פיתוח גר קיימא
פיתוח סביבתי העונה על צורכי
האדם בהווה תוך שימור חלק
מהמשאבים הטבעיים של האזור
לטובת הדורות הבאים .על פי גישה
זו יש לוותר במודע על ניצול כל
המשאבים של הסביבה בהווה למען
יעדים ארוכי טווח.
תיירות אקולוגית
תיירות שמוקד העניין שלה הוא סביבה
טבעית שאינה מופרעת ,וכן יש לה עניין
בתופעות ובתהליכים אקולוגיים.
תכנית מתאר
תכנית פיתוח בעלת תוקף חוקי
(סטטוטורי) המציגה פירוט של שימושי
קרקע עתידיים עבור מרחב מוגדר .לפני
אישורה מוצגת התכנית בפני הציבור,
וניתן להתנגד לה או לחלקים ממנה.
קיימות תכניות מתאר ארציות (תמ״א),
מחוזיות (תמ״מ) או מקומיות ,וכן
תכניות המוקדשות לנושאים ייחודיים
כגון :תכנית מתאר לתחבורה ,לאיכות
סביבה ולקליטת עלייה.

עם הפנים לעתיד
"חזון הנגב"  -פיתוח ושימור
הנגב מהווה כ 60%-משטחה של מדינת ישראל ומתגוררים בו בראשית המאה
העשרים ואחת רק  8%מאוכלוסייתה .בחבל ארץ זה צפיפות האוכלוסייה היא
הנמוכה בישראל .מרבית תושבי הנגב מתגוררים בחלקו הצפוני וחלקים נרחבים בו
אינם מאוכלסים .המרחבים הפנויים של הנגב הם עתודת השטח הגדולה של המדינה.
ניצול המאפיינים הייחודיים של הנגב ומשאביו יאפשר בעתיד להגדיל את מספר
תושבי האזור ,ולהקל על הלחץ הדמוגרפי המאפיין את מרכז הארץ.
פיתוח המרחב המדברי על פי תפיסת פיתוח בר קיימא יאפשר תכנון באורח מושכל,
וכך יישמרו בנגב תופעות הטבע והנוף הייחודיות לאזור .על פי גישה זו ניתן להבחין
בין אזורים שצורכי הפיתוח שלהם רבים יותר  -כמו צפון הנגב  -לבין דרום הנגב,
שניתן להותירו כשטח פתוח ובלתי מופרע יחסית .טיפוח שמורות טבע בנגב ופיתוח
תיירות אקולוגיה יאפשרו למבקר שהייה בטבע ללא מטרדים של רעש ,זיהום אוויר
או מפגעים אחרים.
לממשלות ישראל השפעה רבה על אופי הפיתוח בנגב וזאת בגיבוש מדיניות המוצאת
ביטוי בתכניות מתאר חקיקה ,הטבות מס ,מענקים ,הקצאת תקציבים ,אישורם של
פרויקטים המוצעים על ידי יזמים שונים או פסילתם ,והכרזה על שמורות טבע.
החל משנות התשעים של המאה העשרים גברה התודעה בצורך
להקצות משאבים מיוחדים לפיתוח הנגב .כדי לקדם את הנגב
בסדר העדיפות הלאומי הוקמה הרשות לפיתוח הנגב.
הרשות נועדה לדאוג לשמירת האיזון הדמוגרפי בין יהודים
לערבים בנגב ,לפתח תכניות שיסייעו לפיזור האוכלוסייה
על ידי קליטת תושבים ממרכז הארץ ולהגדיל את ניצול
עתודות הקרקע בנגב .הרשות הציבה לעצמה יעד להכפיל
את אוכלוסיית הנגב בתוך  20-15שנה ולהגיע ליותר ממיליון
תושבים עד שנת  ,2020וזאת באמצעות פיתוח חדשני ומודרני.

מבט אל נופיו של צפון הנגב -
נחל אסף באזור נירים.

הרחבת ההתיישבות העירונית והכפרית תתאפשר על ידי
יצירת תשתיות ופיתוח מקורות אנרגיה ,מים ,תקשורת ,תחבורה (כבישים ושדות
תעופה) ומערכות של הסעה המונית (מסילות רכבת) .לאלו יש להוסיף גם פיתוח

הרשות לפיתוח הנגב
גוף שהוקם ב־ 1991במטרה לפעול
למען פיתוח הנגב .הרשות מתוקצבת
על ידי הממשלה ,ופעולותיה אמורות
להיות מתואמות עם המדיניות הכלכלית
של הממשלה .הרשות מנוהלת על ידי
מועצה שיש בה נציגים ממוסדות
ציבוריים שונים ,נציגי הממשלה וכן
נציגים של מוסדות אקדמיים.
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מערכת חינוך והשכלה ,הקמת מכוני מחקר והכשרה מקצועית מתקדמת ,פיתוח
מקורות תעסוקה מגוונים בחקלאות ,תעשייה ותיירות ,טיפוח הסביבה הפיזית
ויצירת סביבה חברתית תומכת ,המספקת שירותים ברמה גבוהה ,שאינה נופלת מזו
הקיימת באזורי הארץ האחרים.

! 1

כיצד הייתם רוצים לדאות את הנגב בעוד  100שנה?
כתבו חזון לנגב התואם את השקפת עולמכם .נמקו
והסבירו את דעתכם.

! 2

"...ההיסטוריה של תושבי הנגב לימדה אותם בדרך
הקשה שישועתם לא תבוא מהשלטון המרכזי .יש
סימנים לכך שבנגב הולכים ונוצרים מוקדי פעילות
עצמית וזהות קולקטיבית [משותפת] .תהליכי גיבוש
התודעה העצמית המתרחשים עתה ,עתידים להצמיח
בנגב קהילה גאה המקפידה על איכות חיים גבוהה
והבוחרת מתוכה מנהיגות ראויה .באלו טמון הסיכוי
אוניברסיטת בךגוריון בבאר שבע.

הגדול של הנגב״.

(ז' צחור",עם הפנים אל הנגב" ,אריאל[ 151-150 ,נובמבר  ,]2001עמ' .) 20
האם אתם מסכימים עם כותב המאמר? נמקו תשובתכם.
!3

פרטו באילו תחומים צריכה לדעתכם הממשלה לתמוך בפיתוח הנגב ובאילו
תחומים יש להשאיר את היזמה בידי גופים או אנשים פרטיים?

תכניות פיתוח עתידיות
תכנית המתאר המחוזית של דרום הארץ (תמ״מ  ) 14/4אושרה לראשונה על ידי
ממשלת ישראל בשנת  , 1976ועודכנה לאחר מכן כמה פעמים .התכנית מתייחסת אל
הנגב כאל מכלול ועוסקת בתכנון הפיזי ,באוכלוסייה ,בחברה ,בכלכלה ,בתעסוקה,
בתשתיות הנדסיות ובדרכי תחבורה .לתכנית צורפה מפת שימושי קרקע ובהם שטחים
המיועדים לחקלאות ,לשמירת טבע ,לתעשייה ,לכריית מחצבים ולבינוי.
תכניות הפיתוח הארציות המאוחרות יותר מתמקדות בחלקה הצפוני והמרכזי של
ישראל והתייחסותן אל הנגב היא כללית ,ללא תכנון פרטני ומוגדר .על פי תכנית
ישראל  - 2020כל האזור שמדרום לקו באר שבע ,כלומר מרבית שטחו של הנגב,
מיועד להיות מרחב פתוח .אין בתכנית תכנון מפורט של שימושי קרקע .גם בתמ״א
 35שעוצבה על פי העקרונות המרכזיים של "ישראל  " 2020מרבית שטחו של הנגב
מוגדר כשטח המיועד לשימור ,בלא הבחנה ברורה בין אזורים המיועדים לשימור
לבין אזורים הניתנים לפיתוח .תכניות אלו מתמקדות בבאר שבע ובסביבתה
ובהתפתחותו של המרחב המעויר הדרומי.

מרחב מעויר
המונח מרחב מעויר הוגדר לראשונה בתכנית
ישראל  2020והוא בא לידי ביטוי בתמ״א .35
הכוונה לאזור בעל מאפיינים עירוניים הכולל
שטח בנוי רצוף או כמעט רצוף נכללים בו
כמה סוגי יישובים ביניהם עיר גדולה ושכונות
הפרוורים הסמוכות לה ,ערים קטנות יותר

ישראל 2020
תכנית אב לישראל שנועדה להציג
עקרונות לפיתוח עתידי של ישראל
בטווח של  30שנה  -עד שנת .2020
התכנית עוסקת בפיתוח בהיבט
החברתי ,הכלכלי ,הסביבתי ,האקולוגי
ועוד .בהכנת התכנית השתתפו אנשי
מקצוע כגון אדריכלים ,גאוגרפים,
כלכלנים ,ומומחים לאקולוגיה ואיכות
הסביבה .תכנית ישראל  2020שימשה
בסיס רעיוני לתכנית המתאר הארצית
תמ״א . 35
תמ״א 35
תכנית מתאר ארצית מספר , 35
שגובשה על פי עקרונות תכנית האב
ישראל  .2020תמ״א  35נועדה לעצב
מדיניות פיתוח ותכנון כולל של
ישראל עד שנת  .2020אחד היעדים
המרכזיים של התכנון הוא לשמר
ולטפח את המגוון הנופי והתרבותי
המייחד את הארץ .התכנית מדגישה
במיוחד את הצורך בשמירה על
עתודות קרקע לפיתוח ולמגורים ,וכן
שמירה על שטחים פתוחים.

ולעתים גם יישובים כפריים קטנים שנכלאו בתוך
המרחב בעקבות התפרסות השטח הבנוי של
הערים וכן שטחים פתוחים בין היישובים .מרחב
מעויר הוא הגדרה רחבה יותר למונח מטרופולין,
הכולל בעיקר את העיר הגדולה ואת יישובי
הפרוורים שמסביבה.
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המרחג המעויר הדרומי
ומטיופולין ג א י שגע

המרחב המעויר הדרומי  -המטרופולין של באר שבע.

המרחב המעויר הדרומי הוא אזור רחב ידיים הכולל בתוכו את מטרופולין באר
שבע .צורתו של האזור היא מעין משולש הנתחם בין היישובים רהט ,ערד וירוחם.
מרחב זה הוגדר בתכנית ״ישראל 2020״ (לצד המרחב המעויר של ירושלים ותל
אביב וזה של אזור חיפה) .מספר תושביו של המרחב הדרומי קטן יחסית לשני
המרחבים האחרים ,אולם פוטנציאל הפיתוח והצמיחה שלו גדולים יותר.
בשנת  2001אושרה תכנית המגדירה את גבולות מטרופולין באר שבע .במרכז
המטרופולין נמצאת העיר באר שבע המשמשת גלעין המרחב כולו .השטח שמסביב
לבאר שבע כולל שלוש טבעות של יישובים :הטבעת הפנימית שבה היישובים
הסמוכים לעיר באר שבע כמו עומר ,מיתר ,להבים ,רהט ,יישובי הבדווים שממזרח
לבאר שבע והעיירה אופקים; הטבעת התיכונה שבה ערד ,דימונה ,ירוחם ,נתיבות,
שדרות וערערה הבדווית; הטבעת החיצונית שבה מצויים יישובים כפריים קטנים
והעיירה מצפה רמון ,הממוקמת בשולי המרחב.
במטרופולין המתהווה של באר שבע חיו ,נכון לשנת  486,900 ,2001תושבים,
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ב 25-ו יישובים ,מהם  18יישובים עירוניים והשאר יישובים כפריים .למעלה משליש
התושבים גרים בעיר באר שבע  -גלעין המטרופולין ,כרבע בטבעת הפנימית,
כמעט  40%בטבעת התיכונה ד  2%בטבעת החיצונית .בטבעות הפנימית והתיכונה
גרים גם בדווים רבים ב״פזורה״ (ראו עמ׳  .) 237כשני שלישים מהתושבים הם
יהודים ושליש מוסלמים.
תכנית ישראל  2020מבהירה את מטרות הפיתוח של מטרופולין באר שבע :״...יצירת
מטרופולין מגובש ,יעיל בפעילותו הכלכלית ,שומר על איזון נאות בין קבוצות
האוכלוסייה השונות ונאמן לשמירה וטיפוח הערכים הנופיים המיוחדים למדבר
ולמרחבים הפתוחים המצויים בו בשפע ...עתודות קרקע נרחבות יאפשרו גיבוש
פיסי ותפקודי של כל חלקי המטרופולין והפעלת טכנולוגיות חדישות בבנייה .בקרה
אקלימית ,תחבורה ותקשורת יביאו ליצירת מרחב מעויר בעל איכויות חיים מיוחדות
אשר עשויות למשוך אוכלוסייה מבוססת אל המרחב הדרומי מכל חלקי ישראל״

(ישראל  ,2020היבטים מרחביים ,כלכליים ומוניציפליים ,עמ׳ .) 31
אחד מקשיי הפיתוח של הדרום נובע מהמרחק ממרכז הארץ ,שם נמצאים מוקדי
הפעילות הכלכלית .השלמת סלילתו של כביש חוצה ישראל (כביש  ) 6בעתיד ושיפור

כביש חוצה ישואל (כביש ) 6

תדירות חבורת הרכבות לדרום יסייעו להתפתחות המרחב .בניית שדה תעופה בסמוך

כביש מהיר שנועד לשמש את
הנוסעים בציר צפון-דרום .הכביש
עובר ממזרח למישור החוף ,על גבול
השפלה או מורדות ההרים ,והוא נועד
לעקוף ממזרח את נתיבי התנועה
העמוסים של מרכז הארץ ,מישור
החוף וגוש דן .הקטע המרכזי של
הכביש כבר נמצא בשימוש ,וקטעים
אחרים הם עדיין בשלבי תכנון וביצוע.
כאשר הכביש יושלם הוא יקצר באופן
משמעותי את זמן הנסיעה מצפון
הארץ לדרומה ולהפך .כביש  6הוקם
על ידי חברת ״דרך ארץ״ .זהו כביש
אגרה והנסיעה בו כרוכה בתשלום.

לבאר שבע (בנבטים) יאפשר קשר מהיר למרכז הארץ ואולי גם אל מעבר לים.
קושי נוסף בפיתוח המטרופולין הוא כמות מוגבלת של מקורות תעסוקה ופרנסה.
גם הפערים הכלכליים והחברתיים בין היישובים במרחב גדולים ביותר .כדי לעודד
שיתוף פעולה אזורי מומלץ לפתח אזורי תעסוקה משותפים ומערך תחבורה מפותח
שיקשר בין המוקדים השונים.
תושבי המרחב המעויר  -מטרופולין באר שבע () 2001
האזור

מספר היישובים

מספר התושבים

גלעין (באר שבע)

1

טבעת פנימית

30

115,600

טבעת תיכונה

80

132,300

טבעת חיצונית

14

9,900

סה״כ

125

486,900

!4

177,900

במרחב המעויר הדרומי שלושה סוגי יישובים עירוניים:
א .פרוורי העיר באר שבע :עומר ,מיתר ,להבים.
ב .עיירות פיתוח :דימונה ,ירוחם ,ערד ,אופקים ,נתיבות ושדרות.
ג .יישובי הקבע הבדוויים :רהט ,לקיה ,חורה ,תל שבע ,שגב שלום ,ערוער וכסייפה.
ערכו טבלת השוואה בין שלוש קבוצות היישובים .אפיינו כל קבוצה על פי
המדדים הבאים :תקופת ההקמה ,סוג האוכלוסייה ,מוצא האוכלוסייה (מנין
הגיעו ליישוב) ,אופי היישובים ,צורת הבנייה ,ענפי הכלכלה המרכזיים ,מידת
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העצמאות הכלכלית ואופי הקשר עם באר שבע .העריכו מהו פוטנציאל
הצמיחה העתידי של כל קבוצה .היעזרו בפרקים הקודמים העוסקים בתולדות
ההתיישבות בנגב וכן בטבלאות המצורפות.
מה ניתן ללמוד מהשוואה זו על אופיו של המרחב המעויר הדרומי ועל
פוטנציאל הפיתוח שלוז
! 5

במה יכול פיתוח מטרופולין באר שבע לסייע לקידום הנגב?

! 6

לפניכם דבריו של פרופ׳ אבישי ברוורמן ,נשיא אוניברסיטת בן גוריון ,על
חזון באר שבע העתידית .הסבירו מה הם התנאים הנדרשים על מנת שחזונו
יתגשם ומה עלול למנוע מחזונו מלהתגשם:
״הנגב הוא מרחב העתיד של ישראל החדשה ,ובמרכזו תקום באר שבע
חדשה-ישנה ,שתהיה המטרופוליס החדש היחיד שייבנה בעולם המערבי
של ראשית האלף השלישי .כאשר מחברים בין ההיסטוריה ארוכת השנים
למציאות שהתפתחה במאת השנים האחרונות בארץ מגיעים ל׳חלוקת
תפקידים׳ בין הערים המרכזיות בארץ .ירושלים היא המרכז הרוחני של
שלוש הדתות ,שם התרחשו מבחני האמונה הגדולים  -העקידה והצליבה.
תל אביב היא המרכז הפיננסי והתרבותי של הישות הציונית החדשה ,ובאר
שבע היא נקודת ההתחלה של התיישבות של היהודי בארץ ...זו תהיה העיר

המודרנית ביותר בארץ...״ (בתוך :הקשרים ,באר שבע .) 2001

התיישבות כפרית וחבלית
הגברת המודעות לאיכות הסביבה וההכרה בערכם של השטחים הפתוחים הובילו
לנקיטת עמדה שבאה לידי ביטוי בתכניות המתאר והפיתוח הלאומיות .תכניות
אלו טוענות שיש להמעיט בהקמת יישובים חדשים ,לעודד בנייה רוויה והתיישבות
בנייה דוויה
בנייה המנצלת את שטח הקרקע
לבניית מספר גדול של יחידות
מגורים .בנייה רווייה היא בנייה
בקומות.

עירונית ולהפנות את עיקר המשאבים לחיזוק היישובים הקיימים ,במיוחד יישובי
הפריפריה שחלקם סובלים ממאזן הגירה שלילי ומהתבגרות האוכלוסייה.
7

ו

במה שונה תפיסת הפיתוח שבאה לידי ביטוי בתמ״א  35מהתפיסה הרווחת
בנוגע לפיתוח הנגב בשנות החמישים?

יש הטוענים שמעמדו של הנגב שונה משאר אזורי הארץ בשל היותו אזור מדברי
דליל בתושבים ,ולכן רצוי לא להגביל את ההתיישבות בו .תפיסה זו מצדדת בהבאתם
של מתיישבים לנגב בכל דרך אפשרית ,הן להתיישבות העירונית והן ליישובים
כפריים .ההנחה היא שהעלאת רמת הפיתוח של הנגב ,תתאפשר רק כאשר מספר
התושבים הכולל במרחב יגדל באופן משמעותי .לפיכך טוב יהיה לעודד מתיישבים
חדשים להקים יישובים בנוסף לחיזוק הקיימים.
גורם נוסף המשפיע על הקמת יישובים חדשים ועל פיזורם במרחב הוא השאיפה
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לשמור על קרקעות המדינה בנגב .הקמתם של יישובים
יהודיים חדשים עשויה להשפיע על המאזן הדמוגרפי
של האזור .כחלק מתפיסה זו הוקמו גם חוות הבודדים
בהר הנגב (ראה להלן).
סיבה נוספת להקמתם של יישובים חדשים היא רצונן
של קבוצות בעלות עניין משותף או אידאולוגיה משותפת,
להתיישב בנגב ביישובים עצמאיים שבהם יוכלו לנהל
אורח חיים התואם את השקפת עולמן .דוגמאות לכך הן
היישוב הקהילתי מרחבעם שעלה על הקרקע ב2001-
ברמת הנגב ,על ידי גרעין של מתיישבים דתיים ,נאות
סמדר  -יישוב שיתופי אקולוגי שהוקם על ידי קבוצת
מתיישבים בעלת השקפת עולם ייחודית ומתכנני עיר
המדע ליד ירוחם .בדרך כלל המתיישבים הם צעירים,
משכילים ,בעלי יזמה וכושר מנהיגות ,ולכן ההתיישבות
עשויה לתרום באופן משמעותי לפיתוח האזור ולקידומו.
תופעה חדשה יחסית בנגב היא הקמתם של יישובים

מצרים

קהילתיים .היישובים החדשים צוקים בערבה התיכונה,
גבעות בר צפונית לבאר שבע ,מרחבעם ברמת עבדת,
באר מילכה באזור ניצנה ובאר אורה שעתיד לקום בקרוב
מחדש ובסמיכות אליו שחרות ,כולם יישובים קהילתיים.

-------
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-------
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התיישבות חדשה בחבל ניצנה

התיישבות חדישה והתיישבות עתידה בנגב.

אחד ממוקדי הפיתוח החשובים של ההתיישבות הכפרית בנגב מצוי בפתחת ניצנה,
בסמוך לגבול עם מצרים .באזור זה קיים מאגר של קרקעות פנויות ומתקיימים בו
תנאים סביבתיים המתאימים להרחבת ההתיישבות .גילויו של מאגר מי תהום מליחים
ברמת הנגב והקמתו של מתקן ההתפלה בניצנה ( ) 2003מאפשרים ניצול של מים
מליחים ,הגדלת כמות המים ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום החקלאי מאפשרים

"בית חדש בערבה״  -קטע עיתונות:
עלייתו לקרקע של היישוב הקהילתי
צוקים  -ינואר . 2004

ניצול הקרקעות החוליות .נוסף לכך ,לאזור ניצנה חשיבות פוליטית-מדינית
בשל היותו סמוך לגבול.
בחבל ניצנה הולך ומתגבש גוש התיישבות חקלאית שיכלול את היישובים
הוותיקים באזור ויישובים חדשים הנמצאים בשלבי תכנון .הכוונה להקים
בחבל שלושה יישובים חקלאיים חדשים בנוסף ליישובים הקיימים (קדש ברנע,
כמהין ,עזוז וכפר הנוער ניצנה) .היישובים החדשים יוגדרו כיישובים קהילתיים.
בכל אחד מהם יחיו כ 100-משפחות ,וכל משפחה תקבל כ 80-דונם לעיבוד
חקלאי .במרכז החבל יוקם יישוב עירוני שייקרא ניצנית ,אשר יאכלס כ5,000-
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משפחות .תכנון החבל והמרחק בין היישובים יהיה כזה שיאפשר חיי קהילה
משותפים ושימוש במערך משותף של שירותים ציבוריים .הקמת החבל נמצאת
כבר בשלבים מתקדמים של תכנון ,וב־ 2003עלו על הקרקע המתיישבים הראשונים
של היישוב באר מילכה.

גושי התיישבות בערבה
מוקד נוסף לפיתוח התיישבות כפרית חקלאית מצוי בערבה .באזור זה קיימת תכנית
ליצירת שני גושי ההתיישבות :האחד בצפון הערבה ובמרכזה (בין מושב פארן
לכיכר סדום) ,והשני בדרום הערבה .מרבית היישובים הקיימים בגוש הצפוני הם
מושבים ,והרחבת ההתיישבות תיעשה על ידי בניית שכונות הרחבה חדשות במושבים
הקיימים .שכונות אלו יאפשרו לבני דור ההמשך להישאר לגור באזור ,וכן ייקלטו
בהן מתיישבים חדשים .גוש היישובים בדרום הערבה כולל בעיקר קיבוצים .באזור
זה ,בשל המחסור במקורות פרנסה ,יש כוונה להקים יישובים קהילתיים שיישענו
מבחינה כלכלית על העיר אילת.
שיפור מערכת התחבורה עשוי להפוך את הערבה נגישה יותר למרכז הארץ ,ויכול
לשמש גורם מסייע למשיכת אוכלוסייה חדשה .כמו כן פיתוח תשתית של תקשורת
ומחשבים אולי יאפשר בעתיד להקים עסקים המתבססים על עבודה מן הבית ,גם
כאשר הלקוחות או השווקים נמצאים במרחק רב .רמת שירותים החברתיים (חינוך,
בריאות ,תרבות) עשויה למשוך אוכלוסייה שתסייע לחיזוק היישובים הקיימים.
 8י

ערכו רשימה של היתרונות והחסרונות שבהקמת יישובים חדשים בנגב.
האם לדעתכם רצוי להקים יישובים חדשים ברחבי הנגב? נמקו תשובתכם.

!9

הציעו רעיונות כיצד לחזק את האוכלוסייה בנגב .מה לדעתכם ימשוך אל
הנגב אוכלוסייה חדשה?

חוות בודדים
אחת מצורות ההתיישבות היהודית החדשה בנגב היא התיישבות של בודדים .לרוב
מוקמת חווה חקלאית המנוהלת על ידי משפחה אחת או על ידי מספר קטן של
מתיישבים (עד ארבע משפחות) .בכל חווה כמה מבני מגורים ,מתקני משק ושטחים
חקלאיים .החוות הראשונות הוקמו בנגב בראשית שנות השבעים .בין החוות
חוות השקמים

הראשונות בנגב היו חוות השקמים ,וחוות נעמ״א שהוקמה ב־ 1978באפיק נחל

חווה חקלאית לצד הכביש המוביל
משדרות לצומת בית קמה ,ששטחה
כ 5,000 -דונם .היא שייכת למשפחתו
של אריאל שרון מאז  . 1972בחווה
מבני מגורים ,שטחי חקלאות ושטחי
מרעה .מגדלים בהם פרות וכבשים.

פטיש .באותם ימים הייתה הקמת חוות פרטיות נדירה ,ושיקפה יזמות פרטיות ולא
חלק מתכנית התיישבות ממסדית .משום כך התקיימו חלק מהחוות שנים רבות
ללא תשתיות מסודרות ולעתים ללא הספקה סדירה של חשמל ומים .עם זאת
קיבלו החוות הכרה לא רשמית מצד המדינה ,שראתה את תרומתן בשמירת רצף של
התיישבות יהודית במקומות רגישים.
שינוי ביחס להתיישבות בודדים חל בשנות התשעים של המאה העשרים בשל
סיבות לאומיות וחברתיות ,ובעיקרן החרפת המאבק בין הבדווים והרשויות על
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הקרקעות בנגב (ראו עמ׳  .) 241השינוי נבע גם מפתיחות שנוצרה בקרב מוסדות
התכנון והגופים המיישבים להקמת צורות התיישבות חדשניות ,והיענות של המוסדות
לרצונם של אנשים פרטיים להתיישב באופן עצמאי בנגב ,כשהם בוחרים לגור
במקום מבודד ומנותק .החוות הוקמו בעיקר במימון המתיישבים ובהשקעה קטנה
יחסית של משאבים ציבוריים ,והן אמורות להחזיק את עצמן מבחינה כלכלית.
בשנת  2003אושרה תכנית להקמתן של כ 30-חוות בודדים חדשות בנגב בין באר
שבע למצפה רמון .שם התכנית  -״דרך היין״ ,מרמז על הכוונה לגדל גפנים לייצור
יין כשחזור ההצלחה של החקלאות הקדומה בנגב .השטחים שנבחרו להקמת החוות
הם שטחים פנויים ,שלא הוכרזו שמורות טבע או שטחי אש .על פי התכנית יוכנו
לכל החוות תשתיות בסיסיות של חשמל ,מים ,קווי תקשורת ודרכים מקשרות.
בניית המבנים בחוות והכנת התשתית יתבצעו ברגישות סביבתית גבוהה ,תוך פגיעה
מינימלית בנוף .חלק מהחוות המתוכננות יהיו גדולות וישתרעו על שטח של  100
 250דונם ושטחן של אחרות ינוע בין  50-20דונם ,וזאת בהתאם לתנאי השטח
וליכולת הכלכלית של המתיישבים.

תכנית הקמת חוות גודדים על ״דוך היין״.

הבסיס הכלכלי של החוות אמור לשלב בין חקלאות לתיירות,
על פי יזמת המתיישבים .יש כוונה לשלב את החוות במערך
התיירותי של ״דרך הבשמים״ ,ובכך הן יסייעו לשימור המורשת
ההיסטורית הקדומה של האזור .נוסף לפיתוח כרמי היין ומטעי
הזיתים יפותחו בחלק מהחוות תעשיות המבוססות על התוצרת
החקלאית כמו יקב לייצור יין ,בית בד לייצור שמן זית וייצור
גבינות עזים או כבשים .במקביל לענפי החקלאות נועדו החוות
לספק שירותי תיירות כגון חדרי אירוח ,מסעדות ,שירותים
למטיילים באזור וחוות רכיבה .בדרך זו יתאפשר לציבור הרחב
ליהנות מפעילות החוות.
בראשית  2003היו בנגב כעשר חוות (חלקן בהקמה) בין צומת
טללים למצפה רמון .מתיישבי החוות יזמו תעסוקות שונות
ומיוחדות על פי נטיות לבם :גידול עזים לבנות ,ייצור גבינות,
רפת חלב ,גידול יונים למאכל ,גידול תוכים וציפורי שיר ועוד.
יש חוות שבהן ניתן להזמין ארוחות ,ובאחרות יש בתי מלאכה
למוצרי קרמיקה ונפחות .לעתים ניתן ללון במבנים ייחודיים
שנבנו בחווה וליהנות מאירוח בסגנון מדברי .הכרמים ושטחי
הנטיעות הקטנים לצד הדרך דרומית לבאר שבע יוצרים כתמים
ירוקים בנוף המדברי הצחיח.
הקמת ״חוות הבודדים״ עוררה התנגדות מצד גופים הפועלים למען
איכות הסביבה ושמירה על הטבע .לטענתם ,הקרקע ,הנוף
והמרחבים הפתוחים הם משאב ציבורי לאומי ואין להעניקם
לגורמים פרטיים ,שכן בכך נמנעת זכות הציבור ליהנות מהם.
הגופים המתנגדים נקטו בהליכים משפטיים כנגד הקמת החוות,
אולם התכנית אושרה על ידי הרשויות תוך פיקוח קפדני על הליכי
התכנון והביצוע כך שיתאימו לתקנים וימזערו את הפגיעה בנוף.
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מים גאותרמיים
גאו=אדמה; תרמי=חום .מי תהום
הנשאבים מעומק רב ולכן הטמפרטורה
שלהם גבוהה ,ועשויה להגיע לעשרות
מעלות צלסיוס .המים מכילים בדרך
כלל מלחים וחומרים אחרים ,ולרוב לא
ניתן לנצל אותם לשתייה .מים חמים
אלו מנוצלים לשימושים שונים כמו
מרחצאות וגידול דגים ,או כמקור
אנרגיה לחימום חממות.
חקלאות מבוקרת
גידולים חקלאיים שתנאי הגידול
שלהם (טמפרטורת האוויר ,שיעור
הלחות ,כמות הקרינה ,הלחות
בקרקע ,כמות המים וכדומה) נקבעים
במדויק על ידי המגדל ,על סמך הידע
והניסיון המקצועי שנצבר .כדי לפקח
על התנאים ולשנות אותם בהתאם
לצרכים משתמשים בדרך כלל בבקרה
ממוחשבת.
חממה
שטח גידול מקורה הבנוי מיריעות
פלסטיק או חומר אחר המאפשר
מעבר של אור .בחממה נוצר חלל
סגור שבו מתקיימים תנאי גידול
מבוקרים המגנים על הצמחים מתנאי
הסביבה החיצונית (במיוחד מחום
וקור) .לגידול בחממה יתרונות
נוספים :חיסכון במי השקיה בשל
הפחתת האידוי ,חיסכון בשטח כאשר
מגדלים בהדליה ,הגנה על הצמחים
מפני מזיקים ,שמירה על טמפרטורה
קבועה ומתאימה לצמח ושמירה על
שיעור לחות אוויר גבוה.
הדליה
דליות הן ענפים של גפן או שיח
מטפס ,ומכאן השם הדליה לשיטת
גידול שבה גורמים לצמח לגדול לגובה
על ידי קשירת הענפים או תמיכתם
בעזרת מוטות .גידול בהדליה מאפשר
לצופף את הגידול ,ובכך לחסוך
בשטח ולייעל את הטיפול בצמחים
ובמיוחד את הקטיף .גידול בהדליה
מייצר יבול רב ליחידת שטח .בנגב
נוהגים לגדל בהדליה ירקות ופירות
שונים ובהם עגבניות ,פלפלים,
מלונים וחצילים.
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0ו

האם לדעתכם ראוי וכדאי לאפשר התיישבות בודדים בנגב? הביעו את דעתכם
תוך התייחסות ליתרונות ולחסרונות של הקמת יישובים אלו.

וו

הסבירו מה היו המניעים להקמת התיישבות של בודדים דווקא בהד הנגב
ולא בחלקים אחדים של הנגב.

"נגב של צמיחה"  -פיתוח חקלאי בנגב
החקלאות בנגב זכתה לתנופת פיתוח
בעקבות הפעלתה של התכנית "נגב של
צמיחה" ,פרי שיתוף פעולה בין הקרן
הקימת לישראל ,הסוכנות היהודית
ומשרד החקלאות .במסגרת התכנית
שיישומה החל ב 995-ו הושקעו משאבים
בהתיישבות ,בפיתוח כלכלי של הנגב,
בחקלאות ,בתעשייה ובתיירות; הוכשרו
קרקעות חדשות ,פותחו מקורות מים
נוספים (בניית מאגרים וטיפול במי
שפכים או מים מליחים) והורחבה
מערכת המחקר והפיתוח התומכת
בחקלאות המקומית ומסייעת לחקלאים.
שי מו ש

ב ט כנולוגיו ת

מתקדמות

ומודרניות מהווה קו מנחה לפיתוח,
והתקווה היא שהפיתוח יסייע במשיכה
של אוכלוסייה חדשה לנגב.
החקלאות המודרנית בנגב מתמקדת

פסל סביבתי של קק"ל בערבה ,לציון מפעל "נגב
של צמיחה" .ברקע :החממות של מושב פארן.

בגידולים חסכניים במים ובכוח אדם ,וכן בניצול של מים מליחים ומים גאותרמיים.
כמו כן מושם דגש על גידולים שניתן לקבל בהם יבול גבוה ליחידת שטח וכך להפיק
רווח גבוה משטחי גידול קטנים יחסית .טכנולוגיות גידול מתקדמות כגון חקלאות
מבוקרת ,גידול בחממות ,גידול בהדליה וגידול על מצע מנותק הן רק חלק מהדרכים
שהובילו להגדלת כמות היבולים ולשיפור איכותם .הגידולים בנגב מתבססים על
זנים חדשים ,חלקם ייחודיים לתנאי מדבר ,ובהם זנים שעונת האסיף שלהם שונה
מזו הקיימת באזורים אחרים במדינה .השיטות המודרניות ופיתוח מקורות מים
מצע מנותק
גידול צמחים בתוך מכל סגור (אדנית ,דלי או
אחר) המנותק מן הקרקע .מצע הגידול מונח
בתוך המכל והרכבו נשלט על ידי המגדל.
המצע מכיל בדרך כלל מרכיבי קרקע ,חומרים
סופחי מים וחומרי מזון שונים .במצע מנותק
יש צמצום משמעותי בכמות המזיקים

הפוגעים בצמחים .בתום עונת הגידול
מחדשים את המצע ,ובכך נמנע הצורך לחטא
את הקרקע ולהשתמש בחומרי הדברה או
דישון .שיטה זו מאפשרת גם סילוק מלחים
מן הקרקע כאשר משקים את הגידולים במים
מליחים.

אפשרו התרחבות שטחי החקלאות גם לערבה ,שכיום נחשבת
לאחד האזורים החקלאיים המצליחים במדינה.
בערבה ובנגב התמחו החקלאים במיוחד בגידולי החורף שחלק
ניכר מתוצרתם מיוצא לארצות אירופה .ימי שמש רבים ,עננות
נמוכה רוב ימות השנה ,וטמפרטורות גבוהות יחסית בעונת
החורף ,מאפשרים גידול מהיר וקבלת יבולים גבוהים ,מוקדם
מאשר באזורים אחרים .שיווק התוצרת לחו״ל בחורף ,בסתיו
ובאביב מהווה יתרון יחסי בשוקי העולם ,שבצדו רווח גבוה.

חממות גצפון הנגג ( . ) 1998

גידול אגטיחים ג מ ו שג עידן ש ג ע ו ג ה.

שטחי נטיעות גיי שוג נאות סמדר
בדרום הנגג .שימו לג לעיצוג הנוף
בעזרת המטעים השונים.

מחקר ופיתוח (מו"פ) חקלאי בנגב
כדי לקדם את החקלאות הוקמו ברחבי הנגב תחנות למחקר ולפיתוח חקלאי שבהן
מתקיים שיתוף פעולה פורה בין מוסדות מחקר אקדמיים לבין החקלאים .תחומי
המחקר בתחנות מגוונים וכוללים פיתוח שיטות וטכנולוגיות גידול חדשניות להגברת
היבול והשבחתו ,איתור וטיפוח של זנים חדשים ,פיתוח שיטות גידול המאפשרות
חיסכון במים ובשטח ,פיתוח שיטות חדשניות בהכשרת הקרקע ,מציאת פתרונות
לבעיות מזיקים שונים ופיתוח חומרי הדברה ודישון ידידותיים לסביבה .המחקר
בתחנות הוא מחקר יישומי ,כלומר הידע הנצבר בעקבות המחקר נועד ליישום מידי
בחקלאות המקומית וכן לפתורון בעיות על פי הצרכים המתעוררים בשטח.
תחנת המחקר החקלאית הראשונה הוקמה בחבל הבשור שבצפון הנגב  -מו״פ
דרום .התחנה מתמקדת בהתאמת גידולים שונים כמו ירקות ,פרחים ,צמחי בית
והדרים לצפון הנגב .תוצאות המחקרים מיושמות בפועל בתחנת הניסיונות האזורית
 חוות הבשור ,שם מגדלים גידולי ניסיון תחת מעקב ובקרה.תחנת מחקר נוספת  -מו״פ רמת הנגב ,הוקמה ב־ 1981בסמוך לקיבוץ אשלים.
בתחנה נמצא מרכז ניסויים לחקלאות מדברית המתמקד בעיקר במחקר על השקיה
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של גידולים חקלאיים במים מליחים ,ובבדיקת אפשרות של
ניצול מים גאותרמיים המצויים שם בשפע .תחום נוסף של
מחקר נועד למצוא דרכים חדשות לניצול חקלאי של קרקעות
החול המאפיינות את האזור.
ב 1986-הוקם מו״פ ערבה .מחקרי מו״פ ערבה מיושמים
בשלוש תחנות ניסוי :תחנת יאיר ,הסמוכה למושב חצבה,
תחנת זהר בכיכר סדום ,וחווה לגידולי מים בעין יהב .המחקר
החקלאי בערבה מתמקד בגידולי חממה ,בפיתוח של חקלאות
אורגנית ,באקלום של זנים חדשים בפרחים וירקות ,בהארכת
חיי המדף של המוצרים החקלאיים ובפיתוח חקלאות מים
של גידול דגים .בשיתוף עם ירדן והרשות הפלשתינית נעשה
מבצע לביעורו של זבוב הגורם נזקים לגידולים החקלאיים

חוות צברי אורלי  -חווה לגידול צברים
בסמוך לעיר דימונה.

(פרויקט זה״ב  -הדברת זבוב הפירות בערבה) .במסגרת זו פוזרו ברחבי האזור
מיליוני זבובים זכרים מעוקרים כדי למנוע ריבוי אוכלוסיית הזבובים.

חקלאות אורגנית
גידולים חקלאיים שאינם מטופלים
בחומרי דישון והדברה תעשייתיים.
לפירות וירקות אורגניים ביקוש הולך
וגדל בעולם המודרני ,בשל גל של
חזרה אל הטבע ומודעות לאיכות
הסביבה ולבריאות.
השקיה בטפטוף
שיטת השקיה שהומצאה לראשונה
בישראל על ידי מהנדס המים שמחה
בלאס (  . ) 1965הטפטפת היא צינור
השקיה עם חורים שדרכם מטפטפים
המים ישירות לאדמה ומשם אל
הצמח .הטפטוף נקבע בנקודות
שנקבעו מראש .לאורך כל צינור
הטפטפת לחץ המים שווה ומאפשר
טפטוף אחיד בכל הפתחים .הטפטוף
הממוקד מאפשר השקיה מדויקת
בכמות ובעיתוי .שיטה זו חסכנית
במים ,שכן כמעט אין עודפי מים
הניגרים או מתאדים .דרך מערכת
הטפטוף ניתן לספק לצמח גם חומרי
דישון והדברה.

השקיה במים מליחים
משבר המים המתמשך במדינת ישראל גרם לצמצום בכמויות המים השפירים שניתן
להעביר אל הנגב .במקביל ,נתגלו בדרום הארץ מאגרים גדולים של מי תהום מליחים.
מחקרים שנעשו בנגב מצאו שיש גידולים חקלאיים שניתן להשקותם במים מליחים
בלי שייפגעו ,ולעתים ניתן אף לשפר את איכות היבול כאשר משקים אותו במים
מליחים .בעקבות תוצאות הניסויים הורחב במידה רבה ניצול המים המליחים בנגב
לשימושים חקלאיים ובכך נחסכו מים שפירים .פותחו זנים שהשקייתם במים מליחים
מביאה לשיפור הטעם ,הריח והארומה של הפרי ,לעתים חיי המדף של הפרי ארוכים
יותר ועובדה זו מסייעת לייצוא היבול .הגידולים שהושגה בהם הצלחה מיוחדת
כאשר הושקו במים מליחים הם עגבניות חממה ,מלונים ,זיתים ,ענבי יין ,תפוחי
אדמה וירקות שונים.
ההשקיה במים מליחים נעשית בדרך כלל בשיטת הטפטוף .כדי להגיע לדרגת המליחות
המתאימה לכל סוג של גידול נוהגים למהול מים מליחים במים שפירים .מחקרים
חדשים בנגב מתמקדים בפיתוח שיטות השקיה אוטומטית ,תוך קביעת מרווחי
ההשקיה האופטימליים והכמות המדויקת של המים והדשנים הנחוצים לכל סוג של
גידול בכל זמן .דרך זו מביאה לחיסכון נוסף במים .בחלק מהמקרים ,כדי לחסוך
בעלויות משתמשים באנרגיית השמש להפעלת מערכת הבקרה.
״מתק המדבר״ () desert sweet
מחקרים העלו באופן מפתיע שיש זנים
שההשקיה במים מליחים גורמת בהם
לעלייה בריכוזי החומרים בתאי הצומח,
ולכן גם לעלייה ברמת הסוכר בפרי
(לעתים בעשרות אחוזים) .התוצאה היא
פרי מתוק יותר מפרי המושקה במים
"מתק המדבר״  -עגבניות שרי
הגדלות בחממות הנגב.
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מתוקים .בנוסף ,צבע הפרי המתקבל עז יותר ומראהו מושך את העין .שני מיני
גידול שהצליחו במיוחד הם זן של עגבניות קטנות שקיבלו את הכינוי ״מתק
המדבר״ בשל מתיקותן ,וזן של מלונים המבשילים בסתיו (מלוני גליה).
גידול זיתים וגפנים
בשנים האחרונות ניטעו ברחבי הנגב שטחים נרחבים של מטעי זיתים וגפנים
המיועדים להפקת שמן ויין .בחלק מהזנים ההשקיה במים מליחים משפרת את
איכות השמן והיין .בכמה זנים של ענבי יין שהושקו במים מליחים הכילו הענבים
יותר חומרי ארומה (הנותנים ליין ניחוח מאפיין) מאשר ענבים שהושקו במים
שפירים .עם זאת ,לא כל הזנים של הזית והגפן עמידים באותה מידה למליחות.

גידולים אורגניים

נטיעת עצי זית ג נ ג ג ( . ) 1987

הביקוש בעולם לפירות ולירקות הגדלים ללא שימוש בחומרי הדברה עודד
טיפוח גידולים אורגניים המתאימים למדבר ,חלקם כאלה שניתן להשקותם
במים מליחים .את מרבית הגידולים האורגניים מגדלים בחממות המכוסות
ברשתות למניעת חדירת חרקים ומזיקים אחרים .בכך מצטמצם הצורך בחומרי
הדברה .חלק גדול מהגידולים האורגניים מיועד לייצוא.

גידול הדדים גצפון הנגג,
במרחג הגשור הדרומי.

גידול הדרים בצפון הנגב

המטעים מושקים גקולחים.

התנאים הפיזיים של צפון הנגב  -סוג הקרקע ותנאי האקלים  -נתגלו
כמתאימים לגידול הדרים ,והגורם המגביל את גידולם היה מחסור במים ,שכן
עצי ההדר דורשים השקיה רבה יחסית .פיתוח מקורות מים חדשים בצפון הנגב
(ראו עמ׳  ) 87-84אפשר את הרחבת ענף ההדרים .בתקופה שבה הולך ומתמעט
גידול ההדרים בצפון הארץ ובמרכזה ומטעים רבים נעקרים בשל מחסור במים,
לחצי בנייה וחוסר כדאיות כלכלית ,ניטעו בנגב אלפי דונמים של פרדסים.
פרדסי הנגב ניטעו בריכוזים על פני שטחים גדולים כדי לייעל את הטיפול בהם.
ההשקיה במים באיכות ירודה מוזילה את עלות הגידול ומשפרת את הרווחיות .על
פי תחזית רשויות התכנון עתידים ההדרים הגדלים בצפון הנגב להוות  20%משטחי
הפרדסים בארץ ,ותנובתם תגיע ל־ 18%מכלל תנובת הפרדסים בארץ.
חוחובה
אחד הגידולים החדשים של הנגב הוא החוחובה ,שיח מדברי שמוצאו במדבריות
דרום אמריקה .מהפירות דמויי האגוז של החוחובה מפיקים את שמן החוחובה
המשמש לייצור מוצרים בתחום הרפואה והקוסמטיקה .צמח החוחובה צורך
מעט מים ועמידותו בפני מלח גבוהה .בשל תכונותיו ניתן להשקותו במים
מליחים או בקולחים בלי שייפגע .מחירו הגבוה של שמן החוחובה בעולם,
ייאפשר להפיק מהגידול רווחים נאים .בשנים האחרונות ניטעו בנגב אלפי דונמים
של שיחי חוחובה שמושקים במים מליחים.
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לסיכום ,השטחים הנרחבים של הנגב מהווים פוטנציאל רב לפיתוח החקלאות.
אמנם האקלים ואיכות הקרקע מקשים על הגידול ,אולם תוספת של מים תאפשר
לגדל בנגב מינים וזנים מיוחדים המנצלים את היתרונות היחסיים של המדבר.
גידול דגים
גידול דגי מאכל בבריכות הולך ותופס מקום חשוב בחקלאות המדברית .גידול
הדגים הוא דרך נוספת לניצול מים מליחים ומים גאותרמיים המצויים בשפע באקוות
של הנגב .בנגב פותחה שיטה חדשנית לגידול דגים בתוך מבנה סגור דמוי בועה;
בריכות הדגים נמצאות בתוך חלל סגור עשוי פלסטיק משוריין שאליו מחדירים
אוויר על ידי מפוח .השימוש במים חמים (גאותרמיים) ובאנרגיה סולרית מאפשר
שמירה על טמפרטורה גבוהה בבריכות גם בעונת החורף ,ובעלות נמוכה .הגידול
בבריכות מקורות מבוקר יותר מאשר גידול דגים בבריכה פתוחה ,ולכן היבולים
המתקבלים גבוהים .עם זאת ,עלות הקמת המתקן ותחזוקתו היא גבוהה .בחלק
מהיישובים ,לאחר ניצול המים החמים בבריכות הדגים ,מפנים אותם לשימושים
נוספים (בכיכר סדום מעבירים את המים למפעלי ים המלח).
גידול דגים במים מליחים ובמים גאותרמיים קיים ברמת הנגב (ביישובים קדש ברנע
ומשאבי שדה) ובערבה (בעין יהב ,בנאות הכיכר ובעין תמר) .מרבית הדגים הגדלים
בבריכות מיועדים למאכל ,אולם מגדלים בהן גם דגי נוי.

עין תמר  -חווה לגידול דגים בערבה.

בריכות לגידול דגים במשאבי שדה שבמערב הנגב.

חקלאות ימית במפרץ אילת  -כלובי הדגים
הגידול בביקוש לדגים בארץ ובעולם הביא להתרחבות ענף גידול הדגים ולחיפוש
אחר דרכים יעילות וזולות יותר לגידולם .גידול דגים במי הים הפתוח מנצל את
התנאים הטבעיים של הים ,ומסייע למנוע השמדת אוכלוסיות של הדגים בטבע
כתוצאה מדיג מסיבי ומתמשך.
גידול הדגים במפרץ אילת החל ב־ ,1992בשעה שאושר לחברת ״דג סוף״ לגדל דגים
במי מפרץ אילת .הגידול נעשה בתוך כלובים השרויים במי הים ,במרחק של כמה
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מאות מטרים מהחוף .באמצעות הזנה ,טיפול הורמונלי ובקרה על תנאי הסביבה
מצליחים המגדלים לגרום להטלת ביצים לאורך השנה ולרבייה מוגברת של דגים.
גידול הדגים בים הפתוח זול ויעיל משום שזרמי הים מסלקים את הפסולת שהדגים
מייצרים ,ואין צורך להחליף את המים לעתים קרובות כמו בבריכות דגים הנמצאות
ביבשה .כמו כן ניתן לגדל יותר דגים בכל יחידת שטח בלי לגרום לדגים להיחשף
לנזקים הנובעים מהצפיפות .הדג העיקרי שמגדלים במפרץ אילת הוא דג הדניס ,דג
מאכל שיש לו שווקים בארץ ובחו״ל.
כאשר אושרה ( ) 1999למגדלי הדגים הגדלת מכסות הגידול ,התעוררה התנגדותם
של גופים ציבוריים ושל קהל שוחרי איכות הסביבה .לטענת המתנגדים כלובי
הדגים ותוצרי הלוואי שלהם (החומרים שהם מפרישים לתוך מי הים) משנים את
המאזן האקולוגי העדין של מפרץ אילת ,וקיימת סברה שגידול הדגים הוא גורם
מרכזי בתמותה של אלמוגים ובהידלדלות אוכלוסיית הדגים בשונית של אילת.
לעומת זאת יש הטוענים שעיקר הנזק לשונית האלמוגים נובע מניצול יתר של מי
המפרץ לשימושים שונים כמו נמלי ים ,הובלת נפט או תיירות .מחקרים מדעיים לא
הראו תוצאות חד־משמעיות בנוגע למידת הנזק האקולוגי שנגרם על ידי כלובי
הדגים למערכת הטבעית ,ולא ודאי הדבר שהרס השונית הוא תוצאה של גידול
הדגים בים .לטענת מגדלי הדגים הוצאת הכלובים מן הים והעברת הדגים לבריכות
ביבשה תביא להרס ענף כלכלי שהוא מקור פרנסה חשוב לכמה יישובים בערבה.
החברה להגנת הטבע קראה לציבור להחרים את דגי הדניס ,ואף ננקטו צעדים
משפטיים (עתירה לבג״ץ) כנגד המגדלים .הוויכוח הציבורי בעניין חוות הדגים הגיע
לטיפולם של המשרד לאיכות הסביבה ,בית המשפט הגבוה לצדק והיועץ המשפטי
לממשלה .עד ראשית שנת  2004ממשלת ישראל טרם קיבלה הכרעה סופית בנושא.
החלטת בית המשפט היא שאם קיים ספק יש לפסוק לטובת הים ושמירת הסביבה,
וזאת כדי למנוע נזקים בלתי הפיכים בעתיד.
12

נושא כלובי הדגים הוא דוגמה לעימות שבין צרכים כלכליים לשמירת טבע.
בקטעים שלהלן מוצגות טענותיהם של הגורמים השונים הנוגעים לכלובי
הדגים .קראו את הקטעים ורשמו אילו אינטרסים (תחומי עניין) מייצג כל
גוף .האם אתם מצדדים בגידול הדגים בכלובים או שוללים את הגידול .נמקו
את עמדתכם.
א .המשרד לאיכות הסביבה :״בארבע השנים האחרונות קבעו ערכאות שונות
בבתי המשפט כי כלובי הדגים פועלים ללא היתר .אישורם בדיעבד יהיה
בבחינת מתן פרס בלתי הולם ליישות עבריינית .המצב הנוכחי הוא בבחינת
הענקת לגיטימציה של ממשלת ישראל למפירי חוק והתעלמות בוטה מפסיקות

בית המשפט״ (מכתב השרה לאיכות הסביבה ,יהודית נאות ,לראש הממשלה
אריאל שרון).
ב .שד החקלאות :״פנה בבקשה לממשלה לאשר המשך פעילות כלובי הדגים
במפרץ אילת למשך שלוש שנים נוספות .לטענתו כלובי הדגים במפרץ אילת
הם מקור הכנסה המרכזי של חברת ״עדדג״ שבבעלות קיבוצי הערבה וחברת
״דג סוף״ שהיא בבעלות פרטית״.
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ג .מגדלי הדגים ובעלי החוות :״טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא ...נערך
נגדנו ציד מכשפות .איש לא הצליח להוכיח מדעית כי הפעילות של כלובי
הדגים היא המקור לזיהום מי מפרץ אילת ולפגיעה בשונית ...חוות הדעת
של היועץ המשפטי לממשלה ניתנת לכמה פרשנויות ...חיסולם של כלובי
הדגים יוריד לטמיון השקעות של מאות מיליוני דולרים ,חלקם כספי סיוע
של הממשלה .לאחר החיסול יצטרפו מאות מתושבי אילת למעגל האבטלה״.
ד .עיויי ת העיר אילת :״תמכה בהוצאת הכלובים מן הים ,מתוך חשש שאלו
יפגעו בענף התיירות בעיר .עיריית אילת הגישה לבית המשפט בקשה לנתק
את החשמל והמים לחלק היבשתי המפעיל את כלובי הדגים לאחר שהגיעה
למסקנה שפעילותם אינה מוסדרת על פי החוק .הבקשה אושרה .באוקטובר
 2003הובילו הבחירות לחילופי שלטון בעיר .רוב חברי מועצת העיר החדשה
חתמו על עצומה שלא לחסל את ענף גידול הדגים״.
ה .החברה להגנת הטבע :״חייבים להבהיר חד-משמעית לחברות המפעילות
את אתר הכלובים הצפים באילת שזהו סוף פסוק ,אחרת הן אף פעם לא
יתחילו לחפש אלטרנטיבה .הן יכולות להעביר את הדגים לבריכות ביבשה
או לכלובים בים התיכון שהוא פחות רגיש מים סוף״ (הממונה על החופים
והים בחברה להגנת הטבע).

(הציטוטים מתוך כתבה ב"ידיעות אחרונות" שהתפרסמה בי . 2004ו 3 .ו )
גידול אצות
גידול נוסף במפרץ אילת הוא של אצות הגדלות במי ים .האצות משמשות מזון
וחומר גלם לתעשיות בתחומי המזון ,הקוסמטיקה והרפואה .גידול האצות נעשה
בבריכות רדודות (בעומק של כ־ 20ס״מ) ,כאשר מליחות המים בבריכות גבוהה מזו
של מי הים הפתוח .אל הבריכות מזרימים פחמן דו־חמצני וחומרי הזנה .את האצות
הגרולות מפרידים מן המים ,מייבשים אותן והופכים אותן לאבקה .מפעל האצות
באילת נמצא בבעלות יפנית ,והאבקה נשלחת ליפן אשר בה צריכת האצות גבוהה.
האצות גם משמשות חומר גלם למוצרים שונים המשווקים לכל העולם.
נעשו כמה ניסיונות לגידול חלזונות או אלמוגים כדי להפיק מהם חומרים לשימושים
רפואיים וקוסמטיים ,אולם עד כה הדבר לא נעשה באופן מסחרי.

פיתוח התעשייה בנגב
לנגב שני יתרונות מרכזיים המעודדים התפתחות של תעשייה :מחצבים המשמשים
חומרי גלם למגוון תעשיות (ראו עמ׳  ) 55וקרקעות פנויות .המרחבים הפתוחים
מאפשרים להקים תעשיות מזהמות שזקוקות לריחוק ממקומות יישוב .גורמים
מעכבים עבור פיתוח תעשייתי הם המרחק ממוקדי הפעילות הכלכלית של מרכז
הארץ ומנמלי הים והאוויר .גם פיזור היישובים במרחב ,המחסור בכוח אדם מיומן
והיעדר שירותים עסקיים מתקדמים ,מנעו התפתחות טבעית של התעשייה בנגב.
כדי לפתח תעשייה בנגב יש צורך בפעולות יזומות ובהשקעות כספיות .המדינה
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הגדירה את הנגב כאזור פיתוח בעדיפות גבוהה ובכך הקנתה
ליזמים הטבות כגון מענקים כספיים ,הלוואות מסובסדות,
קרקע להקמת מפעלים ,תמיכה בהכנת תשתיות ,הקלות
בתשלום מסים ועוד.
תהליכים של הפרטה (מעבר מבעלות ציבורית לידיים
פרטיות) וירידת הכדאיות בתעשיות הטקסטיל שהוקמו בנגב
בעשורים הראשונים למדינה (ראו עמ׳  ) 307הביאו לסגירת
מפעלים או למכירתם .יישובים שעיקר מקומות העבודה
שלהם התבססו על מפעל אחד גדול סבלו קשות מהשינוי.
במהלך שנות השמונים והתשעים התפתחו בנגב מפעלים
שהם פרי יזמות פרטיות .כתוצאה מכך הוקמו כמה מפעלים,
חלקם בבעלות חברות ביךלאומיות .בין המפעלים החשובים ניתן לציין את מפעל

מפעל נגב קרמיקה בירוחם ( . ) 2000

אגיס בירוחם ,את מפעל אי.סי.אי טלקום למערכות תקשורת באופקים ,ואת המפעל
של חברת אינטל בקריית גת .מפעלים אלו מהווים אכן שינוי כיוון ,אולם התעשייה
בנגב עדיין סובלת מהיעדר גיוון וממחסור במפעלים מודרניים ומתקדמים.
כדי למשוך אל הנגב אוכלוסייה מגוונת רצוי לפתח מפעלים עתירי ידע ,שמסוגלים
להעסיק בין השאר גם כוח אדם מקצועי .תעשייה מתקדמת תאפשר לדור הצעיר
ולבעלי השכלה מתאימה למצוא תעסוקה באזור ,ובכך תחזק את ההרכב החברתי.
אחת המגמות היא להקים מפעלים קטנים בענפים שונים כדי ליצור בסיס תעסוקה
רחב ומגוון יותר .דרך נוספת לפתח את התעשייה בנגב היא להעביר אליו מרכזי מחקר
ופיתוח תעשייתיים .טיפוח של חממות טכנולוגיות (תעשייתיות) עשוי לקדם את
התעשייה .״החממה הטכנולוגית למדענים״ הנמצאת באופקים היא דוגמה למרכז
המתמחה במחקר ובפיתוח של פטנטים מפרי המצאתם של מדענים עולים והתאמתם
לייצור תעשייתי .חממה נוספת נמצאת בפארק התעשייה ברותם ,הסמוך לדימונה.
ב 1995-הוקם גן התעשייה בסמוך ליישוב עומר .היוזם והתומך בהקמת הפארק הוא
התעשיין סטף ורטהיימר שבנה אותו על פי הדגם של גן התעשייה בתפן שבגליל .נכון
לראשית שנות האלפיים פועלות בגן התעשייה בעומר כ 30-חברות בעיקר בתחומי

חממה טכנולוגית (תעשייתית)
מרחב תעשייתי המאפשר ליזמים
מתחילים לפתח רעיונות טכנולוגיים.
בחממה התעשייתית ניתן ליווי משלב
הרעיון הראשוני או ההמצאה ועד
להפיכתם למוצר תעשייה מסחרי.
החממה מספקת ליזמים גם סיוע
כספי ,המאפשר לייצר אב טיפוס
ראשוני של המוצר.

ההיי-טק והשירותים .הפארק תוכנן תוך מחשבה על שמירת איכות הסביבה ומשולב
בו גן פסלים .מרכז נוסף לתעשיות מתקדמות נמצא בסמוך לדימונה (פארק תמ״ד),
וכן נמצא בתהליך פיתוח מרכז תעשייה בסמוך לאוניברסיטת בךגוריון שבבאר שבע.
במרכזי התעשיות המתקדמות מעורבים מוסדות אקדמיים ,המסייעים לקידום
ההשכלה הטכנולוגית והמחקר התעשייתי בנגב .הקריה למחקר גרעיני בנגב (קמ״ג),
הסמוכה לדימונה ,ואוניברסיטת בךגוריון ,מהוות דוגמה לקשר שבין האקדמיה לתעשייה,
ומדעניהם מסייעים ליזמים חדשים לפתח מוצרים שיביאו להקמת מפעלים חדשים.

12

הסבירו מדוע רצוי לגוון את סוגי התעשיות בנגב.

גן תעשייה
מתחם תעשייתי המספק למשקיעים
חדשים ״תנאי חממה״ ,כלומר מערך של
שירותים המסייעים לטיפוח יזמות
תעשייתיות ,בשלבים הראשונים של
הפיתוח .לאחר שלב הפיתוח עוברים
המפעלים למרחב שבו מצויים
המפעלים העצמאיים .בגן התעשייה
מושם דגש גם על טיפוח סביבתי .את
רעיון גני התעשייה מוביל התעשיין
סטף ורטהיימר.
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התעשייה בקיבוצים
הקמת מפעלי תעשייה ביישובים כפריים ובמיוחד בקיבוצים היא חלק מתהליך כלל
ארצי .הגורמים לתהליך זה הם הצמצום ברווחיות של החקלאות וכן הקטנה במספר
המועסקים בחקלאות ,מתן מענקים ליזמים בתחום התעשייה (החוק לעידוד השקעות
הון) והחיפוש אחר מקורות תעסוקה נוספים לחברי הקיבוצים.
בולט במפעלי הקיבוצים בנגב הוא מפעל נטפים של קיבוץ חצרים ,המייצר טפטפות
להשקיה .למפעל שחלק ניכר מתוצרתו מיועד לייצוא ,יש שלוחות בארץ ובעולם.
מפעל חשוב נוסף הוא מפעל הדפוס של קיבוץ בארי ,שהחל לפעול כבר בשנת
 , 1951ונחשב לאחד המפעלים המשוכללים והמתקדמים ביותר בארץ בתחומו.
מפעל מצליח נוסף הוא מחלבות יטבתה המייצר מוצרי חלב .לאלו ניתן להוסיף את
״נועם אורים״ שבקיבוץ אורים ,מפעל המייצר סיבים סינתטיים לייצור שמיכות
וכרים ,ומפעלים רבים אחרים.

התיירות בנגב
הנגב עשיר בערכי טבע ונוף ,וחלק גדול משטחו הוא ״ארץ בראשית״  -מרחב
פתוח ובלתי מפותח .הנגב הוגדר בתכניות הפיתוח הלאומיות כחבל ארץ תיירותי,
ופיתוח התיירות מסייע כענף כלכלי ומקור פרנסה לתושבי האזור .לפיתוח התיירות
תרם גם המשבר בחקלאות בשנות השמונים והתשעים .החיפוש אחר מקורות
פרנסה נוספים הוביל לפיתוח מערך של שירותי תיירות ביישובים.
על פיתוח התיירות בנגב משפיע העניין הרב שמגלים תיירים בארץ ובעולם ב״תיירות
אקולוגית״ וב״תיירות מדברית״ .רבים מהתיירים נמשכים אל הנגב דווקא משום
שיש בו שטחים רחבי ידיים שמידת התערבות האדם בהם קטנה יחסית ,והם
מספקים בין השאר חוויה רוחנית ואתגר פיזי.
עבור המטיילים בנגב פותחו מסלולי טיולי מדבריים :להליכה ברגל ,לנסיעה ברכבי
שטח ,ולרכיבה על אופניים ,חמורים ,גמלים וכדומה.
 14י כיצד הייתם מקדמים את התיירות בנגב ,לו ניתנו בידיכם משאבים ליצירת
תשתית תיירותית?

טיול אופניים ג י ע ו להג.
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פיתוח תשתית תיירותית הגדיל את מספר המטיילים והתיירים המגיעים אל הנגב
והאריך את זמן שהותם באזור .לפיתוח התשתית התיירותית בנגב מוקצים משאבי
המדינה ,השקעות נרחבות של הקרן הקיימת לישראל והשקעות של עמותות תיירות
מקומיות ,הפועלות במסגרת המועצות האזוריות.
ענפי תעסוקה נבחרים בישראל ובמחוז הדרום  -באחוזים מכלל המועסקים
ישראל

ענף

מחוז דרום

חקלאות

1.9

3.3

תעשייה (כרייה וחרושת)

17.5

22.9

שירותי אירוח

4.3

5.9

כספים וביטוח

3.3

1.6

שירותים עסקיים

12.3

8.7

פנחט טפיו
(  . ) 1957-1907ממנהיגי מפא״י
ומפלגת העבודה .נולד בפולין ,עלה
לארץ בשנת  1929וכיהן בתפקידים
פוליטיים שונים .בין השאר היה שר
האוצר ומזכ״ל מפלגת העבודה.

(מתוך :שנתון טטטיטטי לישראל ) 2001

 15י הטבירו מדוע בענפים מטוימים גדול חלקם של המועטקים בנגב בהשוואה
לכלל הארץ ומדוע לעתים קטן יותר מטפד המועטקים?
 16י באילו תחומי תעטוקה יכול לחול שינוי בעקבות תכניות "נגב של צמיחה"?
גשר חבלים תלוי שמעל נחל הבשור.

מוקדי תיירות בנגב
פארקים בנגב
ראשיתם של הפארקים בנגב בפעולות ייעור שערכה הקרן הקיימת לישראל (ראו

הגשר הוקם במקום שבו נוצרות באפיק
בריכות מים טבעיות (כתוצאה ממפלט
גבוה של מי תהום) ואורכו כ 80 -מ׳.

עמ׳  .) 105נטיעת עצים בנגב יצרה כתמי צבע ירוק ופינות צל וחניונים .לצד חורשות
נטועות וגינות הוכשרו בפארקים שבילי טיול ברכב או ברגל והוכנו שירותים
למטיילים .חלק מהפארקים הוקמו בסמוך לערך נופי כמו מקור מים או שמורת
טבע ,ויש גם "פארקים עירוניים" שהשתלבו בתכנון העירוני של ערי הנגב.
״גן לאומי אשכול״ הוקם בסמוך לאפיק נחל הבשור .בפארק מסלולי טיול ,מדשאות,
מתקני נופש ,פינות המיועדות לפיקניק וגם בריכה גדולה המכילה מי מעיין זורמים.
"פארק גולדה" (על שם גולדה מאיר) הסמוך למשאבי שדה ורביבים הוקם באתר
מחצבה ישן שעבר שיקום נופי .במרכז הפארק אגם מלאכותי שנוצר מסכירת
אפיקו של נחל רביבים ,ולצדו עצים נטועים ומתקני נופש.
בכביש הערבה ,בסמוך למושב עין יהב ולמרכז האזורי ספיר ,הוכשר ״פארק
ספיר״ הקרוי על שמו של פנחס ספיר .במרכזו של הפארק ,המכונה בפי תושבי
האזור גם "העמק הנעלם" ,קיים אגם מים .האגם נוצר על ידי כמה מעיינות
טבעיים שנובעים במקום וביניהם עין וויבה הנזכר על ידי נוסעים שביקרו
במקום במאה ה 19-ועל שמו נקרא היישוב עין יהב .סביב האגם צמחייה
טבעית אופיינית וצמחים נטועים" .פארק תמנע" הוא שמורת טבע המשתרעת
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פארק גולדה הסמוך לקיבוץ רביבים.

על שטח של כ 60,000-קמ״ר בדרום הערבה .בפארק תופעות גאולוגיו ת
וגאומורפולוגיות ייחודיות ,אתרים ארכאולוגיים הקשורים להפקת הנחושת בעת
העתיקה וכן מסלולי טיול מסומנים .בפארק מיצג אור-קולי המספר על תולדות
הפקת הנחושת בתמנע ואגם מלאכותי וסביבו שירותים למבקרים .כ200,000-
תיירים מהארץ ומהעולם מבקרים בתמנע מדי שנה.

פארק תמנע.

פארק ספיר בערבה.

פארקים עירוניים בנגב
תכנון של פארקים בסמוך לערי הנגב נועד לשפר את איכות החיים של תושבי
היישובים העירוניים ולהציע להם מקום בילוי בסמוך למקום מגוריהם .בעיר באר
שבע נמצא היום בתכנון פארק רחב ידיים שיוקם לאורכו של נחל באר שבע .לצורך
הקמת הפארק ישוקמו וינוקו אפיק הנחל וסביבתו ,המשמשים להזרמת שפכים
וכמזבלה בלתי מוסדרת .פארקים נוספים מצויים בעיירות אופקים ,ירוחם ודימונה,
להנאת תושבי המקום( ,ראו תמונה בעמ׳ .) 312
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אתרים ארכאולוגיים
חלק מהאתרים הארכאולוגיים שוחזרו והוכשרו לקליטת מבקרים.
בצפון הנגב שוחזרו תל ערד ותל באר שבע ,התלים שלצד נחל הבשור ונחל גרר ,וכן
מצודות קדומות כגון חצבה (ראו עמ׳  .) 171המיוחסות על ידי הארכאולוגים למלכי
יהודה.
גם אתרי הערים הנבטיות־ביזנטיות עבדת וממשית (כורנוב) שוחזרו והותאמו לתיירות.
אתרים נוספים המשמשים ללימוד על הנבטים ותרבותם הם הח׳אנים שהוקמו לאורך
דרך הבשמים .ח׳אן סהרונים במכתש רמון וח׳אן מואה הסמוך לכביש הערבה ,שוחזרו.
על קהילה יהודית שחיה בנגב בתקופת המשנה והתלמוד מעידים שרידי רצפת בית
הכנסת העתיק במעון ,סמוך לקיבוץ נירים (ראו עמ׳ .)208
תיירות לאורך ציר
בכמה מקומות בנגב פותחו צירי תיירות נושאיים:
דרך הבשמים  -קטע מדרך הבשמים הנבטית (ראו עמ׳  - ) 182בין מכתש רמון

אונסק״ו

למושב צופר בערבה .לאורך כ־ 70ק"מ ניתן לחוות את תנועת השיירות במדבר

)(United Nations Culture Organization
 הארגון לחינוך ,מדע ותרבות שלהאו״ם .הוקם בשנת  1945במטרה
לקדם שיתוף פעולה ביךלאומי
בנושאי חינוך ,מדע ותרבות.

בתקופה הנבטית .המסלול מסומן ומשולט ולאורכו תחנות דרכים קדומות (ח׳אנים),
בורות מים ועוד .האתר אומץ על ידי אונסק"ו כ׳׳אתר מורשת קדומה המיועד
לשימור" .בתכנית ,ימשיך ציר הטיול עד לבירה הנבטית בפטרה שבתחומי ירדן.

u n esco

מפעל זה מותנה בשיתוף פעולה בין ירדן וישראל ובתפעול משותף של הדרך כאתר
תיירות חוצה גבולות.
דרך השלום  -בצפון הערבה ,בסמוך לגבול עם ירדן ,בקטע שבין מושב עידן לעין
יהב ,נסללה "דרך השלום" .הדרך עוברת בסמוך לאפיק נחל ערבה וחוצה צורות
מרהיבות שנוצרו בסלעי חוואר הלשון הבונים את גדות הנחל .לצד הדרך הקימה

ד׳וב אל סולטאן
נתיב קדום העולה מהערבה אל הר
הנגב ובקעת צין ,ומשם ממשיך עד נחל
הבשור והעיר עזה .ראשיתה של הדרך
כנראה במאה העשירית לפנה״ס ,והיא
הייתה בשימוש לאורך כל התקופות.

קק"ל מצפורי נוף וסככות .דרך השלום היא סמל לחיים של דו־קיום בין תושבי
הערבה מהצד הישראלי לאלו של הצד הירדני .בסמוך לדרך מאגרי מים ,שלאחר
שיטפונות מתמלאים ויוצרים אגמי מים כחולים באמצע המדבר .לצד הדרך ניתן
לצפות גם בשטחים החקלאיים של מושבי הערבה ,המשנים את צבעו של המדבר
מצהוב לירוק.
דרך היין (ראו עמ׳  - ) 333ציר טיול בחוות הבודדים בהן אפשר ללמוד על החקלאות
הקדומה.
דרך הבשור  -לאורכו של נחל הבשור הכשירה קק"ל דרך נופית .המטייל לאורך
הדרך יכול ליהנות מנופי הנחל ,משרידים ארכאולוגיים ומנוף מדברי.
ד״רב אל סולטאן  -דרך עתיקה היורדת מהר הנגב אל הערבה .כיום ניתן לנסוע
לאורכה ברכב שטח.

דרך הבשמים כציר תיירותי.
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אמנות במדבר
קון קימת לישראל

^

דרך הפסלים
וזצרים

בלב הנוף המדברי הצחיח קיימים כמה אתרים שבהם מוצגות יצירות אמנות.
פיסול סביבתי ניתן למצוא במוזאון הפתוח בגן התעשייה בעומר כשהמגמה היא
לשלב בין תעשייה ,אמנות ואיכות סביבה .בסמוך לפארק ספיר שבערבה הוקם
אתר נוף ותרבות ששמו ״חיים במדבר״ .במקום מוצגות יצירות של אמנים
תושבי האזור וכן עבודות של תלמידים שנעשו בהדרכת פסלים מקומיים .מדרום

דרך הפסלים בחצרים.
פסל של דליה מאירי בפארק חצרים.

לקיבוץ חצרים הכשירה הקרן הקיימת לישראל את ״דרך הפסלים״ שבה משולבים
פיסול סביבתי ופינות נופש ביער נטוע .גם על שפת המצוק הצפוני של מכתש
רמון הוקם פארק לפיסול מדברי .בסמיכות נמצא ה״יצירמון״ ,שבו מתקיימות
סדנאות ליצירה ואמנות מחומרים מדבריים.
מרחצאות חמים
במים הגאותרמיים הנשאבים בקידוחים של צפון הנגב משתמשים היום בין
השאר לפיתוח מרחצאות .ב״נווה מדבר״ הסמוך למשאבי שדה יש בריכות של
מים חמים עשירים בגפרית ובמינרלים .הטמפרטורה הטבעית של המים מגיעה
ל 40-מעלות צלסיוס .אתרי מרחצאות הוקמו גם בעזוז-בארותיים שליד ניצנה,
בקיבוץ צאלים וב״חמי יואב״ .לצד המרחצאות מוצעים שירותים נלווים המסייעים
לכלכלת תושבי האזור.
אירוח מדברי  -לינה בשטח ,באוהלים או בסוכות מדבריות
אחד המאפיינים של ה״תיירות האקולוגית״ במדבר הוא לינה בחיק הטבע ,בסוכות,
באוהלים או במבנים פשוטים ,הרחק מסממני החיים המודרניים .ברחבי הנגב פותחו
אתרים המאפשרים חוויה של שהייה במדבר תוך קבלת שירותים בסיסיים כמו מים
זורמים ,מקלחות ולעתים גם ארוחות בסגנון מדברי .האתרים הם בדרך כלל פרי יזמה
של אוהבי המדבר שהפכו את אורח החיים הייחודי שלהם לענף כלכלי.
מרכזי מבקרים ומוזאונים במדבר
בנגב שלושה מרכזי מבקרים עיקריים :במצפה רמון  -ניתן ללמוד על התהוות
המכתשים וכן על עולם הצומח והחי של האזור ,בערד  -מוצגים בעיקר ממצאים
ארכאולוגיים מתל ערד והסביבה הקרובה ,ובתמנע קיים מיצג אור-קולי המתאר
את תולדות כריית הנחושת בעת העתיקה.

מרכז המבקרים בתמנע.

המצפה התת ימי באילת מאפשר הצצה אל העולם שמתחת לפני המים ,מרכז ג׳ו
אלון ליד קיבוץ להב משמר את המורשת והתרבות הבדווית בנגב ובנבטים
משמרים את תרבותם הייחודית של יהודי קוצ׳ין.
מורשת לאומית ואתרים היסטוריים
בין אתרי התיירות של הנגב קיימים גם אתרים המספרים את תולדות ההתיישבות
היהודית החדשה והמאבק על הנגב בימי מלחמת העצמאות.
 17י

היעזרו באתרי אינטרנט ובפרסומים תיירותיים ,וציינו מה ניתן ללמוד
מביקור באתרים הבאים :רביבים ,ניר עם ,שדה בוקר ,חצרים וסעד.

344
נגב של צמיחה

חוות לגידול בעלי חיים
בנגב הוקמו חוות לגידול בעלי חיים למטרות מסחריות,
למטרות מחקר או כדי לשקם מינים המצויים בסכנת הכחדה.
אחדות מהן משמשות גם אתרי תיירות הפתוחים לקהל הרחב.
חלק מבעלי החיים שחיו בעבר באזור ונכחדו (פראים ,ערודים,
יענים ,ראמים וכדומה) ובעלי חיים אחרים (אלפקות ,למות
ואנטילופות) ,הובאו לנגב משום שהתנאים בו דומים לתנאים
הקיימים בארצות מוצאם .אל חוות האלפקות הסמוכה
למצפה רמון הובאו אלפקות ולמות מדרום אמריקה .בסמוך
למרכז ספיר שבערבה נמצאת חווה לגידול של גמלים ,ונערכים
בה בין השאר מחקרים על האפשרות לניצול חלב נאקות
למטרות שונות .חווה לגידול אנטילופות נמצאת בשלבי הקמה
ופיתוח בסמוך למושב צופר שבערבה .בסמוך לקיבוץ יטבתה נמצא החי־בר ,שהוקם
במטרה לשקם אוכלוסיות של בעלי חיים שנכחדו מהאזור ולהשיבם אל הטבע ,וכן
כדי לשמר בעלי חיים המצויים בסכנת הכחדה.
המרכז הבין־לאומי לצפרות באילת
אילת והערבה הן חלק מציר הנדידה של עופות רבים החוצים את ארץ ישראל
בדרכם מאירופה לאפריקה ובחזרה .משום כך משמשת אילת נקודת תצפית חשובה

החי-גר גיטגת ה.
אנטילופה
שם עממי לקבוצה של יונקים
שהמאפיין הבולט שלה הוא שלזכרים
ולחלק מהנקבות יש קרניים בולטות.
האנטילופות נפוצות בעיקר באפריקה
ואסיה ,שם ניתן לראות עדרים
גדולים רועים בערבות העשב הפתוח.
בארץ משתייכים הצבאים והראמים
לקבוצת האנטילופות.

על נדידת עופות ,ומגיעים אליה חוקרים וחובבי צפרות מרחבי העולם .״המרכז
הבין־לאומי לצפרות״ שהוקם בתחומי מלחת אילת משמש מרכז מחקר ותצפית על
נדידת העופות .בפארק כ־ 650דונם מתוכם  150דונם של בריכות המכילות מים
מליחים .לעתיד מתוכנן פרויקט שייקרא ״צפרות ללא גבולות״ ,שבמסגרתו יוקמו
לאורך הערבה תחנות תצפית נוספות אשר ישמשו גם אתרי קינון ומנוחה עבור
העופות הנודדים.

שמורות טבע בנגב
בנגב מגוון של צורות נוף ייחודיות .כמו כן ,המדבר צופן בתוכו עולם ייחודי של סלעים,
מאובנים ,תופעות גאולוגיות ,צמחים ובעלי חיים .כדי לשמר את ערכי הטבע ולמנוע
פגיעה בנוף הפתוח הוכרזו שטחים גדולים כשמורות טבע .חלק משמורות הטבע בנגב
משתרעות על מאות אלפי דונמים ,משום שיחידות הנוף ותחומי המחיה של בעלי החיים
משתרעים על שטחים רחבי ידיים ,אולם יש גם שמורות טבע קטנות המשמרות אתרים
ייחודיים .שימור משאבי הסביבה והנוף הוא מרכיב חשוב באיכות החיים בנגב בעתיד,
ומכאן החשיבות הרבה של שמורות טבע.
בנגב קיים שילוב יוצא דופן בין שמירת טבע לבין פעילות צה״ל .כמחצית משטחי
שמורות הטבע בנגב נכללים בתוך שטחי האימונים של צה״ל .אמנם פעילות צה״ל

חוקר מחזיק עוף דורס גפארק הצפרות.

בשמורות הטבע גורמת לעתים לפגיעה בערכי הנוף אך שטחי האימונים הם שטחים
סגורים ,שבמרבית ימות השנה לא מתאפשר לקהל הרחב לבקר בהם ,ולכן הם
מוגנים היטב מפני נזקי מטיילים ומבקרים.
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 . 1שמורת הבשור :אזור מעבר בין החבל
הים תיכוני לחבל המדברי .נחל הבשור
מתחתר באדמת לס ויוצר נוף של
בתרונות .במעיינות זרימת מים קבועה
לאורך השנה ,המאפשרת צמחיית נחלים
מדברית .בסבך הצמחייה בעלי חיים
רבים ובהם עופות מים וגרה.
בשמורה  -עדרי צבאים ,ובלילה -
טורפים שונים כגון זאבים ,שועלים,
צבועים וקרקלים.
 .2חולות עגור :גוש החולות הרצוף
הגדול בארץ; חולות נודדים או חולות
מיוצבים למחצה ,ובהם עולם ייחודי של
צמחים ובעלי חיים.
 .3שמורת מכתשים-עין יהב :תצורות
סלע מיוחדות ,עולם של מאובנים,
סלעים קדומים ותופעות גאולוגיות.
באזורים אלו חיים בעלי חיים מדבריים
כמו יעלים ,צבאים ,זאבים ,שועלים
וצבועים לצד עופות מדבר ונשרים
המקננים בצוקים.
 Aשמורת מצוק הצינים ושמורת רמוז:
שילוב ייחודי של אזור גבוה ואקלים
מדברי .האזור הוכרז שמורת טבע ואף
על פי כן מתקיימת בו כרייה של
מחצבים והוקמו מפעלי תעשייה.
הפתרון המוצע הוא להגדיר את כל אזור
המכתשים כ־שמורה ביוספרית.
 .5שמורת הנחלים הגמלים :אגני
הנחלים פארן ,ציחור ,צניפים וחיון בהם
מתרחשים מדי שנה שיטפונות עזים
ובאפיקיהם צומחת צמחיית ערוצים
מדברית הכוללת בין השאר עצי שיטה
מסוגים שונים.
 £שמורת הרי אילת :סלעי גרניט,
סלעים מטמורפיים ,שלל מאובנים
וסלעים אחרים .הנחלים יוצרים קניונים
עמוקים וצרים .במפרץ אילת נמצאת
שמורת האלמוגים ומעט צפונה להרי
אילת שוכנת שמורת עין עברונה ,ובה
מצויים דקלי הדום הגדלים בארץ רק
במקום זה.
שמורות טבע ,גנים לאומיים ויערות.
שמורה ביוספרית
הקמת שמורה ביוספרית מבוססת על התפיסה הטוענת ששמורת טבע יכולה לכלול שטחים
ברמות שונות של שימור .במרכז השמורה הביוספרית נמצא הגלעין  -שטח ברמת שימור גבוהה
ביותר ,שם נשמרים התנאים הטבעיים ללא כל פיתוח .בהיקף השמורה מוגדרים אזורים בעלי
רמת פיתוח נמוכה (שטחי חקלאות ,אתרי תיירות ויישובים כפריים קטנים) ,ובמרחב החיצון
יתאפשר פיתוח של אזורים עירוניים או תעשייתיים .בכל המרחב תהיה הקפדה על שמירת טבע,
איכות הסביבה ומניעת נזקים אקולוגיים.
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18

גמוקד שמירת הטגע עומדים שלושה מרכיבים עיקריים :שימוו של מינים
נדירים (כאלו הנמצאים גסכנת הכחדה) ,שימור של המגוון הביולוגי ושימור
של ג תי הגידול כדי לאפשר קיומם של המינים השונים .הגיאו דוגמאות
למרכיגים השונים של שמירת טגע גנגג ,והסגירו מה חשיגות השימור גכל
מקרה .היעזרו גתוכני הלימוד של הפרקים •נושאי הגאולוגיה ,הצומח והחי.

 19י הסגירו מדוע חשוג להכריז על שמורות טגע גנגג ,כאשר מרגית שטחו
ממילא אינו מפותח .היעזרו גכתגות שונות העוסקות •שמירת טגע (תוכלו
למצוא •מאגרי מידע שונים וגספרייה).
 20י השוו את המגגלות •שמירת טגע •צפון הארץ לעומת אלו שגדרום.
יעלים • ש מוו ת הרמון.

פעילות צה"ל בנגב
ברחבי הנגב מצויים מתקנים צבאיים ומחנות צבא .המחנות והבסיסים הביאו אל
הנגב בנוסף לחיילים הסדירים גם את משרתי צבא הקבע ,שהגיעו עם משפחותיהם,
ובכך סייעו לאכלוס הנגב והיו מנוף לפיתוחו .בחלק מבסיסי הצבא הוקמו שכונות
מגורים למשפחות אנשי הקבע ,שפכו למעין קהילות אזרחיות עצמאיות בתוך
המסגרת הצבאית .בשנות השמונים של המאה העשרים ,לאחר פינוי סיני ,הוקמו
ברחבי הנגב בסיסים ומתקנים חדשים ובהם שלושה שדות תעופה חדשים .הפיתוח
הצבאי בנגב הוביל בין השאר לפיתוח תשתיות במרחב הנגב ,ובעיקר שופרו מערך
הכבישים והתחבורה הציבורית.
מרבית התרגילים הגדולים של יחידות השדה נעשים בנגב ,ובנוסף לפעילותו ביבשה
מחזיק צה״ל בנמל צבאי במפרץ אילת המשמש את ספינות חיל הים.
הצרכים של צה״ל והפעילות הענפה שלו בשטח מצויים לעתים בעימות עם היעדים
של שמירת הטבע.
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המודעות לשמירת הטבע ואיכות הסביבה מחייבת תכנון משותף של שימושי הקרקע
הצבאיים והאזרחיים בנגב כדי למנוע פגיעות בנוף .רק שיתוף פעולה בין כל הגורמים
הפעילים בשטח יוביל לפיתוח בר קיימא של הנגב לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר.

21

באילו תחומים מתנגשים הצרכים האזרחיים והצרכים הצבאיים בנגב? הציעו
פתרונות לשילוב בין השניים.

 22י באילו תחומים תרמה פעילות צה״ל בנגב לפיתוח האזור?
 23י קראו את דבריו של תת אלוף יוסי בן חנן והסבירו את הקונפליקט שעליו
הוא מדבר בנאומו .הביעו את דעתכם בנושא ,ונמקו.
״יש קונפליקט תהומי בין הטבע ,׳הטבע של ששת ימי בראשית׳ ,לבין טבע האדם
שיצר מכונות מלחמה ...הטנק לא משתלב עם חיית השדה ,עם הצמחייה ועם
המעט שהטבע בכל זאת חנן את המדבר ,עם מעט החיים שקיימים באופן טבעי בו.
אבל הטנק גם הוא חלק מהטבע .הוא חלק מטבע האדם; שמנסה להתגונן על חייו
במאה העשרים .אדם זה צריך להיות מספיק נבון להקצות לו כברת ארץ שבה יוכל
לאמן את כוחו על מנת להגן על כברות אחרות ממולדתו .ככל שהאתגר הביטחוני
גדול יותר ,והצרכים של קיום צבא שנשען במידה מכרעת על טנקים ,על שריון ,הם
יותר ויותר מובהקים ,כך חייבים להקצות נתח יותר גדול מהארץ הזאת לאימוני
שריון ,חיל אוויר וכו׳...נתח זה ,לדאבוני ,יהיה לשממה מבחינת שמירת הטבע ,אך
הוא לא שממה מבחינת האתגר שהוא מציב לשריונר ,לטנקיסט .להיות טנקיסט
בתנאים אלה ,ולהתמודד עם היכולת להפעיל טנקים בתנאי אקלים וסביבה כמי
שהמדבר הזה מציב לנו ,זה אתגר לא קטן .אדם שמצליח לעשות את זה ,למרות ההרס
לכאורה שהוא יוצר סביבו ,גם בונה הרבה דברים .בונה רוח לחימה ,בונה תעצומות
נפש של נכונות להתמודדות ,הוא בונה בתוך עצמו את אותו רצון וידע ,שאם הוא
מגשים אותם בתנאים האלה ,סביר שיגשים אותם גם באזורי לחימה יותר נוחים...״

( תת אלוף י׳ •ן חנן ,״ארץ בראשית או שטחי אש״ ,רב שיח ביזמת רשות שמורות
הטבע ,מצפה רמון ,אוגו ס ט . ) 1986

עמדת תצפית של צה״ל
הצופה לעגר רצועת
עזה .ג ע ג ר היה כאן
מצפור הנוף על שם תת
אלוף נגי מרעי ,סגן
מפקד אוגדת עזה.
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השמירה על איכות הסביבה
פעילות האדם בנגב מועטת יחסית לאזורי הארץ האחרים .המרחקים בין היישובים
גדולים יחסית ,הצפיפות נמוכה ,מספר הכבישים וכלי הרכב באזור מועט ,מפעלי
התעשייה ואתרי החציבה מרוחקים בדרך כלל מהיישובים וצפיפות התשתיות המזהמות
נמוכה .כתוצאה מכך ,יחסית לשאר אזורי הארץ ,תושבי הנגב סובלים פחות ממפגעים
אקולוגיים כמו זיהום אוויר ,זיהום מים ,מפגעי רעש וקרינה.
עם זאת ,השטחים הפתוחים של הדרום וריחוקם ממרכזי האוכלוסייה של מדינת
ישראל הביאו אל הנגב פרויקטים הפוגעים באיכות הסביבה :אתרי פסולת ,תעשיות
מזהמות ,אתרים לסילוק חומרים מסוכנים ,מכונים לטיהור פסולת רעילה וכדומה .במרכז
הנגב גם הוקם כור גרעיני שמיקומו נבחר בשל הריחוק ממרכזי אוכלוסייה במדינה.
בתכנון הלאומי קיימת מגמה להעביר פעילויות אקולוגיות מזהמות או כאלו הפוגעות
בנוף לאזורים שהוגדרו כבעלי ״ערכיות נופית נמוכה״ (על פי תכנית ישראל .) 2020
בשטחים אלו הפגיעה תהיה מזערית יחסית לאזורים אחרים .עם זאת ,כל מפגע אקולוגי,
קטן או גדול ,עלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים במאזן האקולוגי .בשל כך חשוב לצמצם
במידת האפשר את הנזקים האפשריים :לפעול למניעת חלחול מזהמים למי התהום,
לצמצם פליטת מזהמים לאוויר וכן לתחום פעילות תעשייתית לאזורים מוגדרים.

מפגעים סביבתיים עיקריים בנגב
פעילות תעשייתית  -תעשייה כימית כבדה ותעשיות מזהמות אחרות מרוכזות
בעיקר באזורי הכרייה של המחצבים בצפון הנגב (מישור צפע ואפעה ורמת חובב).
תעשיות אלו גורמות לזיהום אוויר ,קרקע ומי תהום.
אתרי כרייה וחציבה  -כריית המחצבים מתרכזת בעיקר באזור המכתשים וצפון
הנגב (ראה מפת המחצבים ואזורי הכרייה עמ׳  .) 54אתרי הכרייה פוצעים את הנוף
ויוצרים ״הרים מלאכותיים״ של ערמות עפר ,פסולת ואדמה ,המשנים את הנוף
הטבעי .מפעלי הפוספטים יוצרים גם זיהום של אוויר ומים.
פעילות צה״ל  -מחנות צבא ושטחי אימונים מותירים בשטח שרידים רבים.
תנועת כלי הרכב של צה״ל יוצרת ריבוי של דרכי עפר וסימנים של כלי רכב בשטח
(קוליס).
פעילות תחבורה בים ובאוויר  -שדות תעופה צבאיים ואזרחיים יוצרים מפגעי
רעש .כמו כן הם גורמים נזק לעופות הדואים או המקננים באזור .הנמלים במפרץ
אילת תופסים חלק ניכר מרצועת החוף ולעתים אף גורמים לזיהום הים.
אתרי פסולת רעילה  -ברמת חובב קיים אתר שאליו מפנים פסולת מסוכנת
(שאריות דלקים ,חומצות ומלחים ,בוצות של תעשיות שונות ,מתכות כבדות ועוד).
כל אלו גורמים לזיהום קרקע ולחשש זיהום מי התהום וכן לזיהום אוויר.
אתרי דודאים לפינוי פסולת מוצקה  -צפונית לבאר שבע נמצאים אתרי דודאים
א וב ,הקולטים את האשפה מהנגב וממרכז הארץ .יריעות פלסטיק פרוסות
באתר על הקרקע למניעת זיהום מי התהום ,אך הפגיעה בנוף נותרה בעינה.
טיולים ברכבי שטח  -רכבי השטח (ג׳יפים ,טרקטורונים ,כלי רכב צבאיים) המצויים
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בידי הציבור מביאים לפגיעה במרקם הקרקע ,בצמחים ובבעלי החיים של האזור.
התיישבות בלתי מתוכננת  -בצפון הנגב קיימת תופעה של הקמת יישובים לא
מאושרים ובלתי מתוכננים (בעיקר אצל הפזורה הבדווית) .לרוב אין ליישובים אלו
תשתיות של מים ,חשמל וביוב .מרבית הבנייה ביישובים לא נעשית על פי התקנים
המקובלים במדינת ישראל ואין עליה פיקוח המונע מפגעים.

פעולות למען השמירה על איכות הסביבה
 24י כדי לצמצם את הפגיעה •נוף יש לכוון את הפיתוח החדש •נג• על פי כמה
עקרונות ,שהמרכזי •יניהם הוא פיתוח •ר קיימא לצורכי ההווה תוך התחשמת
נצרכים של הדורות ה ^ ם.
הציעו דרכי פעולה •תחומים ה ^ ם:
א .פיתוח המערך היי שוב
• .פיתוח אתרי כרייה
ג .אחסון פסולת
ד .שמירת אתרים •לתי מפותחים
ה .טיפול •שפכים
פסל השלום של דני קרוואן :מיצג
^ • ת י המוצ• •אזור ניצנה• ,סמוך
לגבול עם מצרים .המיצג כולל 100
עמודים שהצי• הפסל לאורך של

 ■25אם כי הנג• הוא חגל ארץ שרמת הפיתוח שלו נמוכה יחסית לשאר אזורי
הארץ ,מתקיים •ו ,כמו •כל אזור שיש •ו פעילות אדם ,עימות •ין שימור

כשלושה ק״מ ,ועל כל אחד מהם

ופיתוח .תארו את נושאי הקונפליקט העיקריים •ין שימור לפיתוח •נג•

חרותה המילה שלום •אחת מ100 -

וה^או דוגמאות מתוך הנלמד •פרק.

שפות שונות.

בעידן של שלום
הסכמי השלום בין ישראל למצרים ( ) 1978ובין ישראל לירדן ( ) 1994השפיעו
על פיתוח הנגב .פעילות צה״ל הועברה מסיני אל הנגב והשלום עם ירדן יצר
הסכמים חדשים בנושא המים ומעברי הגבול .מערכת יחסי השלום בין ישראל
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לשכנותיה עדיין נתקלת בקשיים .עם זאת ,קיימת תקווה שבעתיד יורחב מעגל
הקשרים בין ישראל למדינות השכנות ,והנגב ישמש גשר יבשתי בין אפריקה ממערב
ליבשת אסיה במזרח ,כפי שהיה בתקופות קדומות .יש לשער שבעידן של שלום
יהיה לנגב תפקיד חשוב במערך האזורי של המזרח התיכון .שיתוף פעולה בין המדינות
בפיתוח התיירות ,בפיתוח של מפעלי מים ,בתחבורה ,בחקלאות ובתחומים רבים
אחרים עשוי להניב תרומה משמעותית לכל הצדדים .פיתוח כזה עשוי לקדם באופן
משמעותי את פיתוחם של הנגב ,הערבה ומדבר סיני.
מאז חתימת הסכמי השלום הועלו רעיונות שונים לפיתוח משותף:
הקמת נמל ימי משותף לאילת ולעקבה בראש מפרץ אילת  -נמל ימי משותף לירדן
ולישראל עשוי להביא לחיסכון ולניצול יעיל יותר של השטח לתועלת לשני הצדדים.
ריכוז הפעילות בנמל אחד יתרום לשמירה על מפרץ אילת ועל שוניות האלמוגים
שמשני צדי המפרץ.
נמל תעופה בירלאומי בערבה  -נמל תעופה ביךלאומי משותף לירדן ולישראל
עשוי לקדם את התיירות של עקבה ואילת ושל האזור כולו ,תתאפשר נחיתת
מטוסי נוסעים גדולים ישירות בדרום ,והדבר יעודד יותר תיירים להגיע לאזור.
פיתוח מערכת תחבורה חוצה גבולות  -יאפשר יצירת מערכת תחבורה (כבישים
ומסילות רכבת) אזורית .מערכת כזאת תתרום ליחסי המסחר והכלכלה בין המדינות
וכן לפיתוח התיירות.
מפעלי תיירות משותפים  -פרויקטים משותפים בתחום התיירות כמו דרך הבשמים
מעזה ועד לפטרה ופארק ימי במפרץ אילת.
ניצול משותף של מקורות המים האזוריים והפקת מקורות נוספים  -הקמת מתקני
התפלה אזוריים ומערכות מים משותפות לאגירת מי שיטפונות יביאו לניצול יעיל
יותר של מקורות המים האזוריים .הגדלת כמות המים תתרום להתיישבות ולפיתוח
החקלאות של כלל תושבי האזור.
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