

מים שאינם שפירים

עילי

מקורות

קידוח

12.6
0.3
107.3
107.7
134.1

2,007.8

522.4

3

עילי

צריכה ביתית
וכל צריכה
אחרת

חקלאות

מקורות
מליח

הפקה
מליח
ומלוח

קולחים

שפדן

מקורות מליח
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6833

6836

6684
7143
7175

משרד
הביטחון
רפאל-
רשות
פיתוח
אמצעי
לחימה
בע"מ -
מתק שד
עופר
הרטוב
פרויקט
תיירות
דורון
עקיבא
משפחת
קלינגר

11.8

66.8

4.1
31.0
6.0

7176

אבי ארזוני

7191

עזוז מצפה
מגלים
אנרגיה
סולרית
בע"מ
מימי הנגב
 פזורהבדואית
אשלים סאן
פי.וי בע"מ
סולל אבן
אי.פי.סי
אשלים
שותפות
מוגבלת
מבט לנגב
הקמה-
שותפות
כלכלית
עמותת
יחדיו
זרעי
ג'נסיס
בע"מ
חוסה
קושניר
קניון שוקת
בע"מ
רודני הירש
 פרויקטתירותי
חוות
א.ש.ב.א-
אזולאי
שלמה
עמותת
בית השנטי
שחף
משפחה
(חוות
שחפים)

20.7

7328

יזרעאל איל

23.6

7332

אשלים
מפעלי
רמת נגב
בע"מ
מי רמת
נגב בע"מ
מסוף ניצנה
רשות
שדות
התעופה
חוות
גמלים
בנגב בע"מ
ניצנה מפ'
התישבותי
חינוכית
טללים
קיבוץ

7347

כמהין

7260

7270
7308

7309

7311
7312

7313
7317
7320

7321

7322
7323

7327

7336
7337

7338

7341

7343
7346

70.4

1.0

18.0
8.7

0.5

21.7

357.1
6.8

30.1

11.4

11.4

562.8
11.6

3.3

78.2

2.0
7.6

1.6

0.1

19.8
50.8

0.1

7.9
12.4

582.9

54.8
1.0
79.0

87.1
287.9

89.4
169.3

90.2

12.5

0.5

1.7

39.8

24.3

879.6

37.5

462.0

1,499.9

24.0

655.3

4

24.1

24.1
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7348

7349

7351
7353

7355
7356

7364

נועם בלום
מובילי
הדרום
()1983
ב"ש בע"מ
חאן
השיירות
בע"מ
מדרשת
שדה בוקר
משאבי
שדה קבוץ
מחנה שדה
רמון
המכון
למורשת בן
גוריון

7368

קדש ברנע
רביבים
קבוץ
שדה בוקר
קיבוץ
מרכז ניסויי
סולרי -
המכונים
לחקר
המדבר
באר מילכה
מושב
עובדים לה'
חק' שת'
בע"מ
ר.א.מ.
תשלובת
חקלאית
תעשייתית
רמת הנגב
קורנמל
דניאל וענת
ניצני
פעמונית
בע"מ
חוות עוף
החול
שחר -
אגודה
שיתופית
חקלאית
בע"מ
יונתן ל.א.
בע"מ
חוות רמת
בוקר
סוכה
במדבר
ארז רוטה -
רתמים 3
חלוקים
אגש"ח
להתיישבו
ת
קהיליתית
בע"מ
יענקלה
גבע
המכון
לחקר
המדבר
אליקים בן
ארי בע"מ
מחצבות
הר-שחר

7401

יואב רבני
רפת
משפחת
טנא
מדרשת בן
גוריון

7407

דניאל קיש

7369
7372

7374

7375

7377
7382

7384
7385

7386
7387
7389
7390
7394

7395
7396

7398

7400

7404
7405

843.9

5.3

2.4

7.1
172.8

210.2

219.7

148.5

347.6

1,484
.0

447.4

1.8
2,663.3

80.2

629.0

842.9

157.4

2,235.8

621.5

204.8

348.0

143.8

371.8

456.5

268.1

1.8

525.4

100.4

17.9

7.5
1.0

975.3
0.4

0.2
18.7

1,226.6
0.5

36.1

0.8

10.3

1.0

9.3

2.5
9.9

34.5
2.9

76.9

40.0

9.0
53.1

0.5

14.3

0.3
134.9

0.7
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7408
10301
10302

10307
17370

יוסי קשקש
מחנה
בה"ד 3
מחנה
קציעות
שרות בתי
הסוהר -
מתקן
סהרונים
כפר
רתמים

8.5

6.1
117.1
449.5

109.8
39.4

 .3מערכת 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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אינג‘ מקסים אציטל
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 .1כללי
נספח הביוב הינו חלק מתכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית רמת נגב .נספח הביוב מתבסס
על תכניות האב לביוב של פתחת ניצנה-קציעות ואגן שדה בוקר ,לאגן משאבים אין תכנית אב לביוב
אך יש פרשה טכנית למט"ש 'משאבים' ובה מידע על מערכת הולכת השפכים באגן.

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.
שטח המועצה מחולק לשלושה אגני שפכים:
•

אגן ניצנה ,הכולל את המושבים קדש ברנע ,כמהין ,באר מילכה ,כפר נוער ניצנה ,עזוז
וקציעות ,מתקן סהרונים ,כלא קציעות ,בסיסי צה"ל ,מסוף גבול ניצנה ורפת באר מילכה.

•

אגן משאבים ,הכולל את כפר רתמים ,קיבוץ רביבים ,קיבוץ משאבי שדה ,קיבוץ טללים,
אשלים ,שיזף ,מחנה שרון ובית הספר להגנה אווירית.

•

אגן שדה בוקר ,הכולל את מדרשת בן גוריון ,קיבוץ שדה בוקר ,מרחב עם.

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.
חסרות מפות ,אגניות ואם יש לזה ערך אז גם כלל מועצתית
חסרה הצגה של תפיסה כוללת .בעבר היו פתרונות יישוביים ,כיום עוברים לפתרונות אזוריים
/אגנים .האם יש משמעות לזיקה בין האגנים או שכל אגן מתפקד בנפרד?
אילו תהליכים קורים היום.
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איור  :1מפת המועצה ואגני הביוב

אגן משאבים
אגן פתחת ניצנה

אגן שדה בוקר
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 .2אגן פתחת ניצנה  -קציעות
.2.1

כמויות וספיקות שפכים באגן

השפכים באגן פתחת ניצנה-קציעות מגיעים ממספר מקורות :שפכים ביתיים מהישובים ,כפר
הנוער ,בסיסי צה"ל ,מתקני שב"ס ומשרד הביטחון ,מעבר גבול ניצנה ורפת באר מילכה .ישנה
תכנית אב לביוב של אגן פתחת ניצנה אשר הוכנה על ידי משרד 'אריה שוורץ – מהנדסים יועצים'
ועודכנה בחודש מרץ  ,2013שנת היעד של תכנית האב היא .2030
חישוב ספיקות השפכים חושב בהתאם למקור הנתונים:
•

מקומות בהם יש נתוני צריכת מים ביתית עדכניים  -כמות השפכים חושבה לפי 80%
מצריכת המים הביתית.

•

מקומות בהם אין נתוני צריכת מים ביתית עדכניים ולפי תכנית האב לביוב לא צפוי שינוי
בשפיעת – כמות השפכים נלקחה מתכנית האב לביוב

•

מקומות בהם אין נתוני צריכת מים ביתית עדכניים או נתונים אחרים עדכניים – כמות
השפכים תושלם בהמשך.
טבלה  :1אוכלוסה וכמויות שפכים באגן פתחת ניצנה בשנת .2018

ישוב/מחנה
באר מילכה
קדש ברנע
כמהין
עזוז
כלא קציעות
מתקן סהרונים
מתקן שהייה חולות
כפר נוער ניצנה
מתקן גוזל
אלמ"ר 252
בא"ח 84
מחנה שבטה
מחנה מפרשית
מחנה מפגש
מסוף גבול ניצנה
רפת אזורית באר מילכה
סך הכל

אוכלוסיה
[נפש]
*198
*319
*230
*88
יושלם
3,000
יושלם
יושלם
יושלם
600
600
יושלם
יושלם
יושלם
יושלם
יושלם

שפיעת שפכים יומית

שפיעת שפכים שנתית

[מ"ק/יום]

[מ"ק/שנה]

***39
***176
***53
***19
יושלם
***241
יושלם
***53
**8
**90
**78
***235
**150
יושלם
**27
יושלם
יושלם

***14,236
***64,240
***19,345
***6,935
יושלם
***87,965
יושלם
***19,345
**2,920
**32,850
**28,470
***85,775
**54,750
יושלם
**9,855
יושלם
יושלם

*לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה ,עדכני לחודש דצמבר .2018
**לפי נתוני תכנית אב לביוב.
***חושב לפי צריכת נתוני צריכת מים של רשות המים.

.2.2

מערכת ההולכה האזורית

חלק מתורמי השפכים באגן מחוברים יחד במערכת הולכת שפכים ,ולחלק מתורמי השפכים אין
מערכת הולכת שפכים כיוון שפתרון הטיפול בשפכים נמצא בסמוך למקור השפכים.
4
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טבלה  :2הולכה וסילוק השפכים באגן פתחת ניצנה.

שם ישוב/מחנה

הולכת שפכים

פתרון קצה לשפכים

כמהין

תחנת שאיבה בישוב הסונקת לכיוון קדש
ברנע

מט"ש 'קדש ברנע'

באר מילכה

תחנת שאיבה בישוב הסונקת לכיוון קדש
ברנע

מט"ש 'קדש ברנע'

קדש ברנע

תחנת שאיבה בישוב הסונ;;קת לבריכת
חימצון קדש ברנע

מט"ש 'קדש ברנע'

כלא קציעות

תחנת שאיבה הסונקת לכיוון מט"ש
קציעות

מט"ש 'קציעות'

מתקן סהרונים

תחנת שאיבה הסונקת לכיוון מט"ש
קציעות

מט"ש 'קציעות'

כפר הנוער ניצנה

אין מערכת הולכת שפכים

בריכות חימצון מקומיות

עזוז

אין מערכת הולכת שפכים (מקודמת
תכנית בימים אלו אשר במסגרתה נבחן
פתרון הביוב ליישוב

בור ספיגה מקומי

מסוף ניצנה

אין מערכת הולכת שפכים

בור ספיגה מקומי

רפת באר מילכה

יושלם

מט"ש 'קציעות'

מתקן שהייה (לא
פעיל בשלב זה)

תחנת שאיבה הסונקת לכיוון מט"ש
קציעות

מט"ש 'קציעות'

כפר נוער

יושלם

יושלם

גוזל

אין מערכת הולכת שפכים

בריכות חימצון מקומיות

אלמ"ר 252

אין מערכת הולכת שפכים

בריכות חימצון מקומיות

בא"ח 84

חיבור גרוויטציוני אל מתקן השהייה

מט"ש 'קציעות'

שבטה

אין מערכת הולכת שפכים

בריכות חימצון מקומיות

מפרשית

אין מערכת הולכת שפכים

בריכות חימצון מקומיות

מפגש

אין מערכת הולכת שפכים

בריכות חימצון מקומיות

.2.3

טיפול בשפכים ושימוש בקולחין

נכון להיום אין באגן פתחת ניצנה לכל יצרני השפכים פתרון קצה המטפל בשפכים לאיכות
שלישונית ,פרט למט"ש 'קציעות' (מטפל היום ב 2,000 -מק"י מתוך כושר טיפול של  4,000מק"י).
פתרונות הקצה לשפכים הקיימים היום משתנים וכוללים בורות ספיגה ,בריכות חימצון ומכוני
טיהור שפכים המטפלים בשפכים לרמות שונות.
כיוון שהטיפול בשפכים ברוב האגן נעשה באופן מקומי אין שימוש בכל הקולחים אשר נוצרים באגן
ולעיתים יש גלישות מבריכות החימצון השונות.
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 .3אגן משאבים
.3.1

כמויות וספיקות שפכים באגן

השפכים באגן משאבים מגיעים ממספר מקורות :שפכים ביתיים מהישובים ,בסיסי צה"ל ,מוסדות
ציבוריים ,מלונות ומרחצאות ,רפתות ואזור תעשיה רמת נגב.
ישנה תכנית ופרשה טכנית לתכנון מט"ש 'משאבים' אשר נערכה על ידי  DHV MEDבע"מ,
ספטמבר  2012חלק מהנתונים עבור אגן זה נלקחו מתכנית זו.

חישוב ספיקות השפכים חושב בהתאם למקור הנתונים:
•

מקומות בהם יש נתוני צריכת מים ביתית עדכניים  -כמות השפכים חושבה לפי 80%
מצריכת המים הביתית.

•

מקומות בהם אין נתוני צריכת מים ביתית עדכניים ולפי הפרשה הטכנית של מט"ש
'משאבים' לא צפוי שינוי בשפיעת – כמות השפכים נלקחה מהפרשה הטכנית של תכנון.

•

מקומות בהם אין נתוני צריכת מים ביתית עדכניים או נתונים אחרים עדכניים – כמות
השפכים תושלם בהמשך.

טבלה  :3אוכלוסיה וכמויות שפכים באגן משאבים בשנת .2018

תורם
מחנה שרון  -עיר הבהדי"ם
ביסל"א
משאבי שדה
טללים
אשלים
רביבים
רתמים
מרכז מועצה ,תחנת דלק,
מרחצאות ,מלון
אזור תעשיה
ספינת מדבר
רפת משאבי שדה-טללים
סך הכל

אוכלוסיה
[שווה ערך נפש]
**10,250
יושלם
*610
*560
*624
*944
*594
יושלם
יושלם

שפיעת שפכים
יומית

שפיעת שפכים
שנתית

[מ"ק/יום]
**1,538
***236
***325
***135
***173
***345
***86

[מ"ק/שנה]

יושלם
יושלם
***40
***180
יושלם

יושלם

*לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה ,עדכני לחודש דצמבר .2018
**לפי נתוני תכנית אב לביוב.
***חושב לפי צריכת נתוני צריכת מים של רשות המים.
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מערכת ההולכה האזורית

.3.2

מרבית תורמי השפכים במועצה סונקים את השפכים אל שני קווי סניקה ,מצפון ומדרום למט"ש
משאבים ,המתאחדים לקו אחד שמתחבר למט"ש משאבים.
טבלה  :4הולכה וסילוק השפכים באגן משאבים.

פתרון קצה לשפכים

שם ישוב

הולכת שפכים

מחנה שרון

תחנת שאיבה במחנה הסונקת את השפכים לקו מט"ש 'משאבים'
הסניקה למט"ש 'משאבים'

משאבי שדה

תחנת שאיבה בקיבוץ הסונקת את השפכים לקו מט"ש 'משאבים'
הסניקה למט"ש 'משאבים'

שיזף

חיבור גרוויטציוני לתחנת שאיבה נווה מדבר

מט"ש 'משאבים'

מרכז המועצה

חיבור גרוויטציוני לתחנת שאיבה נווה מדבר

מט"ש 'משאבים'

אזור תעשיה ,תחנת חיבור גרוויטציוני לתחנת שאיבה נווה מדבר

מט"ש 'משאבים'

דלק ,מלון ומרחצאות
נווה
המדבר

מדבר

וספינת תחנת שאיבה הסונקת את השפכים לקו הסניקה מט"ש 'משאבים'
למט"ש 'משאבים'

רביבים

תחנת הסניקה בקיבוץ סונקת את השפכים מט"ש 'משאבים'
לתחנת השאיבה בנווה מדבר

רתמים

תחנת שאיבה בישוב סונקת את השפכים לתחנת מט"ש 'משאבים'
השאיבה של קיבוץ רביבים

טללים

תחנת שאיבה בקיבוץ הסונקת את השפכים לקו מט"ש 'משאבים'
הסניקה למט"ש 'משאבים'

אשלים

תחנת שאיבה בקיבוץ הסונקת את השפכים לקו מט"ש 'משאבים'
הסניקה למט"ש 'משאבים'

רוח במדבר

תחנת שאיבה בקיבוץ הסונקת את השפכים לקו מט"ש 'משאבים'
הסניקה למט"ש 'משאבים'

.3.3

טיפול בשפכים ושימוש בקולחין

מכון טיפול שפכים 'משאבים' הינו מכון אינטנסיבי אשר מטפל בשפכי האגן משנת  .2015המט"ש
מטפל בקו השפכים והן בקו הבוצה .קיבולת המט"ש היא  3,600מק"י ובפועל הוא מטפל ב 1,500 -
מק"י כיוון שספיקת השפכים מעיר הבהד"ים נמוכה מהמתוכנן .בנוסף ,למט"ש יש אפשרות
להרחבת כושר הטיפול בשני מודולים של  1,500מק"י כל אחד ,כך שבעתיד יוכל לטפל ב6,600 -
מק"י.

כל הקולחים המיוצרים במט"ש משמשים להשקיית מטע זיתים ואין סכנה לגרימת נזק לבריאות
ולסביבה כתוצאה משימוש בקולחים אלו .לכן ,למט"ש יש אישור של משרד הבריאות לא לטפל
בשפכים עד לרמה שלישונית .אישור זה הינו זמני וכרגע ניתן עד לשנת .2021
בסמוך למט"ש מתוכנן מאגר לקולחים (תוכנן ואושר וקיבל היתר בניה) .מאגר זה יאפשר להגדיל
את קיבולת המט"ש לכ –  1.5מלמ"ק/שנה .יש ביקוש גבוה לקולחים באגן זה.
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למועצה יש תחזיות אוכלוסיה לעשור הקרוב ,לפי אגנים (עוד לפני התחזיות שאנחנו נעשה בשלבים
הבאים) ,האם המטש מותאם אליהן? מה הקיבולת העתידית שלו.
כמו כן צריך לציין באופן כללי שיש מתקנים נטושים בישיובים ואיפה ,עם המעבר למתקנים אגניים.

 .4אגן שדה בוקר
.4.1

כמויות וספיקות שפכים באגן

השפכים באגן שדה בוקר מגיעים משלושה מקורות :ממרחב עם ,קיבוץ שדה בוקר ,מדרשת שדה
בוקר (מגורים ,מעונות סטודנטים ,בית ספר שדה פנימייה וגדנ"ע) .נתוני שפיעת השפכים נלקחו
מתכנית האב לביוב של אגן שדה בוקר .תכנית זו נערכה על ידי משרד אריה שוורץ – מהנדסים
יועצים ,אוקטובר .2017
טבלה  :5אוכלוסיה וכמויות שפכים באגן שדה בוקר בשנת .2017

הגורם
שפכים

התורם יחידה

שפכים כמות שפכים שנתית
כמות
(אלמ"ק /שנה)
יומית (מק"י)

כמות

שדה בוקר קיבוץ
מגורים

נפש

דיור מיוחד

נפש

68

400

25
0

א.ת

דונם

5

5

1

מלונאות

דונם

12

106

26

סה"כ קיבוץ שדה
בוקר

179

53

מדרשת בן גוריון
מגורים

נפש

1,290

206

75

מעונות סטודנטים

נפש

200

30

8

בית ספר שדה

נפש

225

7

2

פנימייה

נפש

300

45

11

בסיס גדנ"ע

נפש

250

38

9

סה"כ מדרשת בן
גוריון

326

105

מרחבעם (חלוקים)
56

350

מגורים

נפש

כפר נופש

דונם

0

קמפינג

דונם

0
56

סה"כ מרחבעם

8

20

20
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.4.2

מערכת ההולכה האזורית

כל השפכים באגן זורמים אל מט"ש 'שדה בוקר' אשר נמצא דרומית לקיבוץ שדה בוקר ,ממזרח
לכביש .40

טבלה  :6הולכה וסילוק השפכים באגן שדה בוקר.

שם ישוב

הולכת שפכים

מרחב עם

מתבייב בגרביטציה לתחנת השאיבה בסמוך מט"ש 'שדה בוקר'
לקיבוץ שדה בוקר.

קיבוץ שדה בוקר

מתחבר בגרוויטציה למאסף ממרחב עם עד מט"ש 'שדה בוקר'
לתחנת השאיבה הסמוכה לקיבוץ .תחנת שאיבה
זו סונקת את השפכים למט"ש 'שדה בוקר'.

מדרשת שדה בוקר

שתי תחנות שאיבה הסונקות את השפכים בשני מט"ש 'שדה בוקר'
קווים המתאחדים לקו אחד אשר מתחבר
למט"ש 'שדה בוקר'.

.4.3

פתרון קצה

טיפול בשפכים ושימוש בקולחין

מכון טיפול שפכים 'שדה בוקר' נמצא דרום מערבית לקיבוץ שדה בוקר ומזרחית לכביש  .40הטיפול
בשפכים במט"ש זה נעשה בשיטה אקסטנסיבית עם מאגר ותחנת שאיבה לקולחים.
ספיקת השפכים הנכנסת המט"ש עומדת על  560מק"י ,קרוב לשיא הקיבולת –  700מק"י .הקולחים
המיוצרים במט"ש אינם עומדים בדרישות 'תקנות בריאות העם' לקולחים ומשמשים להשקיית
מטע שקדים (אין ביקוש לקולחים באגן שדה בוקר) .עם הגידול הצפוי באוכלוסיה אגן שדה בוקר
יהפוך ל'יצרן שפכים גדול' .הגדרה זו מחייבת טיפול בשפכים לרמה שלישונית.

בתכנית האב לאגן שדה בוקר הועלו שתי חלופות לשדרוג מט"ש 'שדה בוקר':
א .שדרוג המט"ש לשיטת טיפול אינטנסיבית בשלושה שלבים (מודולים) בקיבולת של 700
מק"י כל אחד ,כך שבשנת היעד המט"ש יוכל לטפל ב 2,100 -מ"ק ביום.
פיתוח מערכת חדשה להשבת והולכת קולחים.
ב .פינוי מט"ש 'שדה בוקר' והולכת השפכים לטיפול במט"ש 'משאבים' .לחלופה זו יתרונות
כלכלי קל ,פינוי שטח המט"ש יאפשר הקמת שכונה חדשה בשדה בוקר ותיתן מענה לדרישה
לקולחים באזור משאבים .בנוסף ,חלופה זו תאפשר לנצל את כושר הטיפול הזמין במט"ש
'משאבים' אשר מסוגל לקלוט כבר היום את כל השפכים הקיימים והעתידיים של אגן שדה
בוקר.
כלא נפחא נמצא בסמוך לאגן שדה בוקר .לכלא מט"ש משלו המטפל בשפכים לרמה
שלישונית .בעתיד מתוכנן לסנוק את הקולחים לשימוש באזור שדה בוקר.
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מיקום
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 (צהוב)

•

רשות ניקוז ים המלח :אגן היקוות נחל צין (ירוק)

•

רשות ניקוז ערבה :אגני היקוות של נחלים נקרות ופראן (תכלת)

מטרת הנספח לבצע סקירה של מערכת הניקוז ולזהות את סוגיות התכנון המרכזיות הרלוונטיות
לתכנית מתאר כוללנית יחד עם התווית מגמות פיתוח ומתן הנחיות לתכניות מפורטות בתחומה,
לרבות מתן הפתרונות הניקוזים הנדרשים ,תוך התאמה להוראות תמ"אות  34ב.4-3/
הנספח אינו בא כתחליף לתכנית אב לניקוז ,נכון ליום כתיבת מסמך זה לא קיימת תכנית אב
לניקוז המועצה.
איור  1מציג את שטח המועצה על גבי אגני היקוות ראשיים לפי תחומי אחריות של רשויות ניקוז.
איור  :1גבול התכנית על רקע אגני היקוות ראשיים

חולות שונרה

אגן נחל בשור

אגן נחל לבן

אגן נחל צין

אגן נחל נקרות
אגן נחל פראן
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משטרים ועוצמות גשם
משטרי גשם אופיניים
סופות הגשם המתרחשות בשטחי המועצה הן משני טיפוסים:
א.

מערכות שמקורן מדרום לאזור (אפיק ים סוף)
מערכות אלו פעילות בעונת המעבר .בהינתן תנאים אקלימים מתאימים למערכות אלו יש
אופי מקומי חזק והן מביאות גשם בעל עוצמות גבוהות מאוד .הגשם בדרך כלל נמשך עם
כמות המשקעים הסופתית אינה עולה על  20מ"מ .עוצמות גשם חזקות וזמן התרחשות
בטרם התפתח כיסוי צמחי ראשוני ,מביאות לכך שסופות אלו גורמות לשטפונות בזק
ולסחף קרקעות משמעותי.

ב.

מערכות מזג אוויר ים-תיכוניות .מערכות אלו פעילות בחורף.
מערכות החורף אשר גורמות למשקעים נרחבים ,בדרך כלל קשורות למעבר שקעים
חזיתיים מעל מזרח הים התיכון .שקע קפריסין ,המגיע כחזית בעיקר מצפון-מערב ,בדרך
כלל מכסה שטחים נרחבים בגשם .משך הגשם מספר ימים ,עוצמותיו 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.
עוצמות גשם
ממוצע עובי גשם רב-שנתי בתחום המועצה נע בין  100מ"מ בצפון (תח' רביבים) לבין כ 45-מ"מ
בדרום.
עוצמות הגשם לתכנית נקבעו בהתאם למסמך "עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל וקביעת
עוצמות גשם תכן כפרמטר בסיסי לתכנון ניקוז מערכות תחבורה" (רפי הלוי/שמואל ארבל ,מרץ
)2016
במסגרת מחקר זה ,נותחו עוצמות הגשם בישראל לפרקי זמן קצרים בתחנות הגשם הרושמות
כולל עדכון נתונים עד שנת  ,2014בנוסף על ניתוח נתוני עוצמות ,ההכללה המרחבית התבססה
על סקירת אירועי גשם קיצוניים של השרות המטאורולוגי ,על נתונים של פריסת הגשם ממכ"ם
העננים בסופות גשם שונות ועל עוצמות גשם שחושבו מתוך נתוני זרימה באירועי סופות קיצון.
לפי מסמך זה שטח התוכנית נמצא ברובו באזור ( 10מדבר יהודה ,הר הנגב והערבה) ומעט באזור 9
בצפון (הנגב המערבי).
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איור  :2גבול התכנית על רקע מפת אזורי עוצמות גשם

אזור 9

אזור 10

את עוצמת הגשם בהסתברות  1%מחשבים על פי המשוואות הבאות:
אזור  – 9הנגב המערבי

אזור  – 10מדבר יהודה ,הר הנגב והערבה

I1%=591.6T-0.59

I1%=2019.6T-0.85

 – Iעוצמת הגשם,
 – Tזמן הריכוז,
על פי המסמך ,על מנת לחשב את עוצמות הגשם בהסתברויות השונות ,נקבעו מקדמי מעבר.
להלן דוגמה לחישוב עוצמת הגשם בהסתברות :2%
I2%= I1%* Kp2%

 – Kמקדם מעבר מעוצמת גשם בהסתברות  ,1%בדוגמה זו ,לעוצמת גשם בהסתברות .2%
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איור  :3עוצמות הגשם החזויות בהסתברויות השונות לאזור 9

אזור  - 9הנגב המערבי
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איור  :4עוצמות הגשם החזויות בהסתברויות השונות לאזור 10

אזור  - 10מדבר יהודה ,הר הנגב והערבה
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לצורך בתכנון לצד הביטחון ,לחישוב ספיקות השיא נלקחו עוצמות הגשם המרביות המתאימות
לפרק זמן נתון ,כמופיע בטבלה הבאה.
טבלה  :1עוצמות גשם מירביות באזור התכנית

פרק זמן
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קרקעות
בדרום ומזרח התכנית בשטחי אגני ניקוז המזרחיים שולטות קרקעות רג ואלוביום מדברי גס וזאת
עקב מיעוט משקעים ביחס לצפון התכנית .קרקעות אלו הינן אופייניות לאזור ונפוצות מאוד
במורדות הדרומיים והמזרחיים של הר הנגב .בשטחי ערוצים ובמישורים ניתן להבחין באלוביום
מדברי גס ,תוצר של בליה וסחף .הסלעים הינם בעיקר מסוג גיר ,דולומיט וצור .לקרקע מקדם נגר
גבוה במיוחד וזאת גם לאור הימצאות סלעים בעומק רדוד שאינו מאפשר חלחול הולם של מי הגשם.
במרכז התכנית לרבות הר ורמת הגנב בולטות קרקעות בעלות מקור אייאולי לרבות לס .סלעים
חשופים הינם מסוג גיר ,דולומיט ,נארי וקרטון .בעמקים וערוצים נפוץ אלוביום גס .לקרקעות
מקדם נגר גבוה.
מצפון לכביש  211נפוצות קרקעות חוליות נודדות וטופוגרפיה מישורית מתונה .ישנם מחשופים של
סלעים .קרקעות אלו בעלות מקדמי נגר נמוכים יחסית עם אופק חלחול בינוני עד עמוק.

איור  :5גבול התכנית על רקע מפת קרקעות ארצית
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נתונים הידרומטריים
בתחום התכנית קיימות תחנות הידרומטריות של השרות ההדירולוגי .טבלה  2מרכזת את נתוני
התחנות אלו.
טבלה  :2תחנות הידרומטריות ונתוניהן

מס'
סידורי

מס'
תחנה

שם
תחנה

שם
נחל

1

23106

כביש
ניצנה

בשור

170700 540800

2

25191

כביש
ניצנה

לבן

154550 536100

208

3

55106

עבדת

צין

178500 521000

125

552

4

55109

מפל

צין

177350 525800

234

551

פעילה

5

56150

עליון

נקרות

204450 498450

710

708

פעילה

6

56140

כביש
40

רמון

186350 502650

111

73

פעילה

7

25292

גשר

ניצנה

144607 533527

800

1300

פעילה

8

23140

כביש
40

סכר

183478 556075

91

100

פעילה

9

23110

כביש
222

רביבים 177794 546989

217

[]712

פעילה

X

Y

[*] – ערך חריג

8

שטח
אגן
היקוות

ספיקת שיא
מדודה
[מ"ק\שנ']

הערות

185

144

פעילה

82

פעילה

פעילה

ניקוז

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

מערכת הניקוז הקיימת
אגן נחל בשור
נחל הבשור הינו אחד הנחלים הארציים הגדולים ביותר .שטח האגן בגבולות התכנית משתרע על
פני כ 900-קמ"ר .הנחל מנקז שטחים נרחבים מקו פרשת המים הארצי בינו לבין נחל צין שזורם
לים המלח.
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.
להרחבה על תכנית האב לנחלים בשטחי רשות ניקוז שקמה בשור ראה פרק הסקירה התכנונית.
בנחלים בשור ,סכר ,באר חיל ורביבים הוכרזו מקטעים נבחרים לפי חוק הניקוז ("מפעלי ניקוז")
המאגרים אשר בתחום שיפוט המועצה הם:
מאגר נחל הרועה
מאגר גיא פעיל המורכב מסכר ,צינור יציאה בסיס הסוללה ותעלת עודפים .עד שטח המאגר מתנקז
אגן בגודל של כ –  35קמ"ר.
המאגר משמש כיום לוויסות זרימות והגנה מפני הצפות על כביש  40ומבנים בקיבוץ שדה בוקר.
במורד הזרימה קיים מלון שדה בוקר; במעלה הזרימה ,צמוד למאגר ,מפותחת כיום שכונה חדשה
של מרחב עם .בחודשי חורף כאשר ישנה זרימה שטפונית במעלה הסכר מכיוון נחל הרועה ,המאגר
מתמלא ומקווה מוקד בעל ערך נופי ואקולוגי.
בכוונת רשות ניקוז שקמה בשור לשקם את המאגר וזאת בתיאום עם מרחב עם וקיבוץ שדה בוקר
אשר שטחיהם נמצאים במעלה ובמורד למאגר בהתאמה ומשפיעים ומושפעים מתכנון לשיקום
המאגר
מאגר נחל בוקר
מאגר גיא המורכב מסכר פרוץ ותעלת הטיה להשקיית מטעים (ננטשו) .שטח ההיקוות עד לסכר
הינו כ –  97קמ"ר .המאגר נמצא בשטחים פתוחים מערבית לכביש  . 40השטח נטוש ומתקיימת בו
רעיית גמלים וצאן בלתי מוסדרת .כיום אין שימושי קרקע רגישים במורד הזרימה.
מאגר מסעד
סכר הממוקם באפיק נחל מסעד בתוך שטח אש ללא גישה חופשית .מצב תפקודו אינו ידוע.
אגן נחל לבן
נחל לבן מתחיל בקו פרשת המים הארצי באזור מצפה רמון ומתנקז צפון מערבה לכיוון הים התיכון.
הגבול הצפוני של הנחל הינו אגן נחל שונרא ,והדיונות שבין נחל שונרא לבין גבול מצרים; הגבול
הדרומי מערבי – הינו גבול מצרים; הגבול הדרום מזרחי הינו קו פרשת המים הארצי ,במכתש רמון.
נחל לבן ,בתחום מדינת ישראל ,מתחלק לשני ערוצים עיקריים :הצפוני והדרומי.
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הצפוני – נחל לבן ,המנקז כ 310 -קמ"ר ומתחיל ברמת מטרד.
הדרומי – נחל ניצנה ,המנקז כ 797 -קמ"ר ,ומתחיל באזור רמון .נחל ניצנה מתחלק למספר ערוצי
משנה :נחל ניצנה ונחל חרשה ,המתחילים בקו פרשת המים הארצי ,באזור רמון; וערוץ נחל רות
שהינו אגן מקומי המנקז שטח של כ 100 -קמ"ר בין נחל לבן לבין נחל ניצנה.
מאגר נחל לבן
בשנת  2002בשטח נחל לבן הוקם מאגר לצורך תפיסת מי שטפונות ושימוש בהם להשקיה
חקלאית באזור .המאגר כולל סכר הטיה בתוך ערוץ נחל לבן ,תעלת הזנה ומאגר בנפח של כ0.8 -
מלמ"ק .סוללת הסכר נפרצה באירוע שטפוני בשנת  2003ומאז המאגר אינו מתפקד .לשיקום
המאגר תב"ע בתוקף .בשנים האחרונות הוכנה (ע"י רשות המים ,ולאחר מכן ע"י חברת
"מקורות") תכנית לשיקום הסכר והגדלת נפח האיגום של המאגר .התכנית אושרה בשיפוט
ברשות המים ומתוכנן ביצוע שלה.
המאגר העתידי מתוכנן לתורכי תיירות בעיקר עם אפשרות לניצול מי שטפונות להשקייה בעת
מילוי המאגר למפלסים מתאימים.
אגן נחל צין
בתחום התכנית נחל צין 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.
להרחבה על תכנית האב לצין ראה פרק הסקירה התכנונית.
בשטח התכנית אשר בתחום הנחל לא ידוע על מתקני ריסון גאיות ו\או לטובת קציר נגר
לחלקאות .כמו כן ,בשטח האגן לא אותרו תכניות הכרזה לפי חוק הניקוז ("מפעלי ניקוז").
אגן נחל נקרות
נחל נקרות הינו אחד מנחלי דרום הגדולים באגן הניקוז המזרחי .שטח אגן הנחל בגבולות התכנית
הינו כ 660-קמ"ר .ראשיתו במכתש רמון ומוצאו בנחל ערבה מצפון לעין יהב .תחום הנחל בשטח
התכנית הינו עד הר יהב כ 20-ק"מ ממערב לכביש .90
יובלו הראשי של הנחל הוא נחל רמון.
בשטח האגן לא אותרו תכניות הכרזה לפי חוק הניקוז ("מפעלי ניקוז").
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אגן נחל פארן
אגן נחל פארן הינו הדרומי והקטן מבין אגני היקוות הראשיים אשר בשטח התכנית .שטחו בגבולות
התכנית הינו כ 262-קמ"ר .ראשיתו ממערב לקרני רמון דרומית להר רמות ולאורך מצוקי לוץ
ומוצאו בנחל ערבה מצפון לפארן .שטח התכנית נמצא בשטחים המעליים של האגן ממערב לכביש
.40
בשטח האגן לא אותרו תכניות הכרזה לפי חוק הניקוז ("מפעלי ניקוז").

תכנון וחקיקה בתחום הניקוז
תמ"א 34ב'\3
תמ"א  34ב'\ 3הינה תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים – נחלים וניקוז .מטרת
התכנית היא הבטחת המשך קיומם ותיפקודם של נחלים וסביבתם .לצורך כך ,נקבעו עורקי
ניקוז ראשיים ומשניים ורצועות השפעתם כולל הבחנה בין מחוז דרום לשאר המחוזות.
בנוסף לעורקי ניקוז קובעת התמ"א אזורים המוגדרים כפשטי הצפה" .גבולות פשטי ההצפה
המסומנים בתשריט הם מבחינת קווים מנחים ויש לראות בהם מידע תכנוני הבא להתריע
על תפקודו של השטח ,במיוחד בתקופת הגשמים )מתוך דברי ההסבר לתמ"א).
למפת התכנית על רקע תמ"א 34ב'\ 3ראה פרק הסקירה התכנונית.
לפי 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 .1.7
 −נחל לבן – רצועת ההשפעה  100מ' מכל גדת הנחל.
 −נחל רות – רצועת ההשפעה  100מ' מכל גדת הנחל.
 −נחל ניצנה – רצועת ההשפעה  100מ' מכל גדת הנחל.
 −נחל רמון – 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 .ראה תשריט ניקוז המצורף לנספח זה.
למיפוי עורקי ניקוז וערוצים נוספים לפי התמ"א ראה תשריט לנספח זה .כנ"ל לגבי פשטי
הצפה מחושבים.
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חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי"ח1957-
תכניות על פי חוק הניקוז ,הקרואיות "מפעל ניקוז" ,מיועדות לאפשר לרשות הניקוז טיפול נקודתי
במטרה לפתור בעיית ניקוז קונקרטית ,ונחלקות לשני סוגים:
א.

תכנית הכרזה
התכנית מיועדת להגדרה של תחום הנחל אך ללא הסדרה מיידית שלו כפועל יוצא
מהתכנית ,ייתכן צמצום של רצועת ההשפעה ,לעומת רוחב הרצועה המוגדר כברירת מחדל
בתמ"א  34ב' .3

ב.

תכנית הסדרה
התכנית מיועדת לפתור בעיית ניקוז נקודתית כגון שיקום קטע נחל ,שיקום מחצבה בנחל,
הסדרת פארק נחל וכו'.
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 :קטע מחצבה כביש 40
 −נחל סכר :מורד
 −נחל רביבים (מעלה פארק נחל רביבים\גולדה)
 −נחל בשור :משולש נחלים בשור ובאר חיל
תכניות בהליכי הכרזה:
 −נחל רביבים אבן וסיד (מורד פארק נחל רביבים\גולדה)
למיפוי תכניות הנ"ל ראה תשריט ניקוז המצורף לנספח זה.

תמ"א 34ב'\4
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 .ראה איור .6

 −בשטחי מטעי הזיתים ממזרח לכפר שיקומי רוח במדבר .ראה איור .7
בהתאם ,אישור תכניות בשטחים הנ"ל מותנה באישור רשות המים.

12

ניקוז

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

איור  :6אזור רגיש להחדרת נגר עילי בשטחי קיבוץ שדה בוקר (מתוך תמ"א 34ב'\)4

איור  :7אזור רגיש להחדרת נגר עילי בשטחי מטעים ממערב לכפר שיקומי (מתוך תמ"א 34ב'\)4

רוח במדבר
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ממשקי נחלים
 7.1ממשק נחלים עם הסביבה
רמת הסיכון המותרת עבור כל ממשק/שימוש קרקע מוגדרת בתמ"א  34ב'  .3כך ,בכל מצב שקיים
סיכון לחיי אדם ,יש צורך להגנה מפני הצפה בהסתברות .1%

ממשק עם תשתיות
מפגש של נחל ותשתיות מתרחש בשני אופנים – חצית תשתית עילית או תת-קרקעית.
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 לפרקי זמן שונים ..לדוגמה ראה
תמונה  1בחציית נחל צין את כביש  40במדרום לכלא נפחא.
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 כפי שקרה בשנת  2010בגשר נחל נצנה שקרס.
תמונה  :1מניפת נחל צין בחציה מעל כביש  40כ 2-ק"מ מדרום לכלא נפחא
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ממשק עם יישובים
בעת המצאות עורקי ניקוז לצד יישובים מוסדרים ,קיימים ומתוכננים ,ולצורך הגדרת תחום הנחל
בתכנית בפועל נדרש לחשב ולסמן פשט הצפה.
בתחום המועצה ישנן תכניות מאושרות ובהליכי הפקדה אשר בתחומן הוגדרו תחומי פשט הצפה
מחושבים כחלק מנספחי ניקוז לרבות:
 −תב"ע שדה בוקר (מאושרת) .סומן תחום פשט הצפה מצד נחל הרועה החוצה את שטחי
הקיבוץ מצפון במקביל לכביש  .40ראה תשריט לנספח זה .מי השטפונות מצד נחל הרועה
חוצים מעל דרכי גישה לקיבוץ וכביש  40וגורמים לחסימתן.
−

תב"ע כמהין (בהפקדה) .סומן תחום פשט הצפה מצד נחל רות מדרום-מזרח ליישוב עד
חצית כביש גישה לבאר מלכה .ראה איור .8

−

תב"ע מרחב עם (בהפקדה) .סומן תחום פשט הצפה מצד נחל הרועה מצפון עד למפגש עם
שטח מאגר הרועה .מי שטפונות מצד הנחל חוצים מעל דרך גישה ליישוב וגורמים
לחסימתה.ראה איור .9

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'\( .3תכנית אב לאגן נחל צין.)2017 ,
עבור  4יישובים בדואיים (רמת ציפורים ,עבדה ,נפחא ווואדי אריכא) קיימת תכנית מאושרת
ליישוב כפרי משותף ברמת ציפורים (תמ"מ  )65/14/4ופיתוח תיירות חקלאית במקבצים
הקיימים ,ללא אפשרות למגורים .להרחבה ראה פרק סקירה תכנונית.
איור  :8תחום נחל רות מתוך תב"ע כמהין (בהפקדה)
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איור  :9תחום נחל הרועה מתוך תב"ע מרחב עם (בהפקדה)

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.
עצם מיקום של חניוני לילה באפיקי נחלים והגנה מפני הצפה בהסתברות  1%הינם דברים
מנוגדים.
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