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 :רגישות וערכיות נופית .5.1

על מנת לאפשר מתן הנחיות . הנוף במרחב תכנון זה הוא רב גוני ובעל מרכיבים רבים ושונים

דים משלימים שני מד". כמותיים-רציונאליים"דרוש ניתוח המבוטא בערכים ומדדים , תכנוניות

 ערכיות נופית שמשמעותה מתן ערך למצאי נוכחי של מרכיבי -האחד : יוצרים את הניתוח הנופי

 .היינו מידת פגיעותו של הנוף כתוצאה משינויים אפשריים,  רגישות נופית-השני .  הנוף הקיימים
 : מדידת הערכיות והרגישות מבוטאת במדרג מחולק לארבע

 ).ראה מפות רגישות וערכיות( .עליונה = 4  ,גבוהה = 3 ,בינונית = 2, נמוכה = 1
רגישות וערכיות גבוהים משמעם פגיעות גבוהה המחייבת מתן הנחיות ומגבלות תכנוניות 

 .פיתוח וניהול השטח, מחמירות לגבי נושאי שיקום

מבט מהסביבה : ההתייחסות לערכיות ולרגישות נופית באה לידי ביטוי בשני כיוונים עיקריים .1

 . אל הנחל ומבט מהנחל אל הסביבה

 ערכיות הנוף ורגישותו יהיו גבוהים יותר ככל שמקטעי הנחל -במבט מהסביבה אל הנחל  -

,  היסטוריים, או בעלי ערכים גיאולוגיים, צמחייה, קרקע,  מצוקים-יהיו בעלי אופי ייחודי 

י ובעלי חיים או פוטנציאליים של צומח טבע/או אזורי מחייה קיימים ו, ארכיאולוגיים

נוסף ). קרקעיים- מים עיליים ותת-" רטובים"או  " לחים"בדרך כלל אזורים (, מיוחדים

י כביש או דרך "על אלה אנו מתייחסים גם בהתייחסות מיוחדת למקטעי נחל הנחצים ע

 .ראשית שהם בעלי פוטנציאל של חשיפה גדולה לציבור

הערכיות והרגישות , ל" הנוף הנ בהתאם לחשיבות מרכיבי -במבט מהנחל אל הסביבה  -

כולל מבט פנימי אל הנחל , תתייחס לנצפה מגדת הנחל הגבוהה אל הנוף הקרוב והרחוק

 .כאשר הערוץ רחב וגדול

 שונות על מרכיבים זהים בנוף מבטהערכיות והרגישות של רצועת הנחל הן שתי נקודות  .2

 הנוף על מרכיביו הטבעיים  ולאיכויותלערכיםהמדרג מתייחס מצד אחד . במקטע נוף מסוים

או , אלה יכולים להיות בעלי אופי ערכי מוסף. המקוריים ומרכיביו החדשים מעשי ידי אדם

 .לחליפין פוגעים בנוף ומפחיתים מערכו
עלול , מכל סוג שהוא, לסכנות הפוטנציאליות שפיתוח הרגישותמצד שני מתייחס מדרג 

 .מתלגרום ובכך להוריד את הערכיות הנופית הקיי
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 :או הפיתוח/להלן המדרג והתייחסותו למאפייני הנוף ומטרות השימור ו
 יחידת נוף מופרת בעלת ערך נופי נמוך עקב פעילות אדם - ערכיות ורגישות נמוכה 2.1

תעשיות ואשר גם לאחר שיקומה אין בה פוטנציאל להפוך , פסולת, כגון כרייה

ח ושיקום תיקבענה מחדש במקרה של פיתו .לבעלת רמת ערכיות גבוהה ומעלה

 .דרגות הרגישות והערכיות לאחר השיקום והפיתוח
חוזר על עצמו ואינו ,  יחידת נוף או מרחב נופי בעל חשיבות נמוכה- ערכיות בינונית 2.2

 .נבדל במאפייניו מסביבתו או שהינו מופר ברמה נמוכה כתוצאה מפעילות אדם
 הפיתוח בו תהיה בעלת השפעה נמוכה על  מרחב נופי אשר פעילות-רגישות בינונית  2.3

רחבה בשטחה ועוצמתה ופעולת פיתוח בה , כאשר יחידת הנוף גדולה, הנוף הכולל

או כאשר יחידת הנוף כבר מופרת ברמה ; תהא בהיקף קטן שלו השפעה נמוכה

 .נמוכה ופעולת הפיתוח הנוספת לא תוריד ולא תוסיף לערכה החזותי
 נופים ערכיים -ערוצי נחלים ונוף פתוח , נוף כגון חורשות יחידת - ערכיות גבוהה 2.4

 . ולא מופרים
 מרחב נופי ייחודי וערכי אשר פעולות אדם בו ופיתוחו יהיו בעלי - רגישות גבוהה 2.5

 .השפעה גדולה על הנוף והם עלולים להזיק לו ולשנותו
בית אשר דרוש מקום בעל חשיבות נופית מר,  יחידת נוף מוגדרת- ערכיות עליונה 2.6

הרכב , נוף טבעי מיוחד,  מצוק-  הכוונה למופע נופי נדיר. לשמרו במצבו הטבעי

מרחב מוגדר הנצפה ממוקדי ביקור או מצירי דרכים , קו רקיע, קרקע מיוחד

 .ראשיות
אשר כל פעולת " טבעי מקורי" יחידה נופית מוגדרת מאוד ובמצב -רגישות עליונה  2.7

 .לנוף ולמערכות הטבעפיתוח בה תהיה הרסנית 
תהיה בדרך כלל ובאופן גורף בעלת רגישות ) שבתוך רצועת הנחל (רצועת האפיק 2.8

 .גבוהה ועליונה

 קטע נחל בתוך או בשולי ישוב .3
, הנחל במקטעים עירוניים ובתחומי ישובים יסווג כבעל רגישות נמוכה עד בינונית לפני פיתוחו

עמוס במטרדים ,  מופר או נמצא בשלבי הפרהזאת מאחר שברוב המקטעים הללו השטח כבר

במקטעים אלה המערכות . שונים בשל הימצאותו בקרבה מיידית אל ריכוזי אוכלוסייה

כ יידרש לבצע "נראה כי בד, מכאן. נפגעו ברמות שונות, כלל-בדרך, הנופיות והאקולוגיות

פיתוח כזה . נוניתהסדרה ואף בינוי במגבלות המפורטות ברגישות נמוכה או בי, פיתוח נופי

לאחר גמר הפיתוח המתוכנן ". טבעיים"אף כי לא בהכרח , יכול להשיב לנחל ערכים גבוהים

, כדי להגביל, מוצע כי הגדרת הרגישות תיקבע מחדש לרמה גבוהה או עליונה) ואף במהלכו(

 .פרט לתחזוקה הנדרשת במקטע כזה, פגיעה ופיתוח נוספים, ככל הניתן
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 :תהנחיות נופיו 5.2

 ):3' מפה מס, ראה מפות רגישות וערכיות נופית(" גבול המזרע והמדבר" 5.2.1
 . אגן נחל הבשור מכיל שתי יחידות נוף מובהקות

 הוא בעל נוף מיושב וחקלאי ומושפע מפעילות - "המזרע" אזור -מערבי -חלקו הצפון

המשקעים כמות ,  אדמתו היא אדמת לס דשנה-אזור זה . האדם באופן משמעותי ובולט

 .רוב שטחו מיושב ומעובד, מ בממוצע לשנה וכיום" מ-150בו היא מעל ל

 -ברובו לא מעובד וכמויות הגשמים היורדות על פניו , מזרחי הוא מדברי-חלקו הדרום

. תוך שונות רבה משנה לשנה ומאזור לאזור, מ בשנה" מ100 עד 50בממוצע , נמוכות

. ידי פעילות אדם-על, יחסית, והוא אינו מופרמבחינה נופית נשמרו בו ערכיו הטבעיים 

 .הישובים מרוחקים זה מזה והחקלאות מתרכזת בגושים מרוכזים בשטחים מושקים

 . נוף חולי ונוף הררי-אזור זה נחלק לשני מערכי נוף עיקריים 

 .נחל הבשור ויובליו עוברים וחורצים בשני החלקים הללו ודמותו משתנה לאורכם

י צוות התכנון כי היא תדאג לשמר ולהדגיש את השוני הנופי והערכי "בתכנית זו נקבע ע

 .בין שתי יחידות נוף אלה

 . מומלץ לשמר את האופי החקלאי ולטפחו- בתחום המזרע

 .שטחי החקלאות הם חלק מהנוף -

במקום שנדרשת . של הקו) י מיצוע"ע(קיצור . נחל-שמירה וקיבוע של קו המגע חקלאות -

 ".מדברי"חים בעלי אופי  שימוש בצמ-גדר חיה 

 ).שימור הקרקע(שמירה על הבתרונות כנוף ייחודי ומניעת התפשטותם  -

 .חיזוק ושדרוג חורשות קיימות -

 ).ראה להלן. (תוך מעבר למגוון עצים המתאימים יותר לנוף, המשך נטיעת עצים -
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 . נוף חולי מישורי או הררי חשוף- שמירת אופיו המדברי - בתחום המדבר

טיעות לציון ולהדגשת מקומות מיוחדים בלבד באמצעות שתילת עצים שימוש בנ -

 .בודדים או חורשות שהיקפן מצומצם מאוד

 .הקפדה על נטיעת עצים במקומות מתאימים וטבעיים לגדילתם -

 .לימנים וטרסות ייבנו מחומר מקומי תוך השתלבות והשלמה עם השטח -

 לרכז מפגעים - הטבעי בתחום זה מומלץ לצמצם עד למינימום את הפגיעה בנוף -

ולדאוג להרחקתם מהנחל ומאזורים ' קווי מתח גבוה וכד, קווי צינורות(ותשתיות 

 ). נצפים

 .לפתח מוקדים וצירים תוך שימוש במרכיבים וחומרים נופיים הקיימים בשטח -

 .טיפוח ושימור חורשות קיימות והימנעות מהוספת חורשות חדשות -

 . בשטחשמירה על אופי בינוי בלתי מתבלט -

צפיפות בניה . עד שתי קומות מעל הקרקע: בניה בישובים כפריים הנצפים מהנחל -

מופע . נמוכה והימנעות מיצירת שורות בתים ורחובות ארוכים בעלי הופעה קשיחה

 ).ב"טיח בהיר וכיו, בניה באבן, גגות שטוחים(מדברי של בינוי 

,  כמו בישוב הכפרי- מהנחל שורת הבינוי הראשונה והשניה: בישובים עירוניים קטנים -

 .הקומות ובצפיפות הבינוי'  ניתן להתרומם לגובה במס-לאחריהן 

הימנעות ממעבר תשתיות  . קרקעיות אל רצועת הכבישים-ריכוז תשתיות עיליות ותת -

 .לאורך הנחל 
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 הבתרונות 5.2.2

 , באזורי יחידות הנוף החקלאי שבמישורי הלס מתקיימת התחתרות רוחבית של הנחל

מאז התפתחות ההתיישבות . המתפתחת ומתרחבת בקצב משתנה משיטפון לשיטפון

, קציר, זריעה, דיסקוס,  חריש-החדשה והרחבת החקלאות האינטנסיבית באזורים אלה 

 מופרת באופן תדיר תכסית הקרקע כתוצאה מזרימות מי הנגר של הגשמים -' השקיה וכד

במטרה למנוע את הרחבת  .סחפתמתמוססת ונ, תשתית הקרקע מתפוררת. וההשקיה

 :ההתחתרות יש לאמץ את הקווים המנחים הבאים
 הרחקת השטחים החקלאיים מהערוץ .א

 .בין חקלאות לנחל) הסטטוטורי(קו רצועת הנחל מגדיר את הגבול  )1
משמשת כמערכת הובלת מים , היקפית בקו גבול הבתרונות" דרך מים"יצירת  )2

, ל ומשמשת"ידי הקק-שיטה זו פותחה על.  הנחלאורכית עם ירידות מסודרות אל

ריכוז המים .  גם להובלת מים-תיירותית  -בנוסף לתפקידיה כדרך חקלאית ונופית

מגלשים או פירים אנכיים , והורדתם אל הנחל מבוצעים באמצעות צינורות

השיטה מתאימה לרוב השטחים ובמיוחד . זה מזה'  מ300-200-המרוחקים כ

 . ה ומטעיםלשטחי גידולי שד
 : צמחיה אוחזת קרקע .ב

 -שאינו שייך לאזורים מדבריים " צפוני"עצי האקליפטוס והאורן הם בעלי דימוי  )1

עץ מים רבים המייבש "ולאקליפטוס דימוי של " עץ ארצות קור והרים"האורן 

 .     למרות שבית גידולו הטבעי באזורים ארידיים-" ביצות
עלי דימוי ועבר של עצים מדבריים ועצי שפלת לעבור לשימוש בעצים ב: מומלץ

שיקמה , בוטנה, אלה אטלנטית, שיטה, שיזף, חרוב: ישראל כגון-החוף בארץ

פי מידת -על, מומלץ לשלב עצי פרי באתרים מתאימים ומוגדרים, כמו כן. וכדומה

 ).ותמר,  זית, חרוב, כגון בוטנה(התאמתם למקום ולנוף 
. ל"י מתכנני נוף וצמחיה בשיתוף עם קק"שה עבחירת מיני העצים וסוגיהם תע

 .ועמם גם תבחן שאלת עצי האורן והאקליפטוס ומידת התאמתם למישורי הלס
 .חשוב שמערכת השורשים של העצים שייבחרו תהיה רחבה וחודרת לעומק הקרקע )2
 בנופם -יישתלו גם שיחים שיתרונם , בנוסף לעצים, מומלץ שבאזורי מישור החוף )3

המשלימים את אלה של העצים באופן פרישתם , ובמערכות השורשים שלהםהצפוף 

 . השיחים יהיו מתאימים באופיים ובמראם לאזור. ואחיזתם בקרקע
. הייעור הקיים בנחלים שבאזורי הלס מציג מופע יפה מאוד בנוף ומומלץ לשמרו )4

להחליף מומלץ . במספר מקומות מופע העצים עלוב למדי וקרוב לוודאי שלא ישתפר

לחקור את הסיבות ,  בצמחייה מתאימה וכן-בהדרגה עצים שנופם לא התפתח דיו 

 .  כדי להגיע לבחירה נכונה- לעומת אחרים -להצלחתם של פרטים מסוימים 
 :גורמי ההשפעה על התפתחותם של עצים בודדים יכולים להיות

 .או עילי/ו,  איסוף תת קרקעי-אופן זרימת המים ואיסופם  )א
 .וג הקרקע והחתך שלהס )ב
 ).קיימת אפשרות גם של שוני  גנטי מקומי(סוג וזן העץ , מין )ג
 .'קילטור וכד, דיסקוס,  חריש-רמת הטיפול בקרקע   )ד
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 לוגיים וטיפול נופי באתרים ארכיא 5.2.3

  :מטרות .א

 .לחזק נוכחותם של האתרים הארכיאולוגיים בנוף )1

 . למנוע פגיעה בהם במזיד או בשוגג- היינו -בעתיד " קיומם"להבטיח את המשך  )2

 .בקרה על רמת הפיתוח לצורכי תיירות )3

 .למבקרים בסביבתם" פינת מנוחה"לאפשר  )4

 ".מזמינה"י יצירת סיטואציה נופית "עידוד הביקור באתר וחשיפתו ע )5

 
 המלצות  .ב

את הנוף וידגיש את " ישלים"שתילת עץ אחד או מקבץ עצים קטן באופן ש )1

לפי (שיקמה , אשל, שיטה: עצים מקומיים מובהקים כמושימוש ב. המקום

 .'תמר  וכד, זית, חרוב, )האזור
יצירת שבילים ודרכים . לנושא ולמקום, סלילת שבילים מותאמים למרחב )2

סוג . או ארכיאולוגיים במרחב נתון/הקושרות מספר אתרים היסטוריים ו

 .ולכי רגל מכביש ועד לשביל ה-השבילים יהיה תואם לאיכות המקום 
 .שיחזור והפעלה, שיקום )3

  –בניה  )4
מבניית רחבה עם ספסל ועד למרכז , מטרות הבנייה יכולות להיות שונות -

 .מבקרים
מניעת , "הצנעת החדש"בבנייה חדשה ליד אתרים כאלה תהיה הקפדה על  -

 :עם הנוף ושימוש בחומרים מקומיים אופיינים" תחרות"

 ).ללא שימוש באבן נסורה(רתי מקומי  בעיבוד סיתות מסו-קירות אבן  •

 .' קורות עץ עם כיסוי או בטון וכד-גגות שטוחים  •

 . מקומיים-רצוי , פרגולות מעץ וחומרים טבעיים •
- יצירת הבדל בהיר וברור בין הבניה ההיסטורית-למרות האמור לעיל  -

 .ארכיאולוגית לבין הבניה החדשה
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 פארקי נחל אזוריים ועירוניים  5.2.4

 : סוגי פארק4תחו יפו
 . פארק לב עיר- 
 . פארק פאתי עיר- 
 . פארק אזורי- 
 .  פארק צבאי- 

  הנחיות נופיות- פארק לב עיר .א
 .התכנון העירוני ישאף להפנות את העיר אל הנחל

הפארק העירוני ישתלב בתחום המרקם העירוני ויאפשר מגוון רחב של פעילות  )1

 . י העירתרבות ורווחה של תושב, זמן פנוי
לשם כך יש לשאוף לכך שבפארק ירוכזו מירב המרכיבים הציבוריים  -

עירייה , מתקני ואולמות ספורט, כמו מוסדות תרבות, והמרכזיים של העיר

 .'וכד
, מצפורים, דרך לרכב, טיילת: הפארק יגונן באינטנסיביות ובו ישולבו -

 .ב"תאורה  וכיו, ספסלים

הבניה תוגבל .  הנחל הכולל את כתפי הנחלתחום הפארק יוגדר כתחום רצועת )2

 .עד כתפי הנחל
בהתאמה , בין השאר, גודל שטח חלקו האינטנסיבי של הפארק ורמתו ייקבעו )3

מידת האינטנסיביות תפחת ככל שירחק . לכמויות המים שניתן יהיה להקצות לו

 .למעט הערוץ  שיישאר אקסטנסיבי, הפארק ממרכז העיר
 .שמר בצורתו ובתפקודוערוץ הנחל הטבעי י )4

ניתן לשלב בפארק מערכת המזרימה מים למטרות נופיות ובתנאי שזו לא תהיה 

 .בתוך ערוץ הזרימה השיטפונית
. לרכיבה ולאופניים ודרכי שירות, בפארק עצמו יהיו בעיקר שבילים להולכי רגל )5

יחצו את הפארק בדרך , למעבר וקישור חלקי עיר, דרכים ברמה גבוהה יותר

יחד עם זאת דרך אחת לאורך הנחל יכולה להיסלל על כתפי . קצרה ביותרה

 .הערוץ ותישמר רציפות אל הדרך שעוברת לאורך הנחל מחוץ לעיר
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מבני ומגרשי ספורט תוך שמירה על הכללים , ציבוריים, שילוב מוסדות עירוניים )6

 :הבאים
 :והאופי בסיסי של הנחל לא יפגעו, החתך -

 . יוגבל לקומה אחתגובה המבנים )א
 מרוחב ערוץ הנחל בנקודה בה מתוכנן 20%רוחב המבנים לא יעלה על  )ב

 .המבנה
 משטח ערוץ הנחל הרלוונטי 3%-1%שטח המבנים הכולל יהיה בתחום  )ג

 ).רוחב ממוצע בין כתפי הנחל מוכפל באורך הפארק הרלוונטי לעיר(
ועת הולכי רגל לאורך המבנים יהיו פזורים לאורך הנחל במטרה ליצור תנ )ד

 .הנחל
מגרשי החניה יפוזרו ועיקר המגרשים יהיה לאורך הכביש מעל כתפי   -

 .הנחל
אופי המבנים יהיה משתלב בפארק ויחשוף את הנחל ונופו לעיני  -

 .המשתמשים במבנה
) 'וכד, תקשורת, חשמל, מים, ביוב(קרקעיים -קווי מערכות תשתית תת )ה

. אלא רק על כתף הערוץ לאורך הדרכים, ותיולא יבנו בערוץ ולא על דפנ

תהיה הקפדה על ). בדרך הקצרה ביותר( מעלות -90חציית הערוץ תהיה ב

למטיילים ולבעלי , עיצוב הגשרים ועל מידות המעבר הנדרש לשיטפונות

 .חיים

 פארק פאתי עיר .ב

. נושק לגבולה ומשתלב בשולי רקמת העיר, פארק הנמצא בצמוד לשולי העיר -

 .טיולים,  פיקניקים- פאתי עיר הוא מקום שקט לבילוי רגוע פארק

 .בתכנון הפארק לא ישולבו מבני ציבור וכדומה -

דגש על , נופש וטיול רגלי במרחק סביר מהבית, הדגש התכנוני יהיה על בילוי -

היסטוריים וכדומה וכן על , ארכיאולוגיים, פיתוח אתרים קיימים נופיים

 לענות גם על צורכי אוכלוסייה פארק כזה יכול.(שבילים נוחים ופינות ישיבה

 ).של העיר" תחום השבת" אם יוכלל ב-דתית 

 פארק אזורי .ג
שאינו ', ארכיאולוגיות וכד, היסטוריות, גיאוגרפיות, מרחב בעל איכויות נופיות

קשור לישוב מסוים אך מהווה מקום נופש ובילוי בחיק הטבע עבור אוכלוסייה 

למעשה מהווה הפארק האזורי תחליף לפארק לב .  בסביבתוהגרה בישובים קטנים

 .העיר עבור האוכלוסייה הכפרית שבתחום המועצות האזוריות
 .מקורות או מוקדים מקומיים של מים,  בדרך כלל, הפארק מנצל

לכן ישולבו . חגיגות ומופעים, ריחוקו מהישובים מאפשר אירועים רבי משתתפים

חניון , מדשאה, יק הטבע כגון תיאטרון פתוחבתכנונו מתקנים קולטי קהל בח

 .ומתקני שירותים
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 הפארק הצבאי .ד

 .פארק הנמצא בתוך שטח צבאי סגור או בצמוד אליו -

, הפארק נועד בעיקר לאוכלוסייה צבאית שמאופיינת בהיותה צעירה בדרך כלל -

 ).אלא אם יש מגורי משפחות בבסיס(מתחלפת וללא ילדים 

 מקום מרגוע לשעות מנוחה ופנאי של אנשי צבא ,מטרתו לספק ריאה ירוקה -

 .ומקום מפגש לחיילים ולמשפחותיהם

לפעמים משמש גם . בשולי הבסיס צמוד לגדר המחנה, בדרך כלל, הפארק נמצא -

נטועה (מבחינה נופית הוא חורשת עצים . להסתרה של שטחים מופרים ומתקנים

כמות (רך כלל הקצאת המים מועטה בד). ל"י קק"ע, בדרך כלל, ומטופלת

 .לכן הפארק הוא אקסטנסיבי בעיקרו). ל"קולחין קטנה בבסיסי צה

בתוך הפארק יש ליצור מקום רך ונעים ובו נקודה או מספר נקודות בהן טיפול  -

 .שולחנות פיקניק וכדומה, מקום לכינוסים, נופי רך הכולל מדשאה

 . סמערכת השבילים בפארק מתחברת למערכת השבילים והדרכים של הבסי -
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 רכים ושבילים ד5.2.5

 :ההתייחסות הנופית מחלקת את הדרכים לשתי קטיגוריות
 השפעתם על הנוף עדינה -שבילים הצמודים לתוואי השטח ואינם משנים אותו  -

 .ומשלימה
, כלל-בדרך,  השפעתן על הנוף- דרכים המתאימות את השטח אליהן -דרכים סלולות  -

 .רבה וקשה
 כך המעבר בה מהיר יותר והעובר בה -אותו " מעצבת"הנוף וככל שהדרך משפיעה על 

מבטו של הנוסע . פנוי פחות להסתכלות פרטנית בנוף ולספיגת המראות ומשמעותם

 .בדרך כזו תופס את המרחב הנופי ביחידות גדולות יותר

 :שבילים .א
מתאים לשטח בעל רגישות גבוהה .  על פני השטח ללא פגיעה בו-להולכי רגל  )1

 .מ" ס120-50 : רוחב השביל. ליונהוע
לעיתים ניתן לשפר .  שביל שהוצאו ממנו אבנים גדולות-לרוכבי אופניים וסוסים  )2

 .מ" ס120-50רוחב השביל . ב"לוחות עץ וכיו, שבילים כאלה באמצעות מצעים
 דרך סלולה העוקבת אחר פני הקרקע שהורחקו -או טרקטורונים / וX 4 4לרכב  )3

ידי -דרך כזו יכולה להיות מסומנת על. ' מ2-רוחב הדרך כ. גדולותממנה אבנים 

 .אבנים בצדדיה

 :דרכים סלולות .ב

דרך זו צמודה . ' מ3 - 3.5- דרך מצעים מהודקים ברוחב של כ- X 2 4לרכב  )1

 .לתוואי הקרקע ופגיעתה בנוף מועטה

" מצעתמ"דרך זו .  דרך לכל סוגי רכב-'  מ3.0-4.0 רוחב -אספלט + דרך כבושה  )2

חיתוך גבעות ומילוי ,  באמצעות גשרונים-את פני השטח כדי להקל את הנסיעה 

 .בקעות והיא פוגעת בנוף

, מיועד לנסיעה מהירה.  לכל סוגי הרכב-) דו מסלולי ומעלה(כביש אספלט רחב  )3

חוצה את המרחבים בקו הקצר ביותר ואינו מתפתל בהתאמה לתבליטי הרים 

 .ה מאודפגיעתו בנוף רב. או  נחלים

 : התאמת הדרכים והשבילים לדרגות ערכיות נופית 
 . כל סוגי השבילים והדרכים- לרמת רגישות נמוכה

 2ב; 1 יתאימו כל סוגי השבילים וכן דרכים סלולות מסוג ב-לרמת רגישות בינונית 
 .3 עד א1 יתאימו שבילים מסוג א-לרמת רגישות גבוהה  
 . בלבד2א; 1 מסוג א יתאימו שבילים-לרמת רגישות עליונה 
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 נוף דרכים ראשיות 5.2.6

  –את מרחב אגן הבשור חוצות מספר דרכים ראשיות ובהן 

אורכית החוצה את הנגב מבאר שבע - שהינה דרך תיירות מרכזית40' דרך מס -

 .לאילת דרך מצפה רמון

כביש ניצנה העובר ממערב למזרח וחוצה את המרחב מניצנה ועד לבור משש על  -

 40כביש מספר 

כביש הנגב המערבי העובר מצפון לדרום מבארי ורעים דרך צאלים ועד צומת  -

 .הנוסע בדרך ראשית חוצה נופים במהירות .40משאבים שעל כביש מספר 

מומלץ . ציון חשובה להתמצאות והזדהות עם הסביבה-חציית נחל מהווה נקודת -

 ):הבא' ראה סקיצה בעמ(אותה בנוף  במספר אמצעים  לחזק
   כל הנחלים-ט שמות הנחלים שילו .א

במקומות ייחודיים בנחל או בנקודת הירידה מהכביש יוצב שלט עם תאור 

כמו כן תאור השבילים . 'גיאולוגיה וכד, צמחיה, בעלי חיים בו, הנחל, המקום

 . מקדים לקראת הנחל ונקודת העצירהשילוט . בסביבה
מנת לאפשר עצירה - עלהרחבת הדרך ושוליה במקום בו חוצה הכביש את הנחל . ב

 .ומנוחה
, פינת מנוחה, עצים, טרסות: ידי פיתוח המתאים למקום-הדגשת נוף הנחל על . ג

בדרכים הנמצאות ברצועת נחל וברצועת ההגנה מוצע למנוע שדרות . סככות צל

 .עצים צמודות לדרך הסוגרות מבטים לנוף
לפיתוח תידרש בעת קביעת מיקום אתרים בנויים או אלמנטים אחרים להקמה ו

 .מהמתכנן התייחסות נופית תכנונית אל הנצפה מהכביש
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 הכניסה הצפונית לבאר שבע 5.2.7

אנו ממליצים לשמר בכניסה הצפונית לבאר שבע חוויה נופית משמעותית אשר עלולה 

 הנחייה סטטוטורית -להיטשטש אם לא תופנה אליה תשומת הלב הנכונה ובעקבותיה 

 :מתאימה
אשר ,  וציר מסילת הברזל40 ציר כביש -נית לבאר שבע היא בשני צירים הכניסה הצפו

 .ברור כי תהפוך לציר משמעותי יותר ויותר להסעת המונים
 בשטח שבין מסילת הברזל -בקטע שבין רהט לבאר שבע בוצע ייעור במספר גושים שרובם 

 .40לכביש 
שר מצדו האחד של הציר את חווית הנסיעה לאורך הצירים הללו כא" חדד"מוצע לשמר ול

 מתאפשרת -נראה גוש מיוער וירוק ומצדו השני ) מזרח לכביש ומערב למסילת הרכבת(

נחלים עם  מספר קטן של , חקלאות בעל(הצצה ראשונה אל מרחבים פתוחים מדבריים 

אך לפתח , אלה" חלונות נוף"מומלץ לא להמשיך את הייעור ב). קבוצות עצים בלימאנים

ראשונה אל המדבר לפני " הצצה", אין ספק כי זוהי תרומה חווייתית. את היער הקיים

 .הכניסה אל בירת הנגב

 

 "דרך הבשמים "5.2.8
במטרה לתת להולך ולנוסע בה ,  בהתאם למסלולה העתיק ולנתוני השטח- תוואי הדרך

 דרך -ידי דרכי מסחר עתיקות -את תחושת המדבר על גווניו השונים כשהוא נחצה על

לנוח ולצפות , רכיאולוגיים והיסטוריים מיוחדים ואתרי שהייה בהם ניתן לעצוראתרים א

 לפי הגדרתה x 2 4מיועדת לנסיעה ברכב ,  דרך מצעים מהודקים- סוג הדרך.בטבע ובנוף

 .לעיל. 1.בסעיף ב
 לפי הגדרתה בסעיף 4X4 תהיה הדרך -בות שונות במקומות בהם הדבר אינו מתאפשר מסי

 . לאורך הנחל4X2המפגש הבא עם דרך  תסומן חלופה עוקפת עד 4X2לרכב .  לעיל3 -א
 :עיצוב הדרך וסימונה .א

 .ובצידם אלמנטים נוספים" אבני דרך"הדרך תסומן ב
 .מ" ק1 -המרחק בין האבנים יהיה קבוע  -
 .שימוש בחומרי המקום -
 2-1שתבלוט מעט בנוף ותראה ממרחק של ) לערך'  מ2עד לגובה של (אבן גדולה  -

 .מ"ק
 .   מ מנקודת מוצא הדרך"על האבן ייחרט המרחק בק -
 .צורת האבן תהיה זהה או דומה -
 יהיה דגש עיצובי הקשור במיקום ובאינפורמציה - אבנים 10 - ל4 בין -מדי פעם  -

 :מתאימה לאתר
 .פרגולת צל עשויה מעץ ומאבן מקומית )1
 .קבוצת עצים )2
סיפור : השילוט יכלול.  עמידים מאודשילוט שיעשה בחריטה או בחומרים )3

הכוונה לישובים עתיקים , חץ הצפון, תאור הנוף, המקום או סיפור דרכי המדבר

 .וחדשים ולאתרי עניין
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 שיקום כרייה בנחלים  5.2.9

תכנית האב ממליצה למנוע פתיחת . אתרי הכרייה בנחלים פוגעים בנוף בכל היבט אפשרי

 .קת הפעולות באתרים קיימיםאתרי כרייה חדשים ולהביא להפס
 .עצירת הכרייה בנחל מחייבת שיקום האזור הפגוע

 :עקרונות נופיים לשיקום
 .החזרת הזרימה השיטפונית לאפיק מוסדר .א
 .והחזרת צורת פני הקרקע לקדמותה" תפל"פירוק ופיזור ערמות עפר  .ב
 .מניעת גריפת סחף .ג
 .בטיחות-ניעת מצבי סיכון ואיי מיתון מצוקים ומ"טיפול בבורות כרייה ע .ד

יש להכין בהמשך לתכנית זו תכנית כוללת לשיקום כל אתרי הכרייה ובה יאופיין כל אתר 

 .בנפרד ותקבע פרוגרמה לשיקומו על פי העקרונות הללו

 הנוף הבנוי 5.2.10
התיישבות האדם וההתפתחות הטכנולוגית מביאה בניה הסותרת את קווי הנוף 

במטרה לשמור על . ואי נוף חדשים ושינויים בקו האופק ובאופיוהקיימים ויוצרת תו

האופי המדברי והפתוח ובמטרה לאפשר קשר טוב והשפעה הדדית בין הנחל לבין הישוב 

 :השוכן לצדו מומלצות ההנחיות הבאות

 .בישובים חקלאיים וכפרים וכן ביישובים עירוניים קטנים יוגבל גובה הבניה   -

 לא יעבור - ישובים כפריים ועירוניים - הצמודים לערוץ הנחל גבול הבניה בישובים   -

 .את קו רצועות הנחל

העלייה בגובה ). ' מ6.5(בצמוד לרצועת הנחל תהיה הבניה נמוכה עד שתי קומות    -

 .תוך התרחקות משפת הערוץ, המבנים תהיה מדורגת

חושת ותשאיר ביניהם מסדרונות פתוחים המאפשרים ת" גושים"הבניה תיעשה ב   -

ייווצרו שלוחות מפארק הערוץ אל תוך , כלומר. קשר וקרבה אל הערוץ והפארק

 .האזור הבנוי
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 :ערכיות והמלצות תכנוניות נופיות לפי מקטעים, רגישות 5.3
  4 - עד1 -מדורג מ,  המצאי הנוכחי של ערכים נופיים- ערכיות נופית - 

 ). עליונה =4, גבוהה = 3, בינונית = 2, נמוכה = 1(
 . ל" מידת הסיכון להיפגעות בעתיד של הערכים הנ- רגישות נופית -

 ,גבוהה = 3, בינונית = 2, נמוכה = 1 (4 - עד1 -מדורג מ, )ראה הגדרות בתחילת הפרק(
 ).עליונה=  4 

  מקטעים תאור .1
 ראש הבשור 1 :המקטע 

 המדבר  :מרחב 

 :דגשים נופיים 
מהווה חלק ממערכת ערוצים היורדת מקו , א עמוק ערוץ הנחל רחב ול- בחלק הדרומי

הבקעה כולה צופה אל מצוק הצינים . פרשת המים בכיוון מנוגד למהלכו של נחל צין

חלקו מופר , המרחב שטוח וגבעי. ומהווה בכך חלון נופי ייחודי בעל ערכיות נופית גבוהה

בלתי מוסדרת ובמרחב כולו מפוזרת פסולת שמקורה בהתיישבות , במחצבה לא משוקמת

 .של בדווים
 3: ערכיות נופית
 3 :רגישות נופית

 נכנס הנחל אל בין שתי מערכות רכסים בעלות פשט ערוצים רחב היוצר - בחלקו הצפוני

האזור לא מופר ויש בו שטחים חקלאיים גדולים וריבוי שרידי טרסות . מעין אגן תחום

 .וחקלאות
 3 :ערכיות נופית
 3 :רגישות נופית

שיקום המחצבה . שימור תא השטח באופיו הקיים: חלק הדרומי של המקטעהמלצות ל

 . הסתרת הנוף מתא השטח ואל תא שטח זההיוצרמניעת פיתוח . וסילוק הפסולת

קטע זה מאופיין באינטנסיביות רבה כתא שטח שבו :המלצות לחלק הצפוני של המקטע

אות זו מאופיינת חקל. החל מהתקופה הקדומה ועד ימנו, התבצעה פעילות חקלאית

מוצע לשמר את . בניצול תנאי השטח בטרסות נחל ובשטחים שבין הערוצים המרובים

ניתן להפנות לכאן פעילות חקלאית ובלבד שתשמור . אופיו החקלאי של האזור ואף לחזקו

הכוונה לא לאפשר פיתוח חלקות ומשטחי ענק חקלאיים ולשמר (על אופי הטרסות הקיים 

 מבנים כגון לולים כוללת אינההחקלאות ). סות והמבנים הקדומיםאו לשקם את הטרא/ו

 .'חממות וכד

 .אפשרי בינוי כחלק ממערכת שירותי דרך באופי חקלאי כפרי
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 הרועה 2 :המקטע
 המדבר  :מרחב

 :דגשים נופיים
 .מרחב נחל הרועה מפותח ברובו בהתיישבות ובחקלאות

מעין , )או מהכביש המגיע מצפון(ם כשהוא נצפה מהרכסי, מבחינה נופית מהווה האזור

 המסמל יפה את התיישבות האדם במדבר וזאת על רקע -כתם ירוק התיישבותי חקלאי 

הנחל עצמו והנסיעה לאורכו . הנוף הרחוק הייחודי והשמור של מצוקי ומישורי נחל צין

 .אינם בעלי ערכיות נופית גבוהה

 :המלצות נופיות
שמירת רכס בוקר ללא פיתוח ובינוי , )נחל בוקר(שמירה על הערוצים בתחומי הרכס 

 .כלשהו
 מאזור קיבוץ שדה בוקר -אופיו של הנחל מאפשר המשך מגמת הפיתוח הכפרית חקלאית 

 .תוך שמירת ערוץ הנחל וגדותיו ללא פיתוח, מזרח-ובמעלה הנחל בצפון
  2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 דייקת הבשור 3 :המקטע
 המדבר  :מרחב

  :שים נופייםדג
 . תופעה גיאומורפולוגית ייחודית-חוצה רכס ,  ערוץ רחב-הנחל 

בעיקר , בעוד שערוץ הזרימה מופר מאוד, כתפי הנחל מצוקיים וכמעט שאינם מופרים

 .היוצרת דרכים רבות ולא מסודרות בערוץ, מפני שציר הדרך משמש לתנועה צבאית

 :המלצות תכנוניות
 . יצירת ציר נסיעה יחיד מרכזי לאורך הנחל,שימור נוף הדייקה כמכלול

חוצה את הדייקה קו מתח , כיום. הימנעות מוחלטת משימוש בערוץ זה כציר תשתיות

 .מוצע להסיטו למקום אחר או להצניעו בקרקע. גבוה הפוגע משמעותית ביחידה נופית זו
 4: ערכיות נופית
 4: רגישות נופית
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 בשור חלוצה 4 :המקטע
 המדבר  :מרחב

  :דגשים נופיים
 הוא אזור התיישבותי חקלאי בעל נוף מופר -הקטע הדרומי ממוצא הדייקה ועד באר חיל 

 .הכולל פעילות אינטנסיבית של כרייה באפיקי הנחלים

 :המלצות נופיות
הסדרת ערוץ הזרימה והכללת אזור , סילוק הפסולת החקלאית, שיקום מחצבות הנחל

במטרה ליצור שפה , ישבותי המתפתח של אשליםכחלק מהמערך התכנוני ההתי, הנחל

 .וקשר חיובי בין הישוב לנחל
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

, השמור יחסית כמעט לכל אורכו,  הערוץ– הקטע המרכזי מבאר חיל עד חלוצה -

הנחל חותר בקו התפר שבין החולות למישורי , מתאפיין בחתך גיאומורפולוגי ייחודי

 .ן הבונים את מישורי הנגב בואכה בקעת באר שבעקרקע הלס והקירטו

מתקיים כאן המפגש המשמעותי ביותר . נסיעה לאורך קטע נחל זה מזמנת נוף ייחודי -

המשתרע מדרום וממערב , לאורך ציר הנחל עם יחידת הנוף של המרחב החולי הגדול

 .לנחל הבשור
 4: ערכיות נופית
 4: רגישות נופית
 :מתחם חלוצה

ת התחנות החשובות לאורך ציר הנחל ומבחינה נופית קיימות בה היום חלוצה היא אח

 :שתי בעיות מרכזיות
 .העדר נוכחות ובולטות במרחב בשל היותה מכוסה וקבורה ברובה .א
 .דרכים רבות בלתי מוסדרות החורצות את התל הארכיאולוגי ומהוות מפגע נופי .ב

 :המלצות תכנוניות
הביא בחשבון את ההיבט הנופי בדרך שתענה על שתי בתכנון הגן הלאומי חלוצה יש ל

 הבלטת האתר הארכיאולוגי בנוף ומניעה מוחלטת של תנועה -ל כפי שהוצגו "הבעיות הנ

 . פרט לדרך גישה מוסדרת, סביב האתר
 .יש להתנגד ולמנוע כל כרייה המתוכננת סביב אתר זה

 4: ערכיות נופית
 4: רגישות נופית

 . ומשם צפונה עד לאזור המפגש עם נחל באר שבע222 כביש האזור בו חוצה הנחל את -

י פעילות אינטנסיבית של כרייה וחציבה באפיק "קטע זה פגוע ומופר מאוד בעיקר ע

 .הנחל

 נוצרים בעת שטפונות אגמים גדולים בבורות 222בחלקו הדרומי משני צדי כביש  -

ר שמצפון לכביש באזו. האגמים מושכים אחריהם צומח קנה ואשל. החציבה שננטשו

 .מתקיימת כיום פעילות כרייה אינטנסיבית
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 :המלצות תכנוניות
יש לבצע בכל המקטע הזה פעולות שיקום והסדרה של אזורי החפירה והכרייה משני צידי 

מבחינה נופית . הכביש כולל הסרת מפגעים ומתקנים וטיפול במרחב הסובב את הנחל

יצירת נופי מים עונתיים דומים לאלה מוצע לשקול כחלק מתכנון ההסדרה ) בלבד(

 .הנוצרים במקום היום
 .בקטע הכרייה הפעילה יעשה שיקום והסדרה עם גמר פעילות הכרייה והחציבה

 1:  ערכיות נופית
 2:  רגישות נופית
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 בשור אסנת 5 :המקטע
 המדבר  :מרחב

  :דגשים נופיים
. ית עשירה בנופי מים וצומחקטע מפגש הנחלים באר שבע והבשור יוצר סביבה נופית ייחוד

המקטע כלול בתחום שטח אש אינטנסיבי . בתוך מקטע זה קיימת שמורת טבע מוכרזת

פעילות צבאית זו מפרה ופוגעת בערכיותו הנופית . לאזרחים" מחוץ לתחום"ונמצא 

 .הגבוהה

 :המלצות תכנוניות
אינו בר השגה כל עוד הדבר . י פעילות צבאית"יש לשאוף לכך ששמורה זו לא תופרע ע

אזור זה ,  מוצע לתחום פיזית-ומכיוון שהאזור נמצא כיום מחוץ לתחום לפעילות אזרחית 

ל "יש לתאם עם צה. שהכניסה אליה תתבצע באופן מתואם ומבוקר, כשמורה סגורה

 . מניעת כל פגיעה בשמורה
 4: ערכיות נופית
 4: רגישות נופית
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 בתרונות הבשור 6 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :גשים נופייםד
 ).מחצבת צאלים( עד לצומת צאלים הוא אזור מופר מאוד בכרייה וחציבה החלק הדרומי

 .קטע זה מוצע לשיקום ופיתוח כפארק אינטנסיבי
מתאפיין במישוריותו והנחל מהוה , מצומת צאלים ועד לאזור פארק אשכול, חלקו הצפוני

זהו המקטע הראשון שבו  .קו טופוגרפי נמוך המתחבר במישורים בפיתולים מתונים

יחודו הנופי של קטע  .מופיעה צמחיית ערוץ וגדות באופן רצוף והיא מתגברת מדרום לצפון

 :זה כפול
עמוק ולכל אורכו מופעי מים וצמחיה , הנחל מתגלה במופע מרשים כשהוא רחב .א

 .בשל כך למבט אל הנחל ערכיות גבוהה . עשירים
וחים שמשני צדי הנחל ומעטים האזורים בארץ בהם ערך גבוה קיים גם למרחבים הפת .ב

 .ניתן לנוע במרחב מישורי ופתוח כדוגמת מרחב זה

 :המלצות תכנוניות

מוצע לשמר בקפדנות את הנוף הפתוח ואת הדרך הנופית העוקבת אחר מסלול הנחל  -

 .על גדותיו ומאפשרת מבט אל הנחל ואל המרחב הפתוח

דות אל הערוץ ובכך למנוע את המצב הנוכחי מוצע לאפשר חדירה מוסדרת במספר נקו -

 .י כלי רכב שסטו מהדרך"בו נוצרו דרכים רבות ע

יש להרחיק ולהסדיר את הדרכים החקלאיות האחרות מגדות הנחל וראשי הערוצים  -

 .ולתכננן כך שישמשו להסדרת זרימה

 .יש לשמר בקנאות את נופי הבתרונות -

ופי ייחודי וחשוב לשמור על כך שלא קו התפר עם המרחב החקלאי הוא בעל עניין נ -

ויפגעו בערכיותו של , תתאפשר שתילה ונטיעת עצים גבוהים שיחסמו את הנוף הפתוח

 .הנוף

כאן דרוש טיפול נופי המשלב אותם , בתוך תחום זה קיים מרחב משני של המאגרים -

י העלאת הדרך על "לתוכם ע" הצצה"ראוי לאפשר למטייל . בנוף ומצניע נוכחותם

 .ללההסו

יש להימנע מהצבת מבנים או עצמים הבולטים מקווי הרכס הטופוגרפיים בשטח ובכלל  -

 .מצפורים ומגדלים, זה אנדרטאות

 .מוצע לבדיקה והחלטה מחודשת מגדל התצפית הקיים בתל שרוחן -

ישנה התקרבות יתר של מבנים חקלאיים כגון חממות ולולים מאזור המושבים , כמו כן -

 .חל והדרך הנופיתוהקיבוצים אל עבר הנ

 ).ראה פרק פארקים להלן. (אזור פארק אשכול פארק אינטנסיבי -
קטע זה מאופיין בערוץ נחל רחב ביותר עם : מה' ותל ג232מפארק אשכול עד כביש 

נגב -בחלקו הדרומי עד חציית קו ירקון. מ" ק2-3בתרונות מפותחים עד כדי רוחב של 

חלקו טבעי וחלקו נוצר באתר , חיית נחלהערוץ עשיר בצמ") פארק האפיק("ן "והשפד

קטע זה חסום לתנועה חופשית בשל . אפרתי בגלל עצירת המים בבורות-מחצבות שטרן

 .גידורן של חוות פרטיות
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בהמשך ,  חורשות גדולות ויפות-" גשר הצינור "-באזור חציית קווי מים את הנחל  

 את מאגרי רעים מאגר נירים ומערכת הפניית המים אל קבוצת נקזים המשרתת

בדרום הקטע אזור פרדסים גדול . על כתפי הנחל  שדות חקלאיים מושקים. ונירים

השטחים החקלאיים מגיעים עד שפת הבתרונות  .מאוד החוסם את הנוף מערבה

 .וגורמים בכך להמשך התחתרות וסחף
 3: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות

 . וייצובו שלא יתרחב הלאהשימור הנוף הבתרוני הקיים -

 ):חרובי/ קשטן (-" דרך הבשור על נתיב דרך הבשמים"פיתוח תיירותי ברוח תכנית  -

 .פארק האפיק מתבסס על החורשות הקיימות ועל שיקום ופיתוח המחצבות .א

 מאגר נירים .ב

 מתחם באר אבו בכרה .ג

 .מה'המשקיפה על אזור נרחב מתל שרוחן ועד תל ג + 94גובה ' תצפית בנק .ד

תוח דרך נופית היורדת לנחל ועולה חזרה במסלול מתפתל ומגוון הקושר בין פי -

 .האטרקציות השונות

מומלץ להשקיע באזור זה יותר מאחרים בשימור הבתרונות במצבם זה ומניעת  -

 ).הרחקת שדות והדרך הנופית(התחתרות 

י הרחקת גדרות החוות הפרטיות "יש לפעול להשבת רצועת הנחל לרשות הציבור ע -

 .רצועת הנחלמ
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 מפגשי הבשור 7 :המקטע
 המזרע  :מרחב

  :דגשים נופיים
 . צפון ודרום-גם את האזור הזה ניתן לחלק נופית באופן גס לשני חלקים 

מה 'יוצא מן הכלל הוא מתחם תל ג. גבול התיחום ביניהם הוא מפגש נחל הבשור ונחל גרר

 . שלו  חתך תל מרשים מיוחד
הנחצים על ידי שני , ברובו בשטחי חקלאות רחבים על אדמת לסמאופיין : החלק הדרומי

השטח כולל יחידות שטח גדולות של פרדסים .  נחל אסף ונחל נצרה-יובלים מרכזיים 

שרידי בוסתנים ) נצרה. בעיקר נ(ערוצי הנחלים משמרים ). יער כיסופים(ושטח יער גדול 

 . מעובדיםבכל המרחב הזה לא נותרו כמעט תאי שטח לא. ועצי פרי
זהו אזור בעל . הוא אחד המתחמים המיוחדים והשמורים בתכנית כולה: החלק הצפוני

 -בתחום האזור שטחים נרחבים של שמורות טבע . מגוון נופים ונושאים בעלי עניין

 60 -י האדם ב" המשמרים את נוף האזור טרם עיבודו האינטנסיבי ע-בתרונות בארי 

לצד שמורות . מגוון גדול של מיני צומח ובעלי חייםהשטח עשיר ב. השנים האחרונות

מופעים , אורנים ואשלים, שיזפים, הטבע מתקיים כאן חורש מגוון הכולל אקליפטוסים

,  תאנים -אשלים וחורש צעיר של עצי ארץ ישראל , של עצי שקמה בקבוצות או בודדים

רות ועל כן הוא האזור היה מעובד באינטנסיביות רבה במשך כל הדו. חרובים ושקדים

 . עשיר בשרידים מכל התקופות
 מתחם תחמושת בריטי משנות מלחמת העולם -האחד : במרחב זה שני מתחמים ייחודיים

 -המתחם השני . חפורים ובנויים בשטח וכביש בטון,  מחסנים פתוחים170הכולל , II-ה

 . מכרות הגופרית-גיאולוגי 
 4: ערכיות נופית
 4: רגישות נופית

 :נופיותהמלצות 
מה 'מתל ג, בחלק זה מיועד לעבור המשכה של דרך הבשור המתוכננת: בחלק הדרומי

יש לקחת זאת בחשבון ולשמור על עקרון . מערבית-לאורך מורד הנחל על גדתו הדרומית

 . כמוצע במקטע בתרונות הבשור-הנופים והמבטים הפתוחים 
 חלון ייחודי של מבנה תל המציג, מה'המרשים של תל ג" חתך"דגש מיוחד מוצע לתת ל

 .ארכיאולוגי וכן להסדיר תצפית לנופים הנשקפים מראש התל הצופה אל  הנוף
, מוצע להמשיך לטפח ולשמר את פעולות נטיעת עצי הבוסתן והפרי ועצי ארץ ישראל 

 .ל בנחל נצרה"י קק"כמבוצע היום ע
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 : מאגר הקצה
יש לתת את הדעת ובהקפדה , ית זומכיוון שזהו המאגר היחיד המתוכנן לקום על פי תכנ

על הטיפול הנופי הנדרש שישלבו בנוף ויאפשר מבט אל נופי המים שלו ויהפוך אותו , יתרה

 .לאתר ביקור ולנקודת תצפית אל הסביבה
הוא מרשים ,  עד למפגשו בנחל הבשור232מכביש , ערוץ נחל גרר בקטע זה:החלק הצפוני

 .לב חורשות נטועות ויש להגן ולשמור עליהםנופים אלה נמצאים ב. במצוקיו ונופיו
פעילות רצופה של , לאורך שנים רבות, למתחם זה נערכו תכניות רבות ומתקיימת בו

 .שימור ופיתוח השמה דגש על מרחב תיירותי המשלב ומשתלב בעושר הטבעי הרב
 .התכנית מאמצת מגמות אלה ומחייבת עיגונים סטטוטוריים שיבטיחו שמירה בת קיימא
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 שפך הבשור 8 :המקטע
 המזרע  :מרחב

  :דגשים נופיים
קטעים נרחבים של . הנמצא בתחום רצועת עזה הוא מחוץ לתחום התכנון, קטע נחל זה

האזור הוא חקלאי ושדותיו גולשים אל תוך . הנחל פגועים נופית ומנקזים אליהם ביוב

 סמוך לחוף הים .החקלאים כאן שואבים את המים מהאפיק במספר נקודות רב. האפיק

 .ויוצר נוף ביצתי גדול) והביוב(הוקם סכר החוסם את המים 
בתכנית מוצע להקים מאגר משותף עם הרשות הפלשתינאית לאגירת שטפונות וקולחין 

 ).  לעיל7ראה התייחסות לנושא במקטע . (באזור הקו הירוק!) מטוהרים(
שהטיפול , להציע, ל זאתבכ,  חשוב לנו-למרות שקטע זה אינו נכלל בתחום התכנון 

פי עקרונות דומים לאלה המוצעים על ידינו בתחום התכנית -התכנוני במקטע זה יבוצע על

זאת מתוך הערכה שבתחום התפשטות המרחב הבנוי של .  לפיתוח הפארקים העירוניים-

העיר עזה יש לשמור מקום לריאה ירוקה כלשהי ומתוך תקווה שבעתיד תתאפשר מידה 

 . י גדר המערכת"הנקטע כיום ע, קרון רציפות הנחלמסוימת של ע
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

  מעלה רביבים 9 :המקטע
 המדבר  :מרחב

  :דגשים נופיים
במקטע זה קיימת מזה עשרות שנים התערבות אדם שחסמה בסכר את מפגש ארבעת 

רכיות נופית  בערוץ נחל רביבים והיא שנתנה לאזור ע-היוצרים את הבקעה -הנחלים

מחודשת בזכות פארק אגם גדול המשמש מעין כף יד רטובה וירוקה השולחת אצבעות 

 .לתוך המדבר
נושקים , שועלים ואבנון, שני הנחלים. בקרבת מקום קיימת שמורת טבע  של חלמוניות

החל במצוק המכתש הגדול על נופיו הייחודים ואילו נחל ירוחם תוחם את , למרחב העירוני

 . בהמשכו-פתוח לאורך כביש דימונה ושמורת אירוס ירוחם המרחב ה
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
המשך פיתוח הפארק תוך ניצול תוואי הנחלים אבנון ושועלים כצירים ירוקים ופתוחים 

קיימות תכניות המציעות בינוי על הרכסים . המקשרים את העיר לפארק ולמכתש הגדול

אך , דבר שיוסיף אולי לערכיות הנוף הנשקף למשתכנים בבתים אלה, ה סביב האגםבחגור

על כן אנו ממליצים להימנע מבניה . ללא ספק יגרע מאופיו הנופי הייחודי של הפארק

 ).ראה פירוט בפרק הפארקים להלן.(זו
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 מניפת משאבים 10 :המקטע
 המדבר  :מרחב

 :דגשים נופיים
 . נופיו מקטע לקטעציר זה מגוון ושונה באיכות

הוא , מאגם ירוחם ועד לבסיסים הצבאיים שבאזור החיבור עם נחל מסעד, הקטע המזרחי

מאזור , בהמשכו של הנחל. קטע הררי יפה ושמור כמעט ללא פגיעה ואף ללא חיבור דרך

רצועת הנחל פגועה מאוד בעיקר , נחל צבוע למרגלות הר שחר ועד לקיבוץ משאבי שדה

 עקב פעילות צבאית ההולכת -ובשנים האחרונות , וחציבה רבת שניםמפעילות כרייה 

 .ומתרבה באזור
 2: ערכיות נופית
  2: רגישות נופית

אופי דומה למעלה הנחלים , המצטרפים אל נחל רביבים מדרום, לנחלים מסעד ומשאבים

אך הם שמורים יותר ומכילים את שמורת נרקיסי נחל מסעד המהווה נישה , האחרים

 נחל -באזור צומת רביבים מצטרף נחל נוסף . גית לא גדולה אך מיוחדת במינהאקולו

אגן "באזור זה נכנסים הנחלים לפארק גדול ולאזור תיירות מתפתח המתוכנן כ. הימן

הנשען על בסיס הנחל ומקיים גוף מים קבוע כל ימות " פארק גולדה"ובתוכו " משאבים

 .השנה

 :המלצות לפיתוח נופי
יצירת מסדרון ושיקום הקטע מאזור נחל צבוע ועד . עליון ירוחם צבועשימור הקטע ה

במסדרון תהיה הקפדה  . תוך יצירת חיץ ברור בין מחצבות ההר לבין הנחל, שדה משאבי

שימור רצועות . אל תוך הנחל, כולל חומרי הטפל שלהן, על מניעת גלישה של מחצבות

 . הנחלים מסעד ומשאבים
ק נחל רביבים ופארק גולדה קיימות תכניות רבות לפיתוח על פאר, באזור צומת משאבים

האגן . יש להקפיד שבכל התוכניות ישמרו הנחלים כצירים פתוחים. בסיס נופי ותיירותי

עד כה נשמר רכס זה כמעט ללא . התיירותי מלווה מצפון ברכס קירטוני יפה ומיוחד

ר על קו אופק נקי ועל המצוק כולל המצפורים ולשמו, מוצע להצניע את הפיתוח שם. פגיעה

ראה פירוט על פארק גולדה בפרק ( .הקירטוני ללא פעולות פיתוח לכל אורכו של המצוק

 ).הפארקים להלן
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 נחל רביבים 11 :המקטע
 המדבר  :מרחב

 :דגשים נופיים
נופיו הטבעיים . י פעולות חציבה וכרייה והתיישבות בלתי מוסדרת"קטע זה פגוע ברובו ע

. ם בהיות הנחל עובר ונושק לשמורת חולות משאבים ובהמשך לחולות חלוצההנם ייחודי

למרות שניתן , ערכיותו של זה נמוכה, הזורם במקביל לו מדרום, בהשוואה לנחל הבשור

הסדרת ההתיישבות הבלתי , להשיב לו חלק גדול מערכו אם יבוצעו בו שיקום כרייה

 .קלאי שלצדומוסדרת וטיפול נכון בקו המגע שלו עם המרחב הח
 3: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
 .שיקום הערוץ וריכוז הבדואים לישוב קבע, טיפול במתקנים, הפסקת פעולות הכרייה

 אטדים 12 :המקטע
 המדבר  :מרחב

 :דגשים נופיים
, נוף רצועת הנחל ורצועת ההגנה, נחל אטדים עובר בגבול שטחי חולות וגבעות קירטון

 .ומה לזה של נחל רביביםד
 2: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
 .שימור הנחל ושיקום מפגעים נקודתיים
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 מעלה סכר 13 :המקטע
 המדבר  :מרחב

 :דגשים נופיים
עשיר בקרקע חקלאית ובסחף שנצטבר בערוצים , מעלה נחל סכר הוא אזור רחב ידיים

. רות לפעילות חקלאית ענפה ששרידיה ניכרים בשטחאזור זה שימש במהלך הדו. הרחבים

 כחלק ממערך שחזור - חוות משש -בשנות השישים  הוקמה בנחל חוות ניסיונות גדולה 

נחל זחל ונחלים נוספים , אזור נחל סכר והנחלים שמצפון לו. ומחקר חקלאות בהר הנגב

 .י בדואים"מאוכלסים בצפיפות רבה ע, באזור רמת בקע
מדרום לאזור הסגור של נחל בקע קיים אזור חולי . מופר מאוד מבחינה נופיתהאזור כולו 

 יער נחל -האזור נכלל בתכנית המתאר הארצית לייעור . גדול שנוצל שנים רבות לכרייה

 .סכר
 2: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
הדבר מותנה . תיירותי-יחוות משש ושרידי החקלאות באזור יכולים להוות מוקד עניין נופ

יער נחל סכר והמרחב החולי הנם הזדמנות ואתגר לתכנון . כמובן ביצירת תשתית נכונה

 . כיחידה מרחבית שניתן לקיים בה סוגים רבים של פעילויות-פרוייקט תיירותי 

  מורד סכר 14 :המקטע
 המדבר   :מרחב

 :דגשים נופיים
בנחל מחשופים נפלאים , ייה רמת חובבבמקטע זה נחל סכר חודר אל תחום אזור התעש

כמו בארות ושרידי גשר , של סלעי קירטון בוהקים ודיונות חול לצד שרידים היסטוריים

מתקיימות היום , במקטע זה, לאורך רובה של רצועת הנחל. 1916הרכבת הטורקית של 

ללו כל הפעולות ה. ובעבר פעולות חציבה ובחלקים מהנחל מתבצעים גם אימונים צבאיים

 למרחב - נחל חובב ונחל נעים -הופכות את נחל סכר ואת הנחלים הנשפכים אליו מצפון 

שערכיותו הנופית ירדה באופן משמעותי והיא מושפעת מהפעולות והמזהמים במרחב של 

יצירת שטחי פסולת מרובים מסביב ופגיעה בשטחים , מהקמת מפעלים, רמת חובב

 .נרחבים מאד
 3: ערכיות נופית

 3: ת נופיתרגישו

 :המלצות תכנוניות
קיימת , המקרינה על מקטע  זה והמשכו, בשל אופי הפעילות ברמת חובב והמרחב סביבה

אנו ממליצים להפריד . שיקום ופיתוח הנחל, נטייה לוותר על התמודדות עם אתגר שימור

לבין , לרבות אתרים ונופים שבה ובסביבתה, בין החובה לשמור ולהגן על רצועת הנחל

אלת השימושים התעשייתיים באזור ולפעול לשימור הנחל ושיקומו על אף שאינו במרכז ש

 .ההתעניינות התיירותית כיום
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 מורד נחל באר שבע 15 :המקטע
 המדבר  :מרחב

 :דגשים נופיים
, מאזור מפגש נחל סכר ועד לאזור באר אסנת, נחל באר שבע בקטע שבתחום התכנית

אזור הנמצא בתחום התכנון של נחל ( העיר באר שבע מהווה קטע המשכי לנחל עד לתחום

 .באזור זה הנחל רחב בעל אפיק זרימה משמעותי שיוצר נופים מצוקיים). באר שבע
. הנחל עשיר בנופי צומח וסובל כיום מהזרמות ביוב רבות המשאירות סימנים בשטח

 לאורך הנחל כולו מתקיימת פעילות צבאית ענפה המתבטאת בהפרות שטח באפיק

הנחל עובר במרחב אימונים ובסיסים צבאיים המשאירים רישום חזק בנוף . ובסביבתו

 .'מתחמים צבאיים מבונים וכד, גדרות, המתבטא בדרכים רבות
 2: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
קיימת חשיבות עליונה לציר זה בעצם עובדת היותו ציר תיירותי , למרות כל האמור לעיל

עקב זאת ולמרות היקף . היסטורי מרכזי המחבר את ציר נחל הבשור עם מרחב באר שבעו

לצד , הפגיעות הגדול אנו ממליצים לפעול לשיקום נופי של רצועת הנחל שהוגדרה לעיל

 .יצירת ציר רכב שיחבר את באר שבע לבאר אסנת

 מעלה גרר 16 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
מישורי -האזור גבעי.  זה מיוערים ומהווים חלק משטחי יער להבראשי הערוצים באזור

במקטע זה ערוצי הנחלים אינם . ומעובד כולו בחקלאות אינטנסיבית ובחקלאות בעל

 .מרשימים במיוחד אך יש לזכור כי הם מהווים ציר מקשר בין העיר רהט ליער להב
 3: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
תיירותי המקשר -חיזוק הנוכחות הנופית של ציר הנחל ויצירת מסדרון נופי. נופיפיתוח 

 .את יער להב לרהט ולהמשך נחל גרר
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 גרר רהט 17 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
אשר בנויה כיום , בקטע זה עובר הנחל ברובו בתחום המוניציפאלי של העיר הבדואית רהט

העובר בתוך התחום , הנחל. שטחה אל מעבר לנחל מדרוםמצפון לאפיק ומתוכננת להכפיל 

הן , בשולי העיר. מושפע באופן משמעותי מבינוי כבד ומפעולות הפרה רבות, העירוני

נותרו קטעי נחל שמורים ויפים שבהגנה וטיפול נכון ניתן יהיה , במעלה הנחל והן במורדו

בימים אלה בתנופת העיר רהט נמצאת . לשמרם כנופים טבעיים לצד העיר המתפתחת

תכניות אלה מבטאות ברובן את הנחל . כולל תכנית מתאר, פיתוח ועורכת תכניות רבות

חלקים רבים מוצעים . אולם לא בהכרח כמרחב פתוח המשמר את נופי הנחל, כציר ירוק

 ).גביונים,בטון(להסדרה ניקוזית מכנית מבונה 
 3: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
פארק . מוצע לרכז מאמץ על מנת להשפיע על תכנון העיר בהתאם לעקרונות תכנית האב

כשמדובר בעיר בדווית שתרבותה " פארק עירוני"נחל עירוני רהט דורש לאפיין ולבדל 

 . במובן המקובל בתרבות המערבית" פארק"אינה מכירה 
, מסככות ופרגולותיותר צל המתקבל , יש להניח כי מדובר כאן בפחות צמחייה ועצים

ראה .(בתי קפה בשוליים', כדורגל וכד, מרוצי סוסים, שימושי שטח פתוח כגון ירידים

 ).פירוט בפרק הפארקים להלן
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 בתרונות גרר 18 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
מיוחד ועשיר , מקטע זה הוא אזור שמור. תחילתו של קטע זה במפגש הנחלים קמה וגרר

עד הגיעו לאזור ,  זורם הנחל במרחב חקלאי מעובד-בהמשך . מחית נחלבנופי מים וצ

פארק נחל גרר פותח באינטנסיביות רבה בחלק . 25פארק נחל גרר משני צדי כביש 

 . באזור נחל שרשרת והוא אחד הפארקים היפים והמשמעותיים באזור25שממערב לכביש 
. ך נופש ופנאי יפה ומזמיןהפארק כולל טיפול באפיק הזרימה והסדרתו וביצירת מער

בהמשך אפיק הנחל לכיוון דרום מתפתחים נופי בתרונות ייחודיים הנמשכים ומתפרשים 

משני צדי הנחל במרחב זה משתרעים שטחי עיבוד  .עד לאזור מפגשו עם נחל הבשור

 .חקלאי רחב ידיים
 4: ערכיות נופית
 4: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
י התיישבות בודדים "בנוף התפוס כיום בחלקו הגדול ע" פנינה"ים תל שרע וסביבתו מהוו

פעילות זו סותרת מהותית את עיקרון שמירת ציר הנחל . שפעילותם כוללת גידור ובינוי

דבר , כציר פיתוח וחוסמת את הגישה החופשית של הציבור לתל הארכיאולוגי ולנופי הנחל

. קה ופינוי הגידור והבינוי מהנחל הרח-שמחייב הסדרה כוללת של מתחם זה ובכללה 

. מוצע להמשיך ולפתח את פארק שרשרת ממזרח לכביש בדומה לאופי הפיתוח שממערבו

. 19תחום הבתרונות שממערב לפארק שרשרת נקשר להמלצות המתייחסות למקטע 

 ).ראה פרק הפארקים שלהלן( .דודאים

 דודאים 19 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
 והמשכם במרחב שבין כביש 40פחר ודודאים שתחילתם מזרחית לכביש , קתהנחלים על

מהווים קווים טופוגרפיים מעניינים בנוף ,  באזור משמר הנגב ורהט264 לכביש 40

ראשי הערוצים נמצאים בסביבה מיוערת אינטנסיבית ואילו החלק המערבי . גבעי/מישורי

 .םשנתיי-הוא אזור חקלאות בעל המעובד בעיבודים חד
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
 .שימור המצוקים הדרומיים של נחל פחר ושימור ערוצי הנחל
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 שמריה 20 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
רובו עובר בבסיס צבאי והמשכו עובר בסמוך ומצפון . לאורכו מספר נביעות ונופי צומח

ועד , לאורך קילומטרים רבים, מאזור זה. עי האגבותלחוות גילת  ולאזור המשתלות ומט

 .למפגשו עם נחל פטיש האזור מיוער
 3: ערכיות נופית
  3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
ל כולל את המשתלה ומטעי האגבות שמצפון "פיתוחה של חוות גילת כמרכז פעילות הקק

הציר המיוער .  את הנוף הירוקמוצע ליצור רצף מרחבי בין ציר הנחל לחווה ולשמר.  לגילת

 .מהווה יחידת המשך לפארק נחל אופקים, על בסיס נחל פטיש, הבא

 מעלה פטיש 21 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
באזור מצוי אתר דודאים . אזור גבעי שבו מתבצעות כיום פעולות ייעור בשיטת קציר נגר

 .באר שבע מיועד לפיתוח העיר -ואזור הנחלים כובשים ועשן 
 25חוצים את כביש , מתאחדים הנחלים, מדרום לאשל הנשיא, בהמשך מקטע הנחל

 עד למקום המפגש עם נחל אופקים באזור מתקן - נחל פטיש -וממשיכים כאפיק מרכזי 

 . הביוב הקיים של אופקים
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
צועות הנחלים במרחבים המיועדים לבינוי עירוני מוצע לשמר ולהגדיר סטטוטורית את ר

 יהיו כבר ברצועות הנחלים הללו מתחמי -כאשר תתפתח העיר ותגיע אליהם . בעתיד

מאזור הגשר שעל כביש , את המשך ציר נחל פטיש. פארק בוגר ומטופח שניתן לבנות סביבו

ת להעברת כביש כולל בחינת האפשרו, מוצע לראות כציר ירוק לפיתוח,  ועד לאופקים25

באופן זה תיווצר כניסה איכותית נופית לעיר . מחבר מאופקים לבאר שבע לאורך הנחל

 ).ראה פרק הפארקים שלהלן( .אופקים
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 בתרונות פטיש 22 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
עד למפגשו עם , המורחב בתחום המושבים, אזור זה משתלב בתכנית פיתוח פארק אופקים

 .נחל גרר
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות

ראה גם פרק הפארקים ( .4X4דרך נחל לתנועה , מניעת סחף בשטחים החקלאיים, שימור

 ).שלהלן

 מורד גרר 23 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
באפיק הנחל כמעט שלא התבצעו . קטע זה הוא מהשמורים והמיוחדים שבנופי הבתרונות

 .ויות פיתוח והפרה ובכללן דרכיםפעיל
, מדי פעם, מנקודת המפגש שלו עם נחל פטיש מוזרם. עמוק ומבותר מאוד, הנחל הוא רחב

הדבר לא פגע בנוף הנחל ולאחר שיסולק מפגע . לנחל ביוב מאזור מערב באר שבע ואופקים

רת לעומת זאת יש לטפל בסילוק פסולת גושית רבה המצטב.  ישקם הנחל את עצמו-זה 

 .בקטע זה
 3: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
מוצע ליצור שביל . לפנינו הזדמנות שמוצע לנצלה כדי לשמור על מקטע נחל ללא דרכים

בקו התפר בין המרחב החקלאי לנחל ולאפשר גישות רגליות בלבד אל הנחל ותצפיות 

השביל . ר ומוצע לשמור על אופיו זהללא פעולות ייעו, קטע נחל זה  חשוף ברובו. לאורכו

יש לתכנן . המוצע ישמש גם כדרך מים וימנע נגר לא מבוקר משטחי העיבוד החקלאי

קטע זה מוגדר . רצועת הגנה שתשמש חיץ בפני הפרעות כלשהן לרצועת הנחל במקטע זה

 .אולם עד כה לא קודמו פעולות הכרזה,  כשמורת טבע8.א.מ.בת
 .זת קטע זה כשמורת טבע בסדר עדיפות עליוןאנו ממליצים לפעול להכר
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 מניפת בוהו 24 :המקטע
 המזרע  :מרחב

 :דגשים נופיים
האזור מורכב . עוברים בין שדות מעובדים של מושבים, מרשימים, ערוצים מיוערים

ברצועות הנחלים ריכוזי פסולת . ממרחבי לס ולו אופי מישורי המנומר בגבעות נמוכות

 ). נתיבותבמיוחד באזור(גושית 
 3: ערכיות נופית
  3: רגישות נופית

 :המלצות תכנוניות
" פארק פאתי עיר"פיתוח , מניעת התרחבות בתרונות, שמירת הנוף הקיים, סילוק פסולת

 .סאלי-תוך התייחסות לקרבתו אל קבר הבאבא, בנתיבות על בסיס קצה רצועת הנחל
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 :ארקים עירוניים פ5.3.2

 פארק באר שבע מערב 5.3.2.1
 . מעלה פטיש- 21: קטעבתחום מ

  2: רגישות נופית
  2: ערכיות נופית

 :דגשים נופים
מערביות של -כובשים וסוללים מחברים את השכונות הצפון, הנחלים עשן

 . לאופקים, דרך המושבים תפרח וגילת, באר שבע ומגיעים אל נחל פטיש ועמו
" מטופלים"ערוצי הנחלים פונים לכיוון מערב ובשנים האחרונות 

 .טרסות ואצירת מי נגר, ל באמצעות נטיעות רבות"י קק"אינטנסיביות עב
יש לשמור על אופיים . ערוצי הנחלים משולבים בתכנית האב של באר שבע -

ככל שהערוץ חודר לתוך , בפיתוח אקסטנסיבי המשתנה לאינטנסיבי

 .שכונות העיר
 ).ראה איור(קו הבניין של הנחל יהיה בקו תחום רצועת הנחל  -
בתוך שכונות . עם קווי ראיה ארוכים לאורך הנחלים" מסדרונות"יישמרו  -

 .או רובעי המגורים
.  מעלות90 -כבישים ייסללו מעל כתפי הערוץ בלבד או שיחצו אותו ב -

כך שיאפשרו זרימות שיטפוניות , גשרים יתוכננו לפי עקרונות תכנית זו

 .ותנועת מטיילים לאורך הנחל
 .ה ורכיבה לאורך הערוץ מקושרים לדרכים העירוניותיפותחו שבילי הליכ -
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 פארק אופקים 5.3.2.2
  בתרונות פטיש- 22בתחום מקטע 
 2: ערכיות נופית
 1 - 2: רגישות נופית

, פארק אופקים הוא הגדול בשטחו מכל הפארקים העירוניים המוצעים בתכנית זו

ופקים בהיותו בעל ערוצים רבים החוצים את המרחב המתוכנן להתפשטות העיר א

 עד פארק -פדויים ואופקים ומדרום , רנן, בטחה, גילת, מאשל הנשיא דרך תפרח

בתוכו עובר ערוץ נחל פטיש .  עד פארק חצרים-שקד וגשר הברזל  ומזרחה 

רוב שטחי הפארק מאופיינים . הלמות ואופקים, ומתחברים אליו נחלי חצרים

, מורת נחל אופקיםש: בגדות נחל מתונות יחסית והם מרובי אתרים מיוחדים

 .בארות ואתרי ארכיאולוגיה והיסטוריה, שמורת המאובנים בנחל פטיש

 :המלצות תכנוניות

שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים כנקודות , לפתח ולשלב את האתרים -

 .משיכה למטיילים מקומיים ותיירים

כולל גופי מים , מפגש הנחלים אופקים ופטיש יפותח כמרכז העיקרי של הפארק -

 .בשולי רצועת הנחל

 .בינוי נקודתי של מבנים ציבוריים של העיר -

 .שבילים מרוצפים באזורים אינטנסיביים במטרה להקל על השילוב עם העיר -

 .לפתח צירי תנועה מוטורית מרכזיים אל העיר -

 יצירת חיבור נופי -פיתוח שבילי הקשר לאורך הנחלים ואל פארק באר שבע  -

לרבות חשיפת הנחל לתנועה לאורך , ופקיםומוטיב מקשר בין באר שבע לא

 .כבישים וכן ציר חלופי למטיילים בתוך רצועת הנחל

 

5.3.2.3 
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 פארק רהט
  גרר רהט- 17: בתחום המקטע
 2: ערכיות נופית
  3: רגישות נופית

 :דגשים נופיים
לרבות , טיול מקשר בין מזרח למערב-נחל גרר מתחיל בהרי חברון ומהווה ציר

ערוץ הנחל מתחתר בגבעות חול ולס וחושף את שכבות . םחיבור אל הישוב להבי

לאורכו נקודות . הגיר שמתחתן במופע מרשים מאוד בתחום העיירה הבדואית רהט

 .'סכרים וכד, עצים בודדים,  בורות מים-רבות בעלות עניין 
שלדי מכוניות ועבודות עפר בלתי , י פסולת בנין"באזור רהט הערוץ מופר במיוחד ע

 .מתוכננות
 מתפתחת העיר לכיוון דרום -אך בתכנית האב שלה , הערוץ נמצא כיום מדרום לעיר

 .ומשלבת אותו כציר ציבורי מרכזי החוצה את מרחבה העירוני

 :המלצות תכנוניות
יש להתייחס לאופי ולגישה המיוחדת של ,  לעיל17בנוסף להנחיות שניתנו במקטע 

 ציבור עם דגש על מגרשי ספורט ברצועת הנחל ניתן להקים מבני. הבדואים לנוף

שלוחות ערוצי הנחל החודרות לתוך העיר ישומרו . שבילים וסככות צל, ומרוצים

שבילים להולכי רגל יחברו את העיר דרך שלוחות . ויפותחו כמו הנחל וכחלק ממנו

 תותר רק על כתפי הערוץ ובדרכים 4X2תנועת רכב . הנחל אל הערוץ המרכזי

ל נטיעות שעיקרן לצורך יצירת צל לפעילויות כגון צפייה מיעוט יחסי ש. חוצות

 .'בתי קפה וכד, בתחרויות
 - ללהבים ומערבה -מזרחה : יש להקפיד על צירי הקשר וחיבור העיר עם סביבתה

 .לאורך נחל גרר
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 פארק בוהו 5.3.2.4
  מניפת בוהו- 24:  בתחום מקטע
 2: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

 :דגשים נופיים
 ובצמוד 25' בקטע שמדרום לכביש מס, הפארק משתרע בקצהו העליון של נחל בוהו

כיום הערוץ נטוע לאורכו בעיקר בעצי אקליפטוס אך גם פסולת בנין . לעיר נתיבות

 .מפוזרת בו בכמויות גדולות

 : המלצות תכנוניות
 תכנית הפיתוח של העיר נתיבות משלבת בתכניתה את הערוצים והיובלים היוצרים

חשוב ללוות את התקדמות . את פארק בוהו בתוך המרקם הבנוי של רובעי העיר

יש להשקיע בפינוי האשפה .  לעיל24התכנון המפורט ברוח ההנחיות שניתנו למקטע 

לרבות שטחיו שאינם כלולים בתוך מרקם , והפסולת המוצקה מכל שטח הפארק

פעילויות נלוות , הפארק צריך לאפשר נופש בפינות מוצלות. הפיתוח העירוני

 .ומסלולי טיול ותנועה רגליים ורכובים
 .רצוי שתנועת הרכב תהיה בשולי הרצועות הירוקות ותתחבר להמשך ציר הנחל
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 ארקים אזורייםפ 5.3.3

 
 פארק שרשרת 5.3.3.1

  בתרונות הגרר– 18' נמצא במקטע מס
 3: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

) מקביל לנחל שרשרת(ץ נחל הגדי פארק שרשרת הוא פארק אזורי לאורך ערו

 .מ" ק5 -לאורך כ
האזור . רצועת הנחל נטועה עצים לכל אורכה. ל"י קק"הפארק תוכנן ופותח ע

 .מים ממקורות שונים, כיום, מ בלבד וזורמים בו" ק2.5המפותח אורכו 
לפעול למניעת הזרמת מי ביוב בלתי מטוהרים , מומלץ לשמר את איכותו הקיימת

הפארק משמש אבן שואבת . ל"י עקרונות הפיתוח של קק"ך לפתחו עפלנחל ולהמשי

אין בו מוקד להתכנסות המונים ומוצע . למשפחות וקבוצות לשהייה ארוכה בטבע

 ).קיימים מוקדים אחרים בסביבה ובפארקים אחרים(שכך יישאר 
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 פארק גולדה 5.3.3.2
  רביבים– 11' הפארק נמצא במקטע מס

 3: ערכיות נופית
 2 :רגישות נופית

 .עיקר מרכיבי פיתוח הפארק בוצעו על פי תכנית תיירותית קיימת
, ומעליו מצפה נופי" פארק גולדה"מרחב הפארק כולל היום את האזור הרטוב של 

 מרכז הדרכה על התרבות הבדואית –" ספינת המדבר", חורשת אקליפטוסים

יפת הפארק משמש להתכנסויות ומופעים תחת כ. והטבע באזור ומרחצאות הנגב

 .השמים

 המלצות תכנוניות 
שמירת . שימור חורשות האקליפטוסים וגבעות הגיר מעל הכביש והפארק מצפון

תחום מבנים ואלמנטים תיירותיים מודרניים במגמה לשמור על האפיונים 

 . בשלמותם ומצד שני לפתח ולהדגיש את הפיתוח המודרניהמדבריים
 ).חרובי/קשטן(לאגן משאבים יש להמשיך בפיתוח הפארק על פי תכנית האב 
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5.3.3.3  
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 פארק אשכול
  בתרונות הבשור– 6הפארק נמצא במקטע 

 3: ערכיות נופית
 3: רגישות נופית

אזורי , כולל אלמנט מים מרכזי הניזון ממעיינות מקומיים, הפארק מפותח ופעיל

מגרשי חניה , משטחים נטועים רבים נוספים, פיקניק ומנוחה על מדשאות בצל עצים

במרכזו תיאטרון מדושא . מתקני ספורט ונופש פעיל לילדים, בריכת שחיה, גדולים

 .פתוח המשמש למופעים המוניים
 .התרחבות לעבר הבתרונות מצד מזרח, בתכנית

לפתוח את הפארק מבחינה נופית ותפעולית אל ציר דרך הבשמים : המלצות נוספות

ור חשיפה של מסילת מוצע לבצע פיתוח שייצ, כמו כן. עבור המטיילים בנחל הבשור

 .הרכבת הבריטית ויחזק את נוכחותה

 

 מתחם פארק האפיק 5.3.3.4
  בתרונות הבשור- 6נמצא במקטע 
  3 :ערכיות נופית
 3 : רגישות נופית

אטרקציות תיירותיות מעוטות , מתחם אקסטנסיבי לפיתוח שעיקרו חניון יער

נחל ומוקד  מוקד חציית קווי המים הראשיים את ה–במרכזו שני מוקדים . בינוי

 .מאגר נירים שסביבו פיתוח תיירותי
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 מתחם צאלים 5.3.3.5
  בחלקו הדרומי6במקטע 

 3: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

צמוד , מערב לחיבור הנחלים באר שבע והבשור-המתחם משתרע בקטע שמצפון

 ".הגשר התלוי"לקיבוץ צאלים ומגיע עד , לשטח אימונים ובסיס צבאי
בחלקו ,  בחלקו הצפוני חורשת אקליפטוסים דלילה.ערוץ הנחל באזור זה רחב

 . צומת צאלים–הדרומי מחצבת  צאלים ובמרכזו  

 :המלצות תכנוניות

 .עבודת החציבה באתר זה נפסקה. שיקום המחצבות -

 .שמירה והרחבה של החורשות הקיימות -

 מסלולי טיולים לאורך הנחל וחיבורם לשבילים הנקטעים באזור יצירת -

 .המתקנים הצבאיים

כולל סוסים לרכיבה , מערבי של המתחם-פיתוח חווה חקלאית בחלק הדרום -

 .פאב/ומסעדה

 .חיבור לדרך הבשמים על בסיס תחנת שירותי דרך בצומת צאלים" שער"יצירת  -
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 ארקים צבאיים פ5.3.4
 

 פארק צבוע 5.3.4.1
  מניפת משאבים– 10הפארק נמצא במקטע 

 3: ערכיות נופית
 2: רגישות נופית

, הפארק. ל ליד הר צבוע על רצועת נחל רביבים"ק מוצע בסמוך למחנות צההפאר

יקבל את המים המושבים ממחנות הצבא הצמודים וישרת את , הצמוד לערוץ הנחל

הפארק יהיה אקסטנסיבי ושיטחו יקבע לפי כמויות המים . החיילים ומשפחותיהם

 .שיוקצו עבורו

 פארק חצרים  5.3.4.2
  מעלה פטיש- 21הפארק נמצא במקטע 

 3 :ערכיות נופית
 2 :רגישות נופית

הפארק כולו נמצא בתוך בסיס חיל האוויר חצרים ומשרת את אנשי הצבא 

הפארק משתרע לאורך הערוצים בתוך המחנה בתחום גדר הבסיס . ומשפחותיהם

חלק משטחו נטוע עצי אקליפטוס . ונמשך לעבר נחל אופקים דרך פארק שקד

ן חלקים ממנו אינטנסיביים ויש לפתח אותם באמצעות בדרך כלל ולכ, שמושקים

יש לבחון אפשרות . הכוללים מתקני פיקניק ומקום התכנסות" מקומות רכים"

 .לשלב את הבילוי במוזיאון חיל האוויר עם הבילוי בפארק

 

 פארק נחל שמריה 5.3.3.3
  שמריה - 20' נמצא במקטע מס

 2 :ערכיות נופית
 2 :רגישות נופית

 . בתחום מחנה הגדול מאוד בשטחוהפארק המוצע נמצא
ידגיש ,)חלקו נטוע היום(מוצע פארק אקסטנסיבי שישתרע לאורך ערוץ נחל שמריה 

את מיקום  הנחל וינצל הזדמנות היותו נתון בתוך אזור סגור המאפשר פיתוח ללא 

הפארק המוצע יאפשר לאוכלוסיית המחנה לזכות . הפרעה או הרס לאורך זמן

ישמש כמקום לטיול ובילוי בזמנם הפנוי ואולי ייצור , תבפינה נופית איכותי

 .הזדמנות לחינוך והסברה הקשורים לנחל



   שימור קרקע פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  
 

199

 שימור קרקע .6
 מרחב דרום, ל" קק-ידי יצחק משה -נכתב עלזה פרק 
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 רקע כללי  -היבטי שימור קרקע באגן נחל הבשור  6.1

י האדם "תהליכי סחף הקרקע המתרחשים באגן הבשור נובעים משילוב צורת ניהול השטח ע

 .וממאפיינים טבעיים של אגן ההיקוות
חיים בלתי מבוקרת ופגיעה בצומח השיחי בשטחים -במשך דורות התאפיין האזור ברעיית בעלי

ועודדו ) העשבוני והשיחי( פעילויות אלה הפחיתו את כמות הכיסוי הצמחי .ידי האדם-נרחבים על

 .תהליכי יצירת נגר וסחף
למטרת גידול , בהיקפים נרחבים, באגן מתבצעים עיבודים חקלאיים באמצעות כלים מכניים

הגבלת : רוב בהתאם לכללי שימור הקרקע-פי-העיבודים לא מתבצעים על. תבואות חורף

-השארת חיפוי צמחי על; עיבודים לפי קווי גובה; מדרון מתונים- בעלי שיפועיהעיבודים לאתרים

ניקוז עודפי הנגר באופן מוסדר ; פני השטח או רצועות צומח בחלקות העיבוד ולאורך האפיק

מתקיימת חקלאות ) פטיש ועוד, גרר, יובלי אסף(מערב אגן הבשור -באגני המשנה בצפון. 'וכו

יה אחראים אף הם לתהליכי הסחיפה באתרי השלחין וחלקות הבעל עודפי ההשקי. שלחין ובעל

באגן הבשור . הנרחבות חשופות בתחילת עונת המשקעים ונתונות לסחיפה ולזרימת מי נגר

, מזרח האגן-שרידי החקלאות העתיקה בדרום. קיימים שרידי חקלאות עתיקה ומסורתית

 אינם -לשלהי התקופה הביזנטית המהווים עדות לחקלאות מפותחת שהיתה נהוגה באזור עד 

, מהתווית דרכים, הרס כתוצאה מעיבודים מכניים, אי התחזוקה נובעת מהזנחה. מתוחזקים

להגברת , כל אלה גורמים לפריצת המתקנים העתיקים. ומפעילות בשטחי אימון של הצבא

ב האגן מער-שרידי החקלאות המסורתית בצפון. תהליכי הסחיפה ולאובדן ערך תרבותי היסטורי

 נהרסים אף הם - בעיקר בדמות סכרי אבן בעמקים -אשר היו בשימוש עד להקמת המדינה 

 .ומעודדים את תהליכי סחיפת הקרקע
משמעותם המיידית היא אי יציבות , פעולות כרייה המתבצעות ביובלים הראשיים של האגן

 .הערוצים ויצירת חומר זמין לסחיפה ולהסעה במי השיטפונות
: בעיים של אגן ההיקוות מסייעים לתהליכי הסחיפה הקשורים למרכיב הקרקעמאפיינים ט

קרום זה הוא בעל חדירות נמוכה למי . הקרקע מפתחת קרום על פני השטח בהשפעת הגשמים

באתרים רבים נחשפים אופקי קרקע קבורים בעלי ערכי .  דבר המעודד יצירת מי נגר וסחף-גשם 

 מצטיינים בכושר צימוח נמוך של צומח טבעי ונטוע וביצירת אתרים אלה. מליחות ונתרן גבוהים

 .כמויות נגר גבוהות
, יוצרים בעת פגיעתם בקרקע החשופה, ארועי גשם הניתכים לעיתים בעוצמות ובכמויות גבוהות

 .ארועי נגר בעוצמה משמעותית הגורמים לסחיפת קרקע
גורם המגביר את סחיפות , )עקב הקירבה לים(במערב האגן מתווסף לקרקע גם מרכיב חולי 

 .הקרקע
בעיקר , מערב האגן מתאפיינים במדרונות מכוסי קרקע בעלי שיפוע חריף-אזורים נרחבים בצפון

 סייעו להתפתחות תופעת -מאפיינים אלה ביחד עם השפעת האדם . לאורך היובלים הראשיים

 .ליכי הסחיפההבתרונות הינם שטחים בעלי רשת ניקוז צפופה המשפיעה על תה. הבתרונות
 .תופעות הסחיפה מתבטאת בסחיפה ערוצית ובסחיפה מדרונית

הסחיפה הערוצית מתאפיינת בהיווצרות ערוצים בעלי גדות זקופות וראשי ערוצים פעילים 

 .המתחתרים בעקבות ארועים שטפוניים ובהשפעת התייבשות והתמוטטות הגדות בקיץ
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באגן נחל הגדי מלמדים על נסיגת ראשי ערוצים ניטור ארוך טווח של נסיגה והתרחבות הערוצים 

בשיעור של מטרים אחדים ואף מגיעים לכדי עשרות מטרים במהלך עשר שנים באגנים ששטחם 

 .מגיע לאלפי דונם
הסחיפה המדרונית מתבטאת בסחיפת אופק הקרקע העליון ובחשיפת אופקים קבורים בעלי 

 -ורות לתהליכי מדבור המתרחשים באגן תופעות סחף הקרקע קש. רמת מליחות ונתרן גבוהים

בערכי , בשטחים חקלאיים, פגיעה בתשתיות, אובדן הקרקע העליונה בעלת הכושר לפתח צמחייה

 .תרבות חקלאית קדומה ובאיום מתמשך לפגיעה בקרקעות הראויות לעיבוד
הגישה המומלצת לטיפול בתופעות המדבור ובתהליכי הסחיפה הינה התייחסות לשטחים 

מאחר והנגר . כאשר הטיפול מוענק לגורמים האחראים לתופעות סחף הקרקע, כת אגניתכמער

 עשוי הטיפול במי הנגר להפוך את מי הנגר -מהווה את הגורם הישיר האחראי לתהליכי סחיפה 

 ניתן יהיה לעצור את תהליכי סחף הקרקע -אשר בניהול נכון , מגורם בעל השפעה הורסת למשאב

 .יסוי והמגוון של הצומח הטבעי והנטוע לתועלת האדם ובעלי החייםולהגדיל את רמת הכ
ייצוב השטח יושג בדרך , מ" מ-250אזורים בהם כמות המשקעים נמוכה מ, בדרום ומזרח האגן

במידה שתבטיח הפסקת , ידי תפיסה מיטיבית של מי הנגר-של ניהול מי הנגר ממעלה האגן על

במקרים מסויימים תכנון השטח מאפשר את . תההתחתרות לאחור של ראשי הערוצים והגדו

 ).גם בארועי הגשם הנדירים(תפיסת כל מי הנגר 
הפעולות לניהול משאב הנגר והקרקע . במקרים אחרים תתוכנן הוצאת עודפי הנגר באופן מבוקר

שיקום ותחזוקת טרסות אבן קיימות , ביצוע לימנים לתפיסת הנגר במעלה האגנים: כוללות

, בניית מתקנים לייצוב ראשי הערוצים הפעילים, דשות באגנים ההררייםובניית טרסות ח

 .במקרים בהם לא ניתן לתפוס את כל מי הנגר במעלה
 .תפיסת מי הנגר במדרונות באמצעים שונים להקטנת הסחיפה המשטחית במדרונות

החדרת מי נגר לקרקע מעלה את לחות . תפיסה ואיגום מי הנגר יאפשרו את החדרתם לקרקע

הפעולות . קרקע באזור שחון ובכך מתאפשר ייצוב באמצעות התפתחות צומח טבעי ונטועה

יאריכו את משך הזרימה ויגדילו , לניהול משאב הנגר יצמצמו את ספיקת השיא ונפחי הזרימה

 .את הלחות בקרקע
י יד-היו נהוגות בעבר על, ידי פעולות קציר מי נגר להגדלת הייצור הצמחי-ניהול משאב הנגר על

ניהול נכון של משאבי הקרקע והמים איפשרו שגשוג כלכלי . החקלאים הקדומים שגרו באזור

בעוד החקלאות הקדומה נקטה בפעולות לתפיסת מי . בתקופות עברו ובעיקר בתקופה הביזנטית

הפעולות לניהול משאבי הנגר , הרי שבתנאי הכלכלה בהווה, הנגר לצורך ייצור תוצרת חקלאית

שיפור , הגדלת כמות ומגוון הצומח הטבעי והנטוע,  בצמצום תהליכי הסחיפהוהקרקע יסייעו

שיקום תרבות חקלאית , ידי הגדלת המרעה ויצירת חורשות צל-התנאים לגידול בעלי חיים על

עיצוב נוף המאפיין את המשאבים הטבעיים הקיימים בשטח באמצעות נטיעת חורשות , עתיקה

 העמקים ושיפור מערך דרכי הנוף ואפשרויות הבילוי בחיק ובוסתנים באתרים נקודתיים ולאורך

 .הטבע
מ בממוצע רב " מ200-המתאפיינים בכמות המשקעים הגבוהה מ, מערב האגן-באזורים בצפון

 עשויות פעולות לשיפור הממשק -ובהם מתקיימת חקלאות אינטנסיבית בבעל ושלחין , שנתי

האתגר הגדול מצוי בשינוי ממשק . הוהניהול במעלה האגנים להקטין את תהליכי הסחיפ

שיפור הממשק בשטחי , הפסקת עיבודי הפליחה בשטחים התלולים: השטחים החקלאיים

עיבודים בקוי גובה , מניעת עיבוד האפיקים, השארת חיפוי צמחי, פליחה- עיבודי אי-הפלחה 

 .ופעולות נוספות העשויות לצמצם את הסחיפה
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, פעולות הנדסיות לייצוב ראשי הערוצים, ים החקלאייםפעולות ניקוז מי הנגר בגבול השטח

כל אלה יאפשרו ייצוב מעלה האגנים , נטיעות והגדלת הכיסוי הצמחי הטבעי בשטחי הבתרונות

דוגמאות מובהקות הינן הפעולות שהתבצעו בעשור האחרון . וישפיעו על היובלים הראשיים

 .לאורך האפיקים באגן נחל אסף
, ייעור, רשויות הניקוז וגופי מחקר בתחומי ההדרולוגיה, ימור קרקעל בשיתוף האגף לש"הקק

 השנים האחרונות לצמצום תהליכי הסחיפה והגברת הייצוב 13-מרעה ואקולוגיה פועלים ב

 .הצמחי של השטח
פעולות אלה עשויות להוות דגמי פעולה בשטחים המתאימים אשר יסייעו בהעלאת ערך השימוש 

 .סייעו בשיקום אגן הבשורשל השטחים לטובת האדם י
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 מפעלי חקלאות קדומה 6.2
החקלאות . תושבי הנגב הקדומים היו בעלי הבנה ומודעות גבוהים לניהול משאבי הקרקע והמים

גורם ממשקי מווסת  , לאורך ההיסטוריה, הקדומה התמקדה בעיקר בעמקים ובגאיות ושימשה

 .שהשפיע על הנגר ותופעות כגון סחיפה והשקעת סחף
חקלאות העתיקה הייתה חלק בלתי נפרד מהנוף המדברי ושרידיה העיקריים הם טראסות ה

, בנוסף לתרומתם לשימור הקרקע והנוף. חוות עתיקות ושרידי בוסתנים של עצי פרי, בנויות אבן

הצורך בשימורם תואם את אמנות הסביבה . תרבותי וחינוכי, הם מהווים גם נכס מורשתי

 . המייחסות לשימור המורשת חשיבות מהמעלה הראשונהם "הבינלאומיות של האו
בין גורמי ההרס  ניתן . אתרי החקלאות הקדומה נתונים כיום לתהליכי הרס בעוצמות משתנות

. ל ושטחי אש"פעילות צה, רעייה בלתי מבוקרת, התוויה לקויה של דרכים, תנועת רכב: למנות

תן לקיימה רק אם גוף לאומי או בכל מקרה מערכות החקלאות הללו דורשות תחזוקה שני

 . חקלאי בעל עניין יבצעו אותה
, טרסות: לאחר שיקום המרכיבים הפיזיים. מומלץ לשקם ולטפח את נוף החקלאות הקדומה

באותם אתרים המאפשרים .  ניתן יהיה לגדל גידולים חקלאיים-' קירות מגן וכו, גדרות, תעלות

כרמי זיתים (יגדלו החקלאים מטעים ) ב"ד ממוכן וכיועיבו, זמינות השקיה(עיבוד חקלאי מודרני 

 . ל"ידי גופים מוסדיים ובראשם הקק-אתרים אחרים יטופלו על). וגפן
העדיפות לשיקום תהא באתרים הסובבים יישובים עתיקים כמו העיירות הנבאטיות וכן לאורך 

תקנים בשיטות י שיחזור טראסות ומ"שימור החוות ייעשה ע. צירי התיור הראשיים שבתכנית

הנטיעות . לשיטות הבניה העתיקות ובנטיעה וטיפוח של בוסתנים, ככל הניתן, בניה הקרובות

יאפשרו פעילות נופש למטיילים ואזורי מנוחה לחיילים , ישמשו מוקדי צל לאדם ולבעלי חיים

" פארקים"מעין , הבוסתנים יהוו מוקדים לאורך צירי הנחלים המקשרים את האגן. בשטחי אש

 . ציריים המאפיינים ומבטאים את מערכת הנחלים
" מדבר"אחת ההנחיות המרכזיות בתכנית האב היא לטפח את ההבדלה הנופית בין אזורי ה

 ! ?"מדבר"נשאלת השאלה האם נכון לטעת עצים ולקיים חקלאות בנחלי אזור ה, לכן". מזרע"וה
ומיקומן לפי ) ירת המקטעיםראה סק(הנטיעות " מינון"התכנית מצדדת במהלך זה ומפרטת את 

 . מקטעים ואתרים

 
 :להלן רשימת המקטעים בהם מוצע להדגיש את שימור החקלאות הקדומה

  ראש הבשור -  1' מקטע מס
  הרועה-  2' מקטע מס
  דייקת הבשור-  3' מקטע מס
  בשור חלוצה-  4' מקטע מס
   מעלה רביבים- 9' מקטע מס
  מניפת משאבים- 10' מקטע מס

  אטדים- 12' מסמקטע 
  מעלה סכר- 13' מקטע מס
  דודאים- 19' מקטע מס
 . מעלה פטיש- 21' מקטע מס
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 דרכים 6.3
תמיד את תוואיי השטח " מחפשים"' תשתיות וכו, מטיילים, ל" צורכי צה-לחצי הפעילות בשטח 

כים פריצת דר. ברצועות הנחלים, בחלק גדול של המקרים, אלה נמצאים. הנוחים והקלים ביותר

היא אחת מפעילויות האדם הבולטות ביותר בשטחים מדבריים והיא ניכרת אפילו בתצלומי 

בערכי הטבע , ללא התחשבות בתנאי השטח, דרכים שנפרצות ללא תכנון או בתכנון לקוי. לוויין

נגר זה גורם נזק סביבתי רב לבתי . גורמות להגברת הנגר והסחף, והנוף ובזרימה השיטפונית

. לחקלאות ולאתרי ארכיאולוגיה ומורשת, לתשתיות הנדסיות, צמחים ובעלי חיים, םעצי, גידול

 .נזקן חמור יותר בסביבה מדברית בשל התחדשות נמוכה של הצומח הטבעי
יש יתרון לקיום " מזרע" הרי במרחב ה-שבו חשוב להמעיט בדרכים " המדבר"לעומת מרחב 

 . דרכים ובתנאי שיותוו באופן נכון
,  קיומן של דרכים מסודרות-בעו בתכנית ככאלה שפתוחים לתנועה תיירותית המקטעים שק

את קהל המבקרים על " פזר" תסייע ל2X4מנוקזות ומתוחזקות ברמה המאפשרת תנועה של רכב 

 משני צדדי 2X4מוצע שבמקטעים אלה תותווה דרך ברמת עבירות . השטח ותמנע עומס  באתרים

 . שו גם כדרכי ניקוזכאשר דרכים אלה ישמ, רצועת הנחל
במסגרת תכנון מפורט של . צירי הדרכים שסומנו בתכנית מהווים התוויה ראשונית וכללית

התכנון המפורט יביא . מקטעי הנחל השונים יידרש תכנון מוקפד ומדויק של תוואי הדרכים

 בערכי, ככל הניתן, פגיעה נמוכה: בחשבון את מכלול ההשפעות הסביבתיות של הדרכים ובהם

מניעת נזקי סחיפה , מניעת נזקים לאתרים ארכיאולוגיים ולאתרי מורשת, נוף ומורשת, טבע

בדרכי הנחל הראשיות המותוות בתכנית יש להביא . 'תשתיות הנדסיות וכו, בשטחים חקלאיים

ניתן לבטל דרכים . ב"מהירות נסיעה מתאימה וכיו, נצפות, שיפועים, בחשבון גורמי עבירות

הדבר אמור . יקן ממקומן אם התוואי הקיים אינו נכון ומסב נזקים לסביבהקיימות או להעת

 . כאחת4X4 ולדרכי 2X4לגבי דרכים סלולות לרכב 

 

 אתרי בתרונות 6.4
, מאידך. תהליכי סחיפת הקרקע פוגעים בשטחי העיבוד ובתשתיות ומשפיעים על הצומח והחי

חריף והמגוון המורפולוגי והביולוגי אתרי הבתרונות מהווים אטרקציה נופית בזכות תבליטם ה

 .שבתחומם
 . לבתרונות יש לקבוע כללי ממשק מתאימים

יש לנהל . יש לאפשר המשכם של תהליכי חתירה מבלי שיתפשטו ויפגעו בשטחים שסביבם

יש להימנע מפעולות העלולות . שטחים אלה ולטפל בהם בשיטות מתאימות כגון רעייה מבוקרת

 .ייצוב שעלול לפגוע בייחודם,   הבתרונותלגרום לייצובם של שטחי
באופן שירסן את , ניתן לתכנן מערכת דרכים ופעולות ניקוז מתאימות מסביב לאזור הבתרונות

התפשטותן ויאפשר תצפית ונגישות נוחה למבקרים הבאים לאתרי בתרונות מיוחדים כגון 

 .  הםבלי להיכנס לתוכם ולפגוע ב, בתרונות הבשור ובתרונות בארי וזאת
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 פעילות שמור קרקע לאורך הנחלים 6.5

יש לטפל בבעיית נסיגת ראשי הערוצים הן , שבהם מתרחשים תהליכי סחיפה, במקטעי נחלים

 כדי להגן על שטחים חקלאיים סמוכים ועל תשתיות -בערוצים הראשיים והן ביובלים צדדיים 

: יכי סחיפה ושימור הקרקע הםהאמצעים המוצעים לשיקום תהל. 'צנרות מים וכו,  כגון דרכים

 הכל לפי הכללים -נטיעות וניהול רעייה לאורך אפיקים , ייצוב ראשי ערוצים, ביצוע דרכי מים

פעולות שימור הקרקע יסייעו גם בהגנה על אתרים ארכיאולוגיים . שנקבעו לכל מקטע בנפרד

 .הסמוכים לערוצים וכן להעלאת רמת השימוש בשטחי שוליים

 
 ייעור 6.6

אולם יש לו גם אספקטים , יעור הוא אחד האמצעים המוכרים והמסורתיים בשימור קרקעי

 :ח זה ובהן"אלה מובאים במסגרות שונות בדו. נוספים
-היבטים חברתיים, היבטים סביבתיים ואקולוגיים, אפיון המקטעים,  שימושי קרקע- 'פרק א

 היבטים סטטוטוריים, קהילתיים
 .ת תכנון נוף ותיירו- 'פרק ג

, "מזרע"בעיקר בצפון האגן באזור ה, יערות קיימים רבים הנטועים לאורך רצועות הנחלים

מהווים כיום פוטנציאל לשימושי נופש של אוכלוסיית הנגב ומרכז , שניטעו בעשורים האחרונים

, שילוט וטיפוח מוקדים כגון מצפורים, טיפוח החניונים, באמצעות שיפור מערך הדרכים. הארץ

נחל אסף יכול : לדוגמא.  ניתן יהיה להופכם לאתרים קולטי קהל-' כיאולוגיים וכואתרים אר

אתרי ארכיאולוגיה מעניינים בהם בית הכנסת , נופיו, להוות אתר מושך קהל בזכות הנטיעות שבו

 .מעון ואתרי תיירות נוספים
 פעילות .מספר ראשי ערוצים ורצועות נחלים נטושים מהווים כיום אתרי אשפה לא מוסדרים

 .הייעור יכולה לסייע בשיקום אתרים אלה כמו גם לשיקום אתרי כרייה וחציבה
 .יערות הם גם מרכיב מרכזי בפארקי הנחל המוצעים בתכנית

הוספת שיחים ושטחים פתוחים בין החורשות , ידי גיוון מיני עצים-יש לפעול לטיפוח היער על

חניונים , דרכים, ש להוסיף מסלולי טיולנוסף על כך י. בהם תטופח צמחיה חד שנתית טבעית

 :דגש הייעור יושם על המקטעים הבאים. ולטפח אתרים נקודתיים
  מפגשי בשור- 7'  מקטע מס
  מעלה גרר- 16' מקטע מס
  ביתרונות גרר- 18' מקטע מס
  שמריה- 20' מקטע מס
   בוהו- 24' מקטע מס

 
 פארק חולות באר שבע 6.7

חל סכר באזור רמת בקע ומדרום לרמת חובב פוטנציאל לשמש לשטחי החולות בשתי גדות נ

טיפול , הכוונה לפיתוח מזערי הכולל יצירת מערך דרכים. פארק חולות בהיקף של אלפי דונמים

 לרווחת תושבי באר שבע -י נטיעת בוסתנים בעמקים החוליים "דילול וגיוון מינים ע, בעצי האשל

עקבות ,  חינוכית להכרת בעלי חיים וצומח בחולותבפארק יכולה להתקיים פעילות. והסביבה

 .שימור בארות ופעילות רכב שטח, שעשועי חולות, גיאומורפולוגיה של חולות, בחולות
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 מבוא 7.1
, כמות האתרים. שת ותרבותאזור נחל הבשור עשיר באתרים ארכיאולוגיים ובאתרי מור

ככל שנעים מחלקו העילי של הנחל אל . מהותם ואיכותם משתנה לאורך ציר הנחל, פיזורם

 .הולכת וגדלה כמות האתרים ומשתנה אופיים, בים התיכון עבר שפכו
הטופוגרפיה וצירי המעבר על מידת פיזור האתרים , ניתן להבחין בהשפעתם של תוואי הנוף

 לא ניתן להצביע על חוקיות ברורה ואלה משתנים -פי האתרים ואיכותם באשר לאו. וכמותם

 .מאתר לאתר
כמותם משקפת במידה . החל מהפריהיסטוריה וכלה בימינו, האתרים הם מתקופות שונות

 .אלה גם בארץ ישראל כולה , את אינטנסיביות ההתיישבות לא רק באזור נחל הבשורמסוימת
רחב התכנון היא אדירה ואינה ניתנת למיפוי מוגיות שבכמות האתרים והעדויות הארכיאול

כל האתרים המוכרזים הממפה את האינפורמציה הממוחשבת שבידי רשות העתיקות . מלא

לבדם קיימים עוד אתרים רבים מ! בקרובאתרים  -7,000ככוללת  ,הכלולים במרחב התכנון

 .בקיומםספק אין אולם , התגלוטרם ורבים אחרים לנו חלקם מוכרים , בשטח זה
, דבר זה כרוך בעבודה רבה ויקרה. אין אפשרות ריאלית למנות ולאתר את כל האתרים

 . כוח אדם מקצועי ותקציבים, שדורשת משאבים גדולים של זמן
שימור או פעולות ,  חפירות-הפתרון המקובל הוא לערוך סקר ארכיאולוגי מדוקדק ובהמשכו 

פתרון זה הוא . ון מפורט של כל משבצת שטחכחלק מההכנה לקראת תכנ, נדרשות אחרות

היחידי האפשרי גם במרחב נחל הבשור ויש לקחת בחשבון את כל הכרוך בו בכל פעולה 

 .עתידית שתעשה במרחב
שני החלקים . העבודה במסגרת צוות התכנון נעשתה בשני שלבים ועל ידי שני ארכיאולוגים

, נעשתה על ידי דן גזית, וף נתונים ומיפויעבודה גדולה ויסודית של איס. משלימים זה את זה

 הסקירתו הרחב, שאין שני לו בהיקף הידע וההכרות עם הארכיאולוגיה של אזור נחל הבשור

מנתחת אותו ומוסיפה המלצות , של דן גזית מציגה את האינוונטר הארכיאולוגי של המרחב

 .של תכנית האב' ח א" סקירה זו פורסמה בדו.בנושאי ארכיאולוגיה
, הוכן על ידי אבנר גורן והוא מתייחס למצאי, ח הארכיאולוגי"החלק השני והמסכם של הדו

 .וניים והעתידיים שלונלמהותו ולהיבטים התכ
מציג את הקווים העיקריים המומלצים לשיקום ופיתוח של מרחב של תכנית האב זה פרק 

 .היסטוריה ומורשת, נחל הבשור בנושאי ארכיאולוגיה
 שילוב של תוךתה שלנתיבים הקדומים ולמתחמים הארכיאולוגיים נע, ריםחסות לאתיההתי

  של האתרים התרבותית  הערכיותהכללת מרכיבייחד עם , ראיה ארכיאולוגית מקצועית

 . בטיה השוניםיותרומתם לתכנית כולה על ה
שילוב אתרים הנמצאים גיאוגרפית מחוץ לשטח אגן נחל לביאה ההתייחסות הנושאית ה

במקרה כזה . נושאים השוניםלוקושר אותם למרחב ומחזק נראה לנו שהדבר . הבשור

הוספתם למכלול תורמת למרחב תכנים רחבים ו משמעות גדולה יותר מקבלים אתרים אלה

של " מעגלי השפעה חיצוניים"י צוות התכנון והוגדר כתחום "רעיון זה אומץ ע. ושלמים יותר

 .אגן נחל הבשור
כניות לפיתוח ולא ונראה לנו שיש לחתור למיצוי של הטוב ביותר בת, מתוך גישה אידיאולוגית

הכוונה היא שתוכניות הפיתוח יגררו אחריהן . להגביל אותן למצב ארעי הקיים עתה בשטח

 .ויכתיבו את המצב בשטח ולא להפך
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כנית משלבת עקרונות שמטרתן למצות את המיטב וליצור אינטגרציה שתביא את מירב והת

למדע , למבקרים ולמשתמשים בחבל ארץ זה והן לאתרים,  למתגורריםהן, התועלת

 .הארכיאולוגיה ולמורשת התרבותית של האזור
לפיהם אתרי הארכיאולוגיה הם ערכי , התקפים בארץ ובעולם, ישנם עקרונות יסוד, עם זאת

תרבות ופרי יצירה של החברה האנושית לדורותיה ומכאן חשיבותם הרבה לנו ולבאים 

 . ואחרינ
בעת , עלינו לשמרם לדורות הבאים ולהעמיד את הצורך בהגנתם בראש שיקולינו, לפיכך

 .פיתוחו של מרחב זה או אחר
 . דורשים התייחסות לכל אתר באשר הוא, "חוק היבש"ההן המוסר הציבורי והן 

החובה הראשונה במעלה היא לשמור את ערכי התרבות ובכללם את האתרים 

 . א ניתן לבצע עבודה כל שהיא בשטח ללא התייחסות לאתרי עתיקותלכן ל. הארכיאולוגיים

 : התייחסות זו מחייבת

 .בדיקת הנתונים הקיימים -

שיוודא את מצב האתרים  המופיעים במסד , סקר ארכיאולוגי בשטח המיועד לעבודות -

 .'מידת ערכיותם  של האתרים וכו; או אי קיומם של אתרים נוספים, קיומם; הנתונים

השארת האתר : בהם ות ערכית ותכנונית לאתרים שתמליץ על הטיפול המועדףהתייחס -

או פיתוח האתר ברמות שונות /חפירת הצלה ו, שימור מינימלי או רחב יותר, ללא טיפול

 .תיירות וטיילות,  פיתוח יזום לצורכי ביקור -ולבסוף 

ות את יש להדגיש שהחוק וקוד ההתנהגות המקובלים אינם מאפשרים לפתח או לשנ -

מידע המדעי הטמון באתר באמצעות חפירת  הללא מיצוי, המצב בשטח אתר עתיקות

 ). שזו החלופה מינימלית(הצלה ופרסום תוצאותיה 

ההחלטה לגבי צורת הטיפול ועתיד האתר נתונה מעשית ופורמלית בידי הגופים הרשמיים  -

 .  רשות העתיקות-
יות הארכיאולוגית ומנושא האתרים מהאמור לעיל עולה שלא ניתן להתעלם מנושא הערכ

 .  נושאים המחייבים את כל אלה העומדים לשנות דבר מה בשטח נתון-המוכרזים 
מדעיים נתונה בידי רשות העתיקות ושיקולה המקצועי /ההכרעה בנושאים הארכיאולוגיים

 . יכוון את מעשה התכנון
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 אתרים לשימור ופעולות הצלה 7.2
פעולות הרס ובלאי אלה . עיות ומעשי ידי אדם בחלק מהאתריםבמשך השנים פגעו פעולות טב

, גם אם ערכם הוא מדעי, את האתרים הפגועים  צריך לשמר בדחיפות. נמשכות גם כיום

יש לשמר אתרים שלהם בנוסף לערכם , על אחת כמה וכמה.  היסטורי וארכיאולוגי בלבד

 .המדעי גם חשיבות נופית או תיירותית
לכל אתר " עזרה ראשונה" יש להגיש -תיד פעולות פיתוח באתרים עצמם גם אם מתוכננות בע

 .הנמצא בסכנת פגיעה ולא לדחותה עד למועד ביצוע פעולת הפיתוח
לרשות העתיקות יש את הידע המקצועי והמעשי כיצד לטפל בכל מקרה והיא גם הגוף היחיד 

כולל של , של אחריםתוך התחשבות בהמלצות וברעיונות (הרשאי לקבוע את דרכי הטיפול 

 ). צוות תכנית האב
בעיקר כתוצאה , ההולכת ונהרסת במהירות, דוגמה מובהקת לאתר כזה היא חורבת גררית

בחורבת גררית נמצא בזמנו פסיפס ביזאנטי ולפיכך היא משויכת לקטגורית . מסחף קרקע

. עותייםאת אתרי קטגוריה זו מוצע להכשיר כאתרי ביקור ותיירות משמ. אתרי הפסיפסים

לא יוותר דבר מהפסיפס , אם לא תיערך פעולת הצלה דחופה לשימור אתר חורבת גררית

 .הביזאנטי ומהערכים החומריים האחרים שבאתר ולא יישאר דבר שראוי לפתחו בעתיד
סובלת ממגבלות כוח אדם ותקציבים ואין , במתכונתה הקיימת, יש להדגיש שרשות העתיקות

לכן יש לדאוג לכך שהמנהלה . ל הבעיות שבתחום אחריותהבידה היכולת לתת מענה לכ

תקצה משאבים מתאימים שיאפשרו טיפול , שתטפל ביישום תוכנית האב של נחל הבשור

 .מתאים בכל האתרים הזקוקים לכך במרחב המתוכנן

 דרכים 7.3
 : חמש דרכים בין לאומיות מרכזיות עוברות במרחב נחל הבשור

חוצה , המגיעה ממדבריות ערב וירדן, "רך המור והלבונהד "- הנבאטית "דרך הבשמים" -

 .את הערבה והר הנגב ועוברת לאורך תוואי נחל הבשור אל חופי הים התיכון

 .היא הדרך הראשית והידועה  מכולן,  העוברת לאורך חוף הים התיכון,"דרך הים" -

ממנה הים ומרוחקת   המקבילה לדרך,"דרך ניצנה" ממנה מסתעפת  "דרך ארץ מצרים" -

 .מ מזרחה" ק30 -כ

 . המחברת את ראש מפרץ אילת עם חבל הבשור ודרום  מישור החוף,"דרך עזה" -

שבע לעבר עזה - מבאר-המקראית " דרך האבות" המסתעפת מ,"דרך ארץ גרר" -

 .וסביבותיה
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 )דרך המור והלבונה(דרך הבשמים  7.3.1

 .המרכזי בתוכנית נחל הבשור" עמוד השדרה"דרך זו מהווה את 
ששימשה במאות , של דרך הנבטים, הישראלי, הוא כינויה החדש" דרך הבשמים"

עיקרי לסחר המור " צינור"ס ובמאה הראשונה לספירה "השניה והראשונה לפה

 .  סחר המותרות החשוב ביותר באותה תקופה-והלבונה 
מוצע לבחון אם כדאי להחדיר שם הולם , כחלק מחשיבה שיווקית, בעתיד: הערה(

למציאות הקיימת ולהמשיך " להיכנע" או ,"דרך המור והלבונה": כמו, דרך זויותר ל

 ). למרות שהוא שגוי,"דרך הבשמים", ולהשתמש בשם הקיים
המור והלבונה הועברו על ידי הנבטים מהאזורים שמעבר למדבר החול  הגדול של חצי 

 . אל העולם המיושב ההלניסטי והרומי,  מעומן ותימן-האי ערב 
למרות היותם .  הפכו להיות עשירי העולם העתיק והקימו ממלכה חשובההנבטים

שליטתם על הדרך והסחר , "לעולם התרבות"אנשים החיים מחוץ , )בדואים(נוודים 

, צרפו אותם אל העולם הגדול והשפעתם ניכרה לא רק בכלכלה אלא גם בפוליטיקה

 . בכיבוש ערים ושטחים ועוד
דרך , בגבולות של היום היא עוברת מתימן ועומן: דרך הבשמים מקשרת ארצות רבות

דרך רצועת עזה הפלסטינית ועד , הנגב הישראלי וחבל הבשור, ירדן, ערב הסעודית

אל ארצות הים , בים וביבשה, ממנה המשיכה הדרך. לנמל עזה לחופי הים התיכון

 .התיכון ואל יוון ואיטליה
. דגיש נוכחותה ומעיד על קיומהנותרו מעט שרידים מהדרך עצמה ורק תוואי הדרך מ

 בין אם בסמיכות לה ובין אם -שרידים משמעותיים הקשורים לדרך ונמצאים לאורכה 

החוות , מגדלי השמירה, המצודות,  הם מכלול העיירות הנבאטיות-בפריפריה שלה 

 .שהתפתחו לאורכה ובזכותה, ב"החקלאיות וכיו
אך יש לזכור שלפיתוח . ינאריפרק זה מציג את הדרך כמכלול נושאי ול: הערה(

,  במזרח האזור-התיירות תורם גם כל המצאי האחר שבשטח ובו אתרים מימי שלמה 

תוך , תכניות הפיתוח צריכות לשלב את כולם. התלים הגדולים ואתרי הפסיפסים

 ).הישענות על דרך הבשמים כעל המותג מוביל 
 :פיתוח מוצע

 פעולות אקטיביות הנדרשות לטיפול בדרך אין כמעט,  ארכיאולוגית-מבחינה טכנית 

תוך הקפדה על , על אופייה בשטח, עד כמה שאפשר, למעט הצורך לשמור, עצמה

 . את תחושת היותה דרך מדברית, דרך בו לא יאבדו הנעים לאורכה" מסדרון"
 למטיילים לעבור בקטעי  מאפשרותאינן של"של צהפעולה חיונית היא הסרת המגבלות 

חיוני לאפשר את רצף התנועה לאורך יש צורך ). למשל בדייקת הבשור( מסוימים דרך

 . מהערבה ועד מבואות עזה, הציר כולו
ובמקביל הקפדה ' וכו, אשפה, הן הסרת מטרדים של כרייהנוספות פעולות מתחייבות 

, לא להוסיף אלמנטים מסיביים של בנייה או שינויים משמעותיים בשטחשמרבית 

  .לאורך התוואי כולו
פעילות רבה צריכה להיעשות באתרי העיירות הנבאטיות ובאתרים האחרים שקשורים 

 ).ראה פרק העיירות הנבאטיות(לדרך 
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 דרך הים 7.3.2

חוצה החשובה , בחלקו המערבי לקראת מוצאו לים התיכון, את מרחב  נחל הבשור

אבי " כשימשה, שהייתה פעילה בכל התקופות, הדרך.  דרך הים-בדרכי העולם העתיק 

 .  המרחב שהיווה את ערש התרבות העולמית-של מרחב הלבנט " העורקים
, מסעות מלחמה וכיבוש: כמעט כל מה שאירע במשך ההיסטוריה סבב סביב דרך הים

, הדרך הזו קישרה בין עמים. מעבר אנשים ובעיקר חילופי ידע ותרבות, מסחר ער

מהן , ציוויליזציות הקדומותאנשים ותרבויות והיוותה את הציר לאורכו התפתחו ה

 .נולדו תרבויות המזרח התיכון והמערב
הדרך חצתה . שהייתה מעצמת העל של העולם הקדום, וצאה של הדרך הוא במצריםמ

 .עריש-את סיני  לאורך חוף הים והגיעה אל המרחב המיושב באזור אל
, אןחצתה את עמק יזרעאל ועמק בית ש, לאורך החוף, מעזה המשיכה הדרך צפונה

ירדן , סוריה: טיפסה לדמשק ומשם התפצלה למרכזים השונים של העולם הקדום

 .'רומא וכו, יוון, אנטוליה, מסופוטמיה ואירן, ולבנון
מו נמצא בתחום רצועת עזה של היום וכ, התוואי הראשי המשוער של הדרך באזורנו

יטוי  בם יש לכוללא גם לדרך זו היו סעיפי משנה רבים אשר ,כל דרכי העברל

 .ויזואלי בשטח-ארכיאולוגי
באתרים . מערב הנגב-ונוכחותה הורגשה בכל המרחב של צפון" דרך הים"השפעתה של 

רבים בתחום אגן נחל הבשור ניתן למצוא עדויות לשימוש האינטנסיבי בדרך זו לאורך 

 התל של -העיר עזה הייתה החשובה בערים אליה הגיעה הדרך באזורנו . כל התקופות

אולם מאחר והעיר הקיימת , הוא תל ענק בגודלו, טמון מתחת לעיר של היוםה, עזה

רק לאחרונה החלו  . בקנה מידה גדולחפירות בו ערוך לא ניתן היה ל-מתפרשת עליו 

 . חפירה שעדיין מצומצמת בהיקפה, ארכיאולוגים פלסטינים וצרפתים לחפור בו
 לעושר ולאינטנסיביות הפעילות מהווים דוגמה טובה, מה'ותל ג, ול'אתרים כמו תל עג

 .האנושית שקרבת הדרך הראשית הביאה להם
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 )דרך ניצנה(דרך ארץ מצרים  7.3.3

 כתוואי השימש דרךה .לדרך הים, משני בחשיבתו, דרך זו היא בעיקרה נתיב דרומי

 .לאומי חשוב שקישר את מצרים עם דרום ארץ ישראל -בין
 התוואי -לבאר שבע בשני סעיפים אפשריים הדרך מגיעה ממצרים דרך סיני לניצנה ו

חוצה ,   יוצא מניצנה-שבע  והתוואי השני - באר-האחד הוא זה שלאורכו נסלל כביש ניצנה 

  .שבע- חלוצה ומשם אל העיר בארממשיך אל,  רחובות הקדומהאת חולות חלוצה לעבר
 הרומית ותדרך סלולה מהתקופ  נמצאים שרידי,בין חלוצה לרחובות, בקטע מתוואי זה

 . שהם היחידים באזור הבשור כולו, נטיתאוהביז
מ ניתן להבחין מדי פעם בקיר תמך מצד " ק8-כ לאורך .' מ8עד  6-כרוחב הדרך הוא 

במקומות אחרים נסללה .  בצידה השני- אחד של  הדרך ובקיר טרסה להגנה מפני סחף

 .פני הדרךבאזורים חוליים הניחו כיסוי חצץ על . הדרך על סוללה מוגבהת
על אף שאין , המקראית" דרך שור"חוקרים אחדים הציעו לזהות את  דרך ניצנה עם 

 .לכך כל אסמכתא ודאית

 :פיתוח מוצע
 נחל באר - חלוצה - רחובות -ניצנה : מערבי של הדרך-מומלץ להפוך את הסעיף הצפוני

 שבצדדיום יהראשי שבו משולבים האתרים, לציר טיולים לרכבי שטח,  באר שבע-שבע 

 ). רחובות וסעדון, ובסעיפים על חלוצה, ראה לעיל(
מפעילות " שחרורו" דבר המחייב את -  שטחי אימונים של הצבאמשמש ברובוהאזור 

ללא ,  בהם יהיה ניתן לטיילשניתן, דייםרחבים " פרוזדורים "נדרשים או לפחות הצבא

 .  השנה ימותכלב ,מגבלות
 את תירלכל אורך התוואי ולה ,ה ואטרקטיביתמתאימ, מומלץ לבחור דרך רכב אחת

תצפית , מים,  נקודות צלובהםמתקני דרך בצדדיה מומלץ להוסיף . עליההתנועה 

 : הסבר ולהדגיש את האתרים החשובים המשתלבים במסלולדברי ו

 .חלוצה -

המוטורית  התנועה הפניית תוך, יש לדאוג לשימורה(הדרך הסלולה בין חלוצה לרחובות  -

 ).מענייניםה הלאפשר גישה רגלית לקטעיו,  ממנהדיוחק ורהמ, קביללתוואי מ

 .רחובות -

 .סעדון -

 .ניצנה -

 .חקלאות קדומה ומתקני מים בקטעים שונים של הדרך -
היא בעיקר ,  של הדרךמזרחי-םהסעיף הדרובשטח של ) הקווית(ההדגשה הליניארית 

ונסלל כביש ) 1916(ומנית ' לאורכו הונחה מסילת הברזל העות-מהתקופות האחרונות 

 . שהיה בין הכבישים הראשונים שסללו הבריטים בארץ ישראל-שבע  -באר-ניצנה 
 כביש מספר - מבאר שבע לצומת טללים והמשכו 40' כיום עובר בתוואי זה כביש מס

 .מסוף הגבול עם מצריםל לניצנה ו211
 -יב זה בנת" ישנים-חדשים"מוצע לחזק את הנוכחות הויזואלית של שני הצירים ה

כולל , לשני תוואי דרך אלו שרידים רבים. ומנית והכביש הבריטי'המסילה העות

 …אבני דרך ועוד, מעבירי מים, גשרים
 .בהיותו מפולס וללא שיפועים מהווה הזדמנות נפלאה לשמש כציר אופני שטח, תוואי המסילה
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 דרך עזה 7.3.4

רך זו עולה מראש מפרץ ד. המרחב של מרכזיות ה העברהיא אחת מדרכי" דרך עזה"

 .  וניצנהבארותיים, )קדש ברנע(אל קסיימה , אילת דרך שולי סיני
 נתקלתמניצנה צפונה . םמצריבין ישראל ום סלול לאורך תוואי זה כביש הגבול והי

 ולכןסביבם  יצירת מעקף ו חייבהחולות .צפון סינימ החודריםמרחבי החולות בהדרך 

מניצנה עד , חלק מהתוואי שלה. ך מרחב נחל הבשורממשיכה הדרך משם ועד לעזה בתו

דרך " בתוואי  הדרךמחלוצה ממשיכה". דרך ארץ מצרים"זהה לתוואי , לחלוצה

 . שם היא מתחברת לדרך הים, ומגיעה עד לעזה" הבשמים
יתה זו הדרך הראשית בין עקבה וראש מפרץ אילת לבין י ה-20העד לתחילת המאה 

 .ארץ ישראל
י עמי עבר הירדן ולכן ל  ידרחוקה ביותר מציר דרך המלך שנשלט עדרך זו הייתה ה

העביר בה את הסחורות הפיקנטיות מנמלו שבעציון גבר לשלמה המלך י ל ידנבחרה ע

מהקים שלמה למעלה , לאורכה כדי לשמור על הביטחון השוטף .אל  בירתו בירושלים

 . מאחזים ברחבי הר הנגב-60
שעלו להר סיני , רביםה מרכזי של עולי הרגל נתיבלנטית הפכה הדרך אבתקופה הביז

 . שהיה אתר מקודש ופופולרי מאד באותה תקופה) בל מוסא בדרום סיני'ג(
ממנה יצאו , ניצנה שימשה כתחנה ראשית. רחובות וניצנה,  דרך חלוצהועולי הרגל עבר

יך המש, )קדש ברנע (תוואי השיירות עבר מבארותיים לקסיימה. השיירות להר סיני

 אל הרי דרום סיני ולהר סיני ומשםנקב ברמות שממערב לאילת -א-דרומה עד לקע

 .עצמו
 -" 'חאג"שימשה הדרך את עולי הרגל ל, מאז הכיבוש המוסלמי ועד למאה העשרים

דרך "השתמשו ב,  מחבל עזה וצפון הנגב,המוסלמים. היא מצוות עליית הרגל למכה

 דרך עולי - ' אל דרב אל חאגרה דרך עזהחבשם , לראש מפרץ אילתכדי להגיע " עזה

 .החוצה את סיני אל מדינה ומכה, הרגל ממצרים
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 דרך ארץ גרר 7.3.5

-בואכה באר, דרך האבות המקראית עושה את דרכה לאורך ציר גב ההר מצפון לדרום

על פי רוב , שבע שימש כצומת המרכזי ממנו התפצלו דרכים-מרחב העיר באר. שבע

, זהו שם לא רשמי לדרך מקומית, "דרך ארץ גרר"נה מעט היא שו. ליעדים רחוקים

 זה היו תנאים טובים יחסית באזור. שבע- באר-ששימשה את המרחב הקרוב בציר עזה 

 .תנאים שהפכוהו למרחב מחיה מועדף, לקיום מרעה וחקלאות
אולם ניתן להניח שבין שני , אין בשום מקום עדויות ברורות לקיומה של דרך מרכזית

 .  התפתח ציר ראשי ולידו צירי משנה-שבע - עזה ובאר-קדי הישוב המרכזיים מו
באתרים אלה ניכרת . בתקופה הכלכוליתית היה אזור נחל הבשור עשיר באתרים

המעידה על קשרים וסחר בין הישובים הכלכוליתיים לבין , השפעה מצרית חזקה

ר המאפשר להניח כי ציר דב, לאורך נחל גרר היה ריכוז אתרים גדול ומרשים. מצרים

 . זה היה התוואי שלאורכו התנהלו הקשרים עם מצרים ועם דרך הים
 ציר הדרך המקשר את ארץ גרר  ".ארץ האבות"בראיה רחבה נקשרת דרך זו למותג 

ותוואי " דרך הים" מצד אחד ועם -  יהודהארץ גב הרו חברון,  בקעת באר שבעעם

" עוגן"הופך אותו ל, הרור עם גרר המקראיתהוי תל יז.  מצד שני- הירידה למצרים

 ".ארץ גרר"פורי האבות ומרחב יחשוב וקשר מזוהה של ס
 .הנשען על הציר הקדום, היום סלול כביש בין שתי הערים הללו

 :פיתוח מוצע
 :המצויים בואגני הנחלים זה על בסיס חבל ארץ התכנית מציעה לבחון אפשרות לשמר 

 ארץ -ארץ גרר "תרבות ומורשת של , ליצור שמורת נוף. נחל פטיש ונחל גרר, נחל עשן

מגוון אתרים ונופים המשמרים יפה את תיים וישמורה שתציע נופים בראש, "האבות

, תל הרור ותל שרע, מאהלי בדואים, בארות(  מקומות תתוך הדגש, אופיו של האזור

כפי , מיושבותסביבה ואלמנטים המתאימים לחברת שבטי רועים שנדדו בין ערים ) 'וכו

  .שהיו האבות
שהקו המנחה בה ידגיש את שימור האופי , יש להכין תכנית ממשק מיוחדת למרחב זה

עתידי צריך להיות עדין במיוחד ומתחשב בצורך הפיתוח ה. כמוסבר לעיל, המיוחד

העיקרי של " מנוע"ה, התכנית צריכה להדגיש שבעתיד. האזור ונופיו" רוח"לשמר את 

אך ,  מקובל בארץאינובסגנון שעדיין , פיתוח תיירות מורשת ותרבותמרחב זה יהיה 

מענה נכון לדרישה זו יצדיק את כיווני . הדרישה לו הולכת וגוברת בעולם הרחב

 .הפיתוח המוצעים גם מבחינה כלכלית
יש לדרך , תוך הסתכלות על הסיפור ההיסטורי החשוב והייחודי של האבות, בהקשר זה

" מסע בדרכי האבות"ל. ת רבה בהרבה מנוכחותה הפיזית בשטחארץ נחל גרר חשיבו

 . מורשתי ותיירותי חשוב, היבט תרבותי
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 התקופה הכלכוליתית 7.4
הייתה זו תקופה . ס"הנהתקופה הכלכוליתית התקיימה במשך רובו של האלף הרביעי לפ

ואז  התקופה הניאוליתית החלה החקלאות, בתקופה שקדמה לה. מכרעת בתולדות האנושות

בתקופה הכלכוליתית התבססו . שובי הקבע הראשוניםי הופיעו יותאנושהלראשונה בתולדות 

 .  הכלכלי של רוב החברות בעולם העתיקןשובי הקבע והחקלאות הפכה לבסיסיי
.  המתכת הראשונה שיוצרה בידי אדם- החלו להשתמש ולהפיק נחושת הכלכוליתיתבתקופה 

הביאו להתמחויות  שגיה ושל ידעות נרחבת של טכנולהפקת הנחושת הייתה חלק מהתפתחו

הדבר ניכר בישובים . ותאנושהאשונה בתולדות  לר-  של בעלי מקצועטגוריותוליצירת ק

 .ה שונהישכל אחד מהם התמחה בתעשי, תקופה זומשונים  
תהליך . הללויות המכריעות ובמרחב הבשור ובאר שבע ניתן לעקוב היטב אחרי ההתפתח

 רק לקבוצות סגורות שהתגוררו באתרים מסוימים ,באותם זמנים, ת היה ידועהפקת הנחוש

. או באר מטר שבבאר שבעהסמוך למפגש נחל באר שבע עם נחל הבשור  אתר שקמים מוכ

כך הגיעו למעמד חברתי גבוה בלורגי שלהן ואקבוצות אלה שמרו בסוד ובקנאות על הידע המט

 . וליתרון כלכלי גדול
ת נחושת ותושביו התמחו י לא הייתה תעשי- לבאר מטר סמוך אתר -בע בבאר שבבאר צפד 

 .  הייתה קיימת אצל שכניהם חרשי הנחושתא התמחות של, בגילוף פסלים וצלמיות משנהב
 לקיים משק  יותרלא ניתן היהו בעלי מקצועות שונים ביןהתפתחויות אלה יצרו תלות הדדית 

 .  מומחים הישענות על ,יותר ויותר, שחייבעצמאי  
 -ה י בתקופה שבאה לאחרו הכלכוליתית והגיע לשיאופהתהליך זה הלך וגבר לאורך התק

שבאה לביטוי ביצירת חברות אז חלה ההתפתחות המכרעת . תקופת הברונזה הקדומה

 .ובבניית ערים) עירוניות (אורבניות
. קר ממרעההתקיימו רוב תושבי האזור מחקלאות ובעי, בצד הקבוצות שהתמחו בטכנולוגיה

בארץ ישראל של אתרים  במרחב הבשור ובבקעות באר שבע וערד נמצא הריכוז הגדול ביותר

העולמי הנרחב העוסק בתקופה  המכונה במחקר ,אלה שייכים לתרבות אתרים. םיכלכוליתי

 ".תרבות באר שבע"בשם , זו
אתר :  שישה אתרים גדולים במיוחדובהם  כלכוליתים של אתרים רבמגוון קיים באזור

אתרים . אתר גילת ואתר נחל גרר, באר עודה אל חוסיין, באר צאלים, באר אסנת, שקמים

של כל  ושטח. יובלי נחל הבשור לאורך יםעמשתרו ים נחליאפיקל סמוך בנויים כולםאלה 

 . מגיע  למאה דונמים ויותראחד מהם 
קופה זו עדיין לא יש לזכור שבת(הכלכוליתית '  של התק"כפרי הבסיס"אתרים אלה שימשו כ

 ).היו ערים בעולם
נמצאו צלמיות בו , אתר גילתאלה את " כפרי בסיס"ניתן לתת כדוגמא להיקף עושרם של 

 מרכז מקוםמקטר וחפצים אחרים המעידים כי היה ב, מצבות אבן, חרס של אלה ושל אייל

 . אך הוא הרוס מאד, מבנה המקדש זוהה ונחפר. )כנראה מקדש(פולחני 
. יתכן שהיו עונתיים ושימשו את הרועיםוי הבסיס היו פזורים כפרים קטנים רבים סביב כפר

שברי חרס ,  מדורותי שרידא שבהם לא היו בתים אל,אתרי חניה רבים, ואף נחפרו, נמצאו

 . בהם הכינו אנשי התקופה כלי צור לעצמם עבודהשרידים למקומותכן וכלי צור ו
 "כפרי הבסיס"החפור ביותר מבין זהו האתר . תר שקמיםדגש מיוחד מוצע לשים על א

  ! דונם-150ל שיטחו מגיע . ואחד הגדולים שבהםתייםיהכלכול
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שבו נים יבניה - ישובשל ה יש עדויות לתכנון מסודר  שקמיםבשכבות העליונות של אתר

 זו העדות הקדומה ביותר - הםיים בכיוון אחיד ורחובות ישרים ורחבים מפרידים ביניבנו

  !!! לישוב מתוכנן ולובעולם כ
 עדות - בצמוד לישוב נמצאו שדות חקלאיים עם טרסות בנויות ומערכות השקיה במי נגר

 .נחושתה  הפקת יתבנוסף לתעשי, לישוב קבע שכלכלתו מבוססת על שלחין
 משתרע אתרה.  מתקופה זומוכר בנגב השהוא היחיד, שקמים נמצא בית קברות ענקאתר ב

. יכותם לבתי אבי קברים רבים המסודרים לפי השתבו חמש גבעות וי פנלאורך  קילומטר על

או את צחלק מהרועים מ . לחברות רועים הנודדים בשטחואופייניתהקבורה היא משנית 

 העבירו את עצמותיהם , לאחר שהבשר נמק.נקברו קבורת ארעי ומותם רחוק מבית הקברות

רות והעובדה שבאתרים אחרים גודלו של בית הקב. לקבורת קבע בבית הקברות המרכזי

שקמים נמצא בית הקברות המרכזי אתר  מעלה את האפשרות שב- נמצאו רק קברים מועטים

 .של צפון הנגב

 

 :סיכום
. חבל הבשור מכיל את השרידים המרשימים ביותר מהתקופה הכלכוליתית בארץ ישראל

מעותיים לאנושות תרבותיים וטכנולוגיים מש, שרידים אלה מעידים על תהליכים חברתיים

 .כולה
קשרים ,  היה קשור בקשרי מסחר ותרבות עם העולם שמסביבובאר שבע/ הבשורמרחב

 : שהגיעו  למרחקים מרשימים מעידים על כך

 .שרידי כלי צור וחרס שיובאו ממצרים -

 . עפרת נחושת שהובאה מפונון שבערבה הירדנית -

 .דרך מצרים, שנהב שיובא מאפריקה -

 . ממזרח אנטוליההשיובא) וולקניתזכוכית (אובסידיאן  -
במרחב עיצוב צלמיות אדם בין אלה שנמצאו של  ן הרבקשרי התרבות ניכרים בדמיו

פולחן אלת נוהגי  ב; לבין צלמיות שנמצאו באנטוליה ובמקומות אחריםבאר שבע/הבשור

 ברחבי המזרח פו שנחש לבין נוהגי הפולחן הבשור ובאר שבעי בחבלים נהוגוהפריון שהי

 .יכון ובעדויות רבות נוספותהת
 ).בלשון המעטה(מצב שימורם של האתרים הכלכוליתיים היום אינו טוב 

 על בעיקר אתר גילת(ואלה שנחפרו לא שומרו מהאתרים גדול  נפגע חלק ,למרבית הצער

פריצת דרכים ועיבוד חקלאי ממשיכות להיעשות בתחום שטחי , פעולות בניה. )מרכזו הפולחני

 .דולים והקטנים כאחד הג-האתרים 
היות רובם חפורים בתוך הקרקע , נוכחותם הפיזית הנמוכה בשטח, אופיים של אתרים אלה

 .לתהליכי ההרס ולהעדר השימור, אף הם, "מסייעים "-ומינימליסטיות הבניה בהם  
,  ערכיות אתרים אלה עולה בחשיבותה-חשוב לנו מאד להדגיש כי למרות כל שנאמר לעיל 

 .על ערכיות אתרים גדולים ומרשימים,  מהמקריםבחלק גדול
שבשל חשיבותם , השימור של מכלול האתרים הכלכוליתיים-אנו מצרים על עובדת אי

עולמית ראוי היה להופכם לגן לאומי או לפחות לייצר עבורם מנגנון שימור -לתרבות הכלל

 . שיימנע לחלוטין את ההרס המתמשך
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 :מוצע פיתוח
ם משמש כיום לייעודי קרקע שונים כמו  ששטח, הפגיעה באתריםיש להפסיק מיד את

תוך , שמר בקפדנותיצריכים לה, גדולים כקטנים,  האתרים. ב"שטחי אש וכיו, בינוי, חקלאות

תקופה זו לאתרי המיוחד כל כך שיש ההיסטורי והתיירותי , התרבותי, הדגשת העניין המדעי

  .באזורנו
כפעולה . דו את מעמדם הסטטוטורי כאתרים מוגניםיש לדאוג לפעולות מתאימות שימס

 .לגדר ולשלט את האתרים, ראשונית צריך לסמן
ולהדגיש גם את  מוצע להכין תכנית ממשק כללית לכל אתרי התקופה הכלכוליתית

 .פיתוח נכוןמ כתוצאהירותי הרב שיכול להיות ממומש יהפוטנציאל הת
ת הנחושת הקדומה י לתעשי הולםצוגיאתר שקמים יכול להפוך לאתר משמעותי שיציע י

הצגת התהליך המסובך של הבאת . תנורי התכה כולל, ה נמצאו בחפירותיביותר ששריד

הדגשת המשמעות החברתית העמוקה של פיתוח ידע מקצועי , הנחושת ממרחקים גדולים

 לתיירות  ביותרהופכים את אתר שקמים למקום משמעותי - תמחותמ" גילדות"ויצירת 

 . ומורשתתרבות 
 עם מבנים חפורים בקרקע במשולבהשימוש בבתים בנויים , שובי הקדום ביותריהתכנון הי

 .לחשיבותו וייחודו של האתר  אף הםמוסיפים - בית הקברות הענק, לס
צוגיים מבין הקטנים יים יראתמספר בטווח הרחוק מוצע לעודד חפירות באתרים הגדולים וב

 .שבהם
, מעל לכל ספק, כל עוד לא יוברר, וספות באתרים הכלכוליתייםמוצע שלא לאפשר חפירות נ

 .כי קיימת הגנה סטטוטורית על האתר והוא יישמר גם לאחר החפירה
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 התלים הגדולים 7.5
תלים . מהגדולים והחשובים בארץ ישראל, במרחב נחל הבשור ויובליו נמצאים מספר תלים

חלק גדול מהם נערכו חפירות רבות אלה משכו את תשומת לב החוקרים מזה שנים רבות וב

 . היקף
תלים אלה חשובים ביותר והם מקפלים בחובם תרבות והיסטוריה עתיקה ומכילים שרידי 

חלק מהערים הללו . שהגיעו לשיא פריחתן כערים כנעניות בתקופת הברונזה, ערים חשובות

ובינציה לפר, באותה תקופה, שהפכו את ארץ ישראל, שימשו מעוזי שליטה של המצרים

 . שלהם
 .בתקופה הישראלית המשיכו להתקיים ערים חשובות בתלים אלה

 מרחב בו חיו גם שבטי רועים חזקים -בתחילת תקופות הברונזה היה האזור שבין ערים אלה 

זהו הרקע לחלק חשוב בסיפורי . הלו מערכת יחסים מורכבת עם תושבי הערים ומושליהןישנ

 .לא וישמעהגרגם לאה ורחל ו, רבקה, שרה,  אברהם יצחק ויעקב-האבות 

 :רקע 7.5.1

כל אחד מהם מייצג סיפור . לתלים הגדולים יש נוכחות מסיבית ומרשימה בנוף

פורי האבות וכולם היו מעורבים יחלקם מוזכר בס. מורכב וארוך, היסטורי חשוב

צבאיים וכלכליים עם אומות העולם העתיק ובעיקר , מדיניים, בקשרים התרבותיים

 . מצרים-העל של אותם זמנים - מעצמתעם
קשה לטיילים ולתיירים להתרשם מהתרבות החומרית , למרות כל האמור לעיל

רבים , נבנו בעיקר מלבני בוץ, התלים" צמחו"עליהם , רוב המבנים. הקיימת בתלים

קשה לאנשים לא מקצועיים , לפיכך. מהם נחפרו לפני זמן רב והמבנים לא שומרו

אמנם לתצפית .  נמוך-ערכו הויזואלי של התל , כך- המבנים ומשוםלהבחין בשרידי 

 אולם חסרים אלמנטים ,הרחוקה קיים ערך גבוה מאדהקרובה ומהתל אל סביבתו 

, ניםיים המעניילהחיות את הסיפורים ההיסטוריים והארכיאולוגויצג יהיכולים ל

 .המוכרים מהכתובים והמחקר
 : לי חשיבות עליונה ולהשקיע בהם בשתי רמותיש להתייחס לתלים כאל מונומנטים בע

 :הראשונה
 ). שלטי הסבר, תצפיות, שבילים, גידור(שימור הכרחי והכנה לביקור מטיילים 

 :השניה

חשוב לציין שחפירות נרחבות בכל אחד מהתלים הן מעשה . עידוד חפירות נוספות -

האתר וכן שיסכים להקדיש שנים מחייו לחקר , הדורש מעורבותו של חוקר ידוע

 .דרוש מוסד מדעי שייקח תחת חסותו את החפירה וישקיע בה משאבים רבים מאד

חזור מבנים מחפירות קודמות וחדשות והפיכת האתר לאטרקציה ישימור וש -

כאן ניתן . בנוסף להיותו אטרקציה נופית, היסטורית-ארכיאולוגית-תרבותית

דגיש מבנים להסתמך על מחקרי העבר ועל חפירות המתנהלות כיום ולה

שילוו בשלטים ובאמצעי , משמעותיים בתל על ידי הרמת קירות והשלמת מבנים

 .בהתאם לאופי המבנה והתל, המחשה נוספים
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 : מצאי 7.5.2

 :     התלים הגדולים באזור  הם
  מיקום במפה

 ?ירזה(מה 'תל ג .1 1' א
 רבי' מוע-תל מור  .2 1' ה

 )?שרוחן(תל פרעה הדרומי  .3 3' בתוך ה
 )?גרר(תל הרור  .4 8' ב

 תל מארבים .5 )מארבים'  חר- 17ליד   (1' בתוך ב
 )?צקלג(תל שרע  .6 12' ב

בגבול העיר עזה , )הבשור(הנמצא על נחל עזה , ול'הגדול והחשוב בתלים הוא תל אל עג

 . ובתחום הרשות הפלסטינאית

 : מה'תל ג 7.5.2.1

קיימים בו . יתיתהחל מהתקופה הכלכול, ולו שכבות רבות)  דונם50(תל גדול 

שרידים המעידים על רציפות החיים במקום  מתקופת הברונזה התיכונה ועד 

 שרידי עיר ביזאנטית שהחיים בה -ליד התל מדרום . לתקופה ההלניסטית

 .נמשכו עד לתקופה העותומנית
הנזכרת רבות , ירזההוי התל המקובל כיום הוא עם העיר החשובה יז

 .ארצהעיר הביזאנטית מזוהה עם ה. במקורות מצריים ואשוריים
בשנות השבעים . ואחר כך פטרי, אדמס-בשנות העשרים חפרו במקום פיתיאן

 .ביק-בראשות גאוס וון, )וושינגטון(חפרה משלחת מטעם המוזיאון הסמיתסוני 

 

 :פיתוח מוצע
לגדר , לפתח מערכת שבילים, בשלב ראשון מוצע לשמר את המבנים הקיימים

 להכין מקומות תצפית על החפירות ולהציב שלטי ,את מקומות החפירה

-כולל שימת, כמו כן מוצע לפתח עמדות תצפית מוסברות אל הסביבה. הסבר

 .דגש על נושא הבטיחות
בשלב שני מומלץ להשקיע בשימור ושיחזור מבנים נבחרים ולפתוח אותם 

העתקי ממצאים ואמצעי המחשה ובכך , להוסיף הסברים,  קהללביקורי

 .ת התל לאתר משמעותי במיוחדלהפוך א

 

 :המבנים המומלצים לשיחזור
). ס" לפנה13-מהמאה ה (I בשטח IIהארמון מתקופת הברונזה המאוחרת 

על האמבט ותנור האפייה ועל , הדגשה על החצר המרוצפת ועל הכניסות

 . קומפלקס החדרים שמדרום על מתקניהם
שוב ומעניין מאד  כבשן ח-ס " לפנה12-כבשן הקרמיקה הפלשתי מהמאה ה

 .ושמור היטב
זהו . ס" לפנה7-מהמאה ה, החשוב במבנים הוא מבנה הקמרונות האשורי

הוא שימש כארמונו , ככל הנראה. אחד המבנים החשובים בארץ ישראל כולה

כיבוש העיר מוזכר במקורות אשוריים והיה חלק . של המושל האשורי

 .מהשתלטות אימפריה זו על ארץ ישראל
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תקרתו עשויה קמרונות . למרות שהוא בנוי מלבני בוץ,  היטבהמבנה שמור

 . לבנים והוא נדיר ואטרקטיבי במיוחד
מומלץ לשמר ולשחזר , ממגורות הלניסטיות אחדות נמצאו על פני התל ולכן

 .במקצת שתיים מהן לצורכי ביקור מבקרים
דרך הבשור על "מוצע במקביל לאמץ את שנכתב בתכנית האב התיירותית ל

, הממליצה לפתח תחנת תצפית מעברו הצפוני של הנחל, "ב דרך הבשמיםנתי

 . בנקודה הצופה אל החתך הייחודי שנוצר בתל כתוצאה מחיתור הנחל

 ):רבי'מוע(תל מור  7.5.2.2

מ ממזרח לתל "כארבעה ק, מגדתו הצפונית של נחל גרר'  מ300-נמצא כ

 .מה'ג
תון מכוסה בסחף חלקו התח. התל פחות חשוב משאר התלים הגדולים

 . העיר העליונה בולטת היטב ומבוצרת. וגבולותיו אינם ניכרים בבירור
 :פיתוח מוצע

שילוט והכשרת שבילים , מוצע לבצע רק פעולות שימור הכרחיות כמו גידור

 .בקנה מידה קטן

 ):?שרוחן (תל פרעה הדרומי   7.5.2.3

 20נשא לגובה של  דונם והוא מת66שטחו . מהגדולים והחשובים בתלי האזור

רוב החוקרים מזהים .  מעל אפיק נחל הבשור-מעל סביבתו והרבה מזה ' מ

הנזכרת שלוש פעמים במקורות המצריים ,  בו את מקומה של העיר שרוחן

 .'ו, ט"ובספר יהושע י
 ).ליד עזה, ול'ישנם חוקרים הטוענים שמקומה של שרוחן הוא בתל אל עג(

ארכיאולוג פטרי ומאז נערכו בתל רק בסוף שנות העשרים חפר במקום ה

במשך השנים נהרסו המבנים שנחשפו והיום קשה . חפירות מצומצמות

 .להבחין בהם
לאחרונה נערכות בתל חפירות נקודתיות אשר מבליטות חדרים ומחסנים 

 .הבנויים מלבני בוץ ובעיקר בולטת החומה המערבית המרשימה
שנמצאו בהם ממצאים , תמסביב לתל נחפרו בתי קברות מתקופות שונו

  .מרשימים ונדירים
 קו -ה התל נקודה מרכזית בקו הגבול של האימפריה וובתקופה הרומית הי

למחסנים , על התל הוקמו מבנים רבים למגורים". הלימס של פלסטינה"

קיר תמך מרשים נבנה מאבני ענק כדי לייצב את מדרונות התל . ולחיילים

. וב ונוח מהתל אל מקור המים שבואדיונסלל שביל ט היורדים אל הנחל

החצוב במדרונות ,  ניתן עדיין להבחין בתוואי רחב של דרך רומית- ממזרח לו

  ).?(מעבר לנחל נמצאו שרידים רבים למחנות אוהלים . המזרחיים של האפיק

 . הרומיתופהבמחצבות שמצפון לתל נמצאו שרידי מבנים ותנורים מהתק
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 :פיתוח מוצע

 לפני -את השרידים שנחשפו על ידי פטרי , בפעולה דחופה, מרלש: 'שלב א

לשפר את מערך שבילי הגישה לאתר ואת השבילים שבתוכו . שיהרסו כליל

לגדר ולשלט את אזורי החפירה ולדאוג , כן-כמו. ולחזק את אתרי התצפית

 .להסברים מאוירים של ממצאי החפירות
, שבהעדר טיפול נאות יאבדו, כלל זה חל גם על החפירות החדשות וממצאיהן

 .את ערכן הויזואלי, אף הן
ידי - מומלץ להשקיע בשימור ושיחזור מבנים נבחרים שנחשפו עלבשלב שני

העתקי ממצאים ואמצעי , להוסיף הסברים. פטרי ולפתוח אותם לביקורים

 .המחשה ובכך להפוך גם את התל הזה לאתר משמעותי במיוחד

 

 :המבנים המומלצים לשחזור

 .מערב-בעיקר בצד דרום, יר והחומההחפ -

הדרך המקורית שעלתה לעיר מדרום ולהפוך אותה לציר הכניסה הראשי  -

 .לאתר

שממנו השתמרו בעיקר אגפו המערבי והחזית של האגף , השער הדרומי -

 .המזרחי

 .שנחשפה בצד הצפוני, חומת הלבנים העבה מתקופת הברזל -

בנין לבנים : ס"לפה 13 -בית המושל המצרי מהמאה ה: החשוב מכולם -

והוא בנוי מסביב לחצר מרכזית רחבה ובו '  מX 25 22שגודל שטחו 

 .מתקני בישול ורחצה ואולי אף שירותים, מחסנים, חדרים רבים

חומה וקיר תמך רומיים שהקיפו את האתר וכן מבחר בתים רומיים  -

 .שנחשפו בראש התל
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 ):?גרר (תל הרור   7.5.2.4

העיר העליונה נמצאת בקצהו .  דונם-150חו מגיע לכזה הגדול בתלי הנגב ושט

 . דונם15 -הצפוני של התל ושטחה כ
החפירות . המתוכננות להמשך לאורך שנים, באתר מתנהלות חפירות נרחבות

בראשות ,  של אוניברסיטת בן גוריון בנגב"משלחת ארץ גרר"נערכות של ידי 

 . אליעזר אורן
בעיקר אברהם ויצחק , רי האבותפולסי שלו בקשרחשיבות האתר היא גם 

גרר נזכרת גם בדברי הימים ובמקורות רומיים . ויחסיהם עם מלכי העיר

 .והלניסטיים
שר צבא , הורירה-המיוחס לאבו, הרוס בחלקו' בראש התל ישנו מבנה קבר שייח

 . ישנם מוסלמים שעדיין פוקדים לעיתים את הקבר. שהיה ממלווי מוחמד וממקורביו

 :פיתוח מוצע
זו , שימשיכו עוד שנים רבותמכיוון שהתל נמצא עדיין בעיצומן של חפירות 

הזדמנות נדירה לתכנן את פיתוח האתר בעצה אחת עם החופר ולשמר את 

בהם הוזנחו , בכך נבדל תל הרור  מתלים אחרים. המבנים מיד עם חשיפתם

 .המבנים לאחר חשיפתם וסבלו מהרס רב
תופו והנחייתו של החופר יבש, ת טווחארוכ,  להכין תכנית משותפתמומלץ

 . ישם אותה תוך כדי מהלך החפירותיול
ייך שלמרות שלא קיים ממצא ה, בתכנית הביקור יש להדגיש את סיפור האבות

ההדגשה יכולה להיעזר בשרידי העיר . לכך ישירות ולא ברור אם ימצא כזה

ק בדעה שונה מחזי,  חופר האתר-אורן אליעזר ' פרופ. (ויחסה למרחב שמסביב

משל רוב החוקרים לגבי תיארוך זמנו של אברהם והקשר בינו לבין השרידים 

 ).שנחשפים בתל
ניתן לבנות מחדש את . הורירה ולחזק את הבניין-אבו' מוצע לטפל בקבר שייח

 .הכיפה שהייתה בראשו ולהכשיר את המרחב מסביב לבנין ואת השביל העולה אליו
אחד הפארקים המטופחים והמטופלים , רשרתתל הרור שייך למכלול פארק ש

 זו כמובן הזדמנות חשובה -ביותר באזור על ידי הקרן הקיימת לישראל 

 .להכללתו כמוקד עניין בעל חשיבות עליונה במכלול הפארק

 :תל מארבים 7.5.2.5

 -כ,  אשל הנשיא-נמצא על גדתו הצפונית של נחל גרר וממערב לכביש בית קמה 

 .תל שרעמ מערבית ל" ק1.5
הן בתקופה , בת של העיר הכנענית הגדולה שהייתה בתל שרע-כאן הייתה עיר

, ימה במקוםירק עונת חפירות אחת התק. הכנענית והן בתקופה הישראלית

 .אורן. מזר וא. שותם של עאבר

 :פיתוח מוצע
שילוט והכשרת שבילים בקנה מידה , גידור, לבצע רק פעולות שימור הכרחיות

 .קטן
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 ):?צקלג (תל שרע   7.5.2.6

 צקלגעם ) כולל החופר(המזוהה על ידי כמה מהחוקרים ,  דונם20-תל בן כ

התל נחפר . העיר בה נחבא דוד מפני שאול תחת חסות אכיש מלך גת, המקראית

 . על ידי אליעזר אורן מאוניברסיטת בן גוריון בנגב והחפירות יימשכו גם בעתיד
 . מבני ציבור ובית מרחץ, עם וילה, טיתלמרגלות התל ישנה עיר רומית ביזאנ

ומנית לבאר שבע עברה בצמוד לאתר ואף פגעה בחלק מן 'מסילת הרכבת העות

 . כרים היטב בשטחינ, שעבר מעל נחל גרר, שרידי גשר הרכבת. התל ממערבו
השרידים בתל הם . שהיוו בעבר מקור מים לעיר, בנחל מפכים כמה מעיינות

, םייהלניסט, יםיום תקופת הברזל וכן שרידים פרסמתקופת הכלכוליתית ועד ת

 .ים וביזאנטייםירומ
גם . גם בתל שרע נמצאות עדיין החפירות בעיצומן,  כמו בתל הרור:פיתוח מוצע

ואף לשמר את המבנים עם , כאן ניתן לתכנן את פיתוח האתר יחד עם החופר

 .חשיפתם
יית החופר וליישם בשיתוף והנח, ארוכת טווח,  להכין תכנית משותפתמומלץ

פעולות , בשלב ראשון, יש לערוך, בו זמנית. אותה תוך כדי מהלך החפירות

 .לשלט ולהתוות שבילים, לגדר, שימור הכרחיות במבנים שכבר נחשפו
תל : ממנו רואים את התלים השכנים, מומלץ להכשיר נקודת תצפית בראש התל

פה מראש התל וכן נופי קטע נאה של נחל גרר נצ. תל חליף ותל הרור, ילה'נג

 .הסביבה הקרובה והרחוקה
אולם כבר עכשיו ישנם , יש לפעול לפי התוכנית שתגובש עם החופר' בשלב ב

 : מבנים הראויים לשחזור ולהכשרה לביקור מבקרים

 . בתי ארבעת המרחבים שבצפון מזרח התל -

 . ס" לפה13 -מהמאה ה, בית המושל המרשים -

 .המקדש שליד בית המושל -

 .ה האשורית שבצפון התלהמצוד -

 .המגדל הרומי שבראש התל -
 : לשמר ולשחזר את, למרגלות התל יש לחפור

 .על חומתה ומגדל השמירה שלה, )המכילה גם פרסקאות(הוילה הרומית  -

 .שנמצא מדרום לנחל גרר, בית המרחץ הביזאנטי היפה -
התל כולו מגודר כיום ומשמש כשטח מרעה פרטי וזאת למרות היותו אתר 

 .כיאולוגי מוכרז ושטח ציבורי פתוחאר
בסמוך לתל וכחלק מהמתחם הארכיאולוגי הוקמה חווה כולל מבני קבע 

 .ופעולות הסותרות באופן חריף ומהותי את אופיו וערכיותו של האתר
יש לשלול מכל וכל תופעה זו של סגירת אתר ציבורי בעל חשיבות כה רבה על ידי 

 להפסיק באופן מיידי פעולה זו ולפתוח מוצע. שימושים הסותרים את ייעודו

 .כראוי את האתר לציבור
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 המאחזים מתקופת שלמה 7.6

תקופת המלך , הישראלית' התק (II אתרים מתקופת הברזל 65-ברחבי הר הנגב נמצאים כ

 . שרוב החוקרים קושרים את בנייתם עם פעילותו של המלך שלמה באזור, )שלמה
 .כניתחלק מאתרים אלה נמצא בתחום הת

 רקע 7.6.1

ישנו מבנה מרכזי הבנוי משורה של חדרים , בכל אחד מאתרי הר הנגב מתקופה זו

במרחב . מלבני או טרפזי, המבנה יכול להיות מעוגל. המקיפים חצר פתוחה, צמודים

, "בית ארבעת המרחבים"שמסביב למבנה המרכזי פזורים מבני מגורים מטיפוס 

 . בתקופה זו וכן מבנים פשוטים יותרהאופייני למלכויות יהודה וישראל
 . וטרסות חקלאיות,  נמצא בכל אתר בור מים גדול שניקז מי נגר-בנוסף 

חלקם על ידי רודולף כהן וצוותו ואחרים על ידי זאב משל , רוב האתרים נחפרו

כשהוא מלא בסחף , בהרבה מקרים נשאר בור המים לא חפור. וחוקרים נוספים

 .נו ניכרורישומו בשטח כמעט ואי
שהוקמו ,  מצודות צבאיות-החוקרים הראשונים ראו במבנים המרכזיים שבכל אתר 

בתחום , באותה תקופה, לדעתם נכלל הנגב. של ידי שלמה כדי להשתלט על הנגב

מבין החוקרים היו כאלה שאף ניסו לזהות בעזרת מיקום . הממלכה המאוחדת

גם היום . ול של ממלכת שלמהוקו גב) דרך האתרים הנזכרת במקרא(המצודות דרך 

 .ישנם כמה חוקרים שעדיין מחזיקים בדעה זו
הרואה באתרים אלה מרכזי נוכחות ושירות של , כיום מקובלת דעה מורכבת יותר

במטרה ליצור ) בדואית(שנבנו באזור בו היו ריכוזי אוכלוסייה נוודית , ממלכת שלמה

 . במערכת יחסים הדוקה בין אנשי ירושלים ותושבי הנג
וסיפקו ) פעם ראשונה בתולדות הנגב(אנשי ירושלים יצרו מקורות מים מלאכותיים 

 שתביא ,במטרה לייצור תלות הדדית. עבודה ושירותים לאוכלוסייה המקומית

הבטחת שיירות מסחר המותרות שהעביר כולל , למערכת יחסים הדוקה ולביטחון

 .םגבר שבראש מפרץ אילת אל בירתו ירושלי-שלמה מעציון
, האתרים נעזבו. כוחה נחלש והמסחר פסק, עם מותו של שלמה התפצלה הממלכה

 .הוזנחו ונהרסו ופסקה הפעילות הכלכלית והמסחרית בנגב
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 מצאי 7.6.2

החשוב בהם כולל את : בראש יובלי נחל הבשור נמצאים מספר ריכוזי אתרים מסוג זה

בצד הכביש הבא מירוחם , את חורבת חלוקים במורד הנחל; אתר הרועה בנחל הרועה

 -ממערב לכביש שדה בוקר , ואת חורבת רתמה בנחל בוקר; וסמוך לצומת חלוקים

 . טללים
אם בדרך עפר לא ארוכה , םיילאתרים אלה ניתן להגיע בקלות מהכבישים הראש

בשלושת האתרים נחפר המבנה המרכזי . הנוחה גם לרכב רך ואם בהליכה קצרה ברגל

הללו לא נחפר בור רים באף אחד מהאת. בים הסמוכים אליוואחד מבתי ארבעת המרח

 .המים
: מפורטים להלן, הנמצאים במרחק לא גדול זה מזה, אתרים נוספים בני אותה תקופה

אתרי נחל , )35(מצודת הר בוקר , )30(מצודת חורבת רמת בוקר , )42(אתר רמת בוקר 

 ).44(ישוב הר חלוקים , )28(משורה ' חר, )46(בוקר 
 .ים אלה מיועדים לשימור ולחיבור באמצעות שבילי רגל אל מערך הטיולים המוצעאתר
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 :אתרים לפיתוח 7.6.3

 )1306.0332. צ.נ, 56' מס: (חורבת חלוקים 7.6.3.1

. מ מצפון לצומת חלוקים" ק1.5-כ,  שדה בוקר-אתר הצמוד לכביש ירוחם 

חמישה מבנים נחשפו , כן-כמו. כהן. המבנה המרכזי נחפר בחלקו על ידי ר

בהם  בנין אחד מבתי ארבעת , הנמצאים במרחקים שונים מהמבנה המרכזי

על אחד ממבני תקופת הברזל . למבקרים, באופן חלקי, המרחבים שהוכשר

. ' מ1.70רומי שמתנשא לגובה של -נבטי) ?(נבנה מאוחר יותר מגדל תצפית 

צוב יי(רים האתר עבר לפני מספר שנים שימור חלקי והכנה ראשונית לביקו

 ). שבילים ושילוט, קירות
והוא מורכב משבעה חדרים ', מ 23-בקוטר של כ, המבנה המרכזי הוא סגלגל

פתח אחד מאפשר כניסה לחצר וממנה נכנסו . הסוגרים על חצר מרכזית

,  מבנים25מפוזרים , במרחב שקוטרו כקילומטר, מסביב למבנה. לחדרים

 . בהם שבעה מבני ארבעה מרחבים

 

 :ח מוצעפיתו
מוצע להפוך את חורבת חלוקים לאתר המרכזי והמוביל של מקבץ אתרי 

שלמת חפירות המבנה המרכזי ההדבר כרוך ב. תקופת הברזל באזור זה

מבני ארבעת מרחבים ומבנים אחרים , חפירת בורות המים, )מבנה השרות(

, לאחר החפירה יש לשמר את כל המבנים. הפזורים מסביב למבנה המרכזי

 בורות המים ולכלול בפעולה זו גם את המבנים שנחפרו ושומרו חלקית כולל

מוצע לשחזר חלק מהמבנה המרכזי על ידי הרמת קירות ושחזור גג . בעבר

מוצע לשחזר . הדגשת הפתח וטיוח חלקי בטיח דמוי בוץ, באחד מהחדרים

כדוגמת השחזור של מבנה כזה (בשלמותו אחד ממבני ארבעת המרחבים 

אפשר לבחור מבנה שאיננו נמצא בקרבה מיידית ). קסילהשנעשה בתל 

 . למבנה המרכזי והוא אף נסתר מהכביש
שתעשה , החללים של המבנים המשוחזרים יכולים לשמש לתצוגה מסבירה

יש (וכלים אחרים ,  כלי חרס ואבן-בשילוט ותמונות ובהעתקי ממצאים 

, שי הנגבחשיבות להראות את שיתוף הפעולה בין אנשי ירושלים לאנ

 עם יחד, קרמיקה ירושלמית מיובאתבאתר נמצאה שעובדה המתבטא גם ב

עירוב של שני .  דאזהמקומיים" בדואים"ידי  ה-קרמיקה נגבית שיוצרה על

הן בתוך המבנים המרכזיים והן , סוגי הקרמיקה הללו נמצא בכל האתרים

 ).במבנים הפזורים סביבם
. יחפרוילאחר שאלה , ם לבורותחשוב במיוחד לשחזר את מערכת איסוף המי

הופכים ) בורות הקצינים או בורות לוץ, כמו בור חמת(בורות מים משוחזרים 

ההשקעה בשחזור ובאחזקה איננה . לאטרקציה ולאבן שואבת למבקרים

ספר על ידי בתי , או אף  האתר כולו, הבור" אימוץ"גבוהה וניתן להביא ל

, ידאגו לניקיון ולאחזקהים אלה גופ. אזורהפועלות ב  צבאיחידותשדה או 

אתר בחגים על הלהכנת שבילים ושילוט ואף ישלחו את אנשיהם להשגיח 
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תחת כל הפעולות האלה יבוצעו . ובזמנים שבהם צפויים מבקרים רבים

 .פיקוח מקצועי של המוסדות המתאימים
אשר יציג הסברים , מעודכן ונכון, במבנים שילוט מתאיםויש להציב באתר 

 . בהבנה כוללת של האתר ומרכיביושיעסקו

 

 :שבילים
שיקשרו ם  ממנה יצאו שבילילמטייליםמוצא נקודת חורבת חלוקים תשמש 

 :לאתרים סמוכים
 בתים -שביל אחד יפנה דרומה ויעבור במבניו השונים של האתר עצמו 

. הנמצאים בערוצים הסמוכים, בורות מים וטרסות חקלאיות, נוספים

מהמאה " העיר האבודה"הוא , י ומשם לאתר חלוקיםהשביל יגיע למצפה חג

השביל ימשיך אל המסגד .  התקופה הערבית הקדומה-השביעית לספירה 

סעיף של השביל ירד לעבר הכניסה . הקדום שממול לכניסה לשדה בוקר

קטעים שונים מהשביל . בעוד השביל עצמו ימשיך עד חניון הרועה, לקיבוץ

ולסימון , שיפור, שביל כולו זקוק להתוויהאך ה, המוצע כבר קיימים בשטח

 " שביל ישראל"מוצע להפוך אותו לחלק מ. בשטח
 .שעובר כיום באזור זה בנתיב פחות משמעותי
דרך , אחד אל אתר הרועה. שני שבילים נוספים יצאו מחורבת חלוקים

 .דרך נחל נוקד, חורבת חצצה ובורות נחל חצץ והשני אל חורבת רתמה
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 )1359.0352. צ.נ, 50' מס: (רועהאתר ה 7.6.3.2

על גבעה לצד נחל , מזרח לקיבוץ שדה בוקר-מ מצפון" ק5-אתר הנמצא כ

בראש הגבעה מבנה מרכזי .   כהןודולף ריהאתר נחפר בחלקו על יד. הרועה

ממבני המגורים שסביבו . שצורתו סגלגלה וכמה מחדריו נחשפו בחפירה

 . ' מ1.50 גובה של עד, נחשף מבנה ארבעה מרחבים שהשתמר יפה

 :פיתוח מוצע
לשחזרו במקצת , לשמר את המבנה, מוצע לחפור עוד חדרים במבנה המרכזי

 .ולהגביה את קירותיו
מוצע , כן-כמו. את בית ארבעת המרחבים יש לשמר ולהכשירו למבקרים

יש לאפשר גישה לאתר מהכביש הקיים . לחפור עוד מספר מבנים כאלה

יש לגדר את האתר ולקבוע ). ת לשימוש שוטף בדרךהיום ישנן מגבלות צבאיו(

 .בו שילוט ובו דברי הסבר כלליים על האתר ומבניו השונים

 )1283-0347. צ.נ, 34' מס: (חורבת רתמה 7.6.3.3

 שדה -ממערב לכביש טללים '  מ400 -כ, אתר הנמצא מעל גדות נחל בוקר

-ליו בניה רומיתוע(נחפר על ידי זאב משל שחשף מבנה מרכזי מלבני . בוקר

 . מבני מגורים וסביבם טרסות חקלאיות, )נבאטית

 

 :פיתוח מוצע
כולל , יש להשקיע בחשיפה נוספת של המבנה המרכזי ושל המבנים מסביבו

במבנה המרכזי ניתן לשחזר . וכן לבצע פעולת שימור של האתר. בור המים

ף נוף מהאתר נשק). קצרים(יש צורך בהכשרת שבילים . בקלות את הקירות

שישתלב עם השביל המגיע , יפה ורחב וכדאי להקים מצפה נוף בקרבתו

 .מהכביש
הנמצאים במרחב , פיתוח נוסף יכול לקשר את האתרים מאותה תקופה

קישור נוסף צריך . אל המוקד של שלושת האתרים המרכזיים, הקרוב

, ")העיר האבודה("כגון אתר חלוקים , להיעשות אל אתרים מתקופות אחרות

בור , )על כל אלה ראה לעיל בסעיף שבילים(, בורות נחל חצץ, ורבת חצצהח

 .ועוד, אתרי תקופת הביניים של הברונזה, עבדת, חוורים
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 העיירות הנבאטיות 7.7

 רקע  7.7.1

אולם כמעט , מ מדרום ערב ועד לחופי הים התיכון" ק1800דרך הבשמים עוברת לאורך 

 רק .חומימה ופטרה בירדןו, עט חגרה בסעודיהלמ, ולא התפתחו מקומות ישוב לאורכה

 בקטע הדרך 
 . ישובים ומבניםממערב לערבה ישנה נוכחות מסיבית של שרידי

 -בחלק המערבי . נבנו מתקני צבא ודרך, עד המעבר למכתש רמון, בחלק המזרחי

בתקופה הייתה התפתחו ישובים שראשיתם , במרחב אגן נחל הבשור ובקרבתו

, )מקדשים( שבהם נבנו בבניה קשיחה  מתקני דת ,מאהלי קבעבנו הנבטים . טיתאנבה

 . ממשל וצבא
לעיירות , תחת הממשל הרומי והביזאנטי, מקומות אלה התפתחו מאוחר יותר

גם תחת השלטון הערבי , חיים בהן נמשכו עד למאה השמינית לספירההש, ייחודיות

אין אח ורע (!) ופות  שנים רצאלףה במשך יישבות ובנייתופעה זו של התל. בנגב

 . במדבריות שמסביבנו
סעדון , חלוצה, רחובות שבנגב, שבטה, ממשית, עבדת: ישנם שבעה אתרים עיקריים

חלק . ישנם אתרים רבים שהנם קטנים יותר בשטחם ובחשיבותם, בנוסף. וניצנה

אולם מאחר וכל , מהאתרים אינו נמצא בתחום תכנית השיקום והפיתוח לנחל הבשור

ת כוללניראייה ל מוקנית חשיבות רבה - הללו מהווים מכלול אחיד ואינטגרלי האתרים

חסות אל כל שבעת האתרים הגדולים שצוינו יההתי. םבכל הקשור לשימורם ופיתוח

 . תהא כאל יחידה אחת-) כולל המרחב שלידם(לעיל 
חלקם נחפרו ואף הוכשרו לביקורי קהל . לאתרים אלה חשיבות ארכיאולוגית רבה

היסטורית ה, החשיבות המדעית.  עדיין לא טופלו במידה הראויה-ב ואחרים הרח

גבוהה ביותר וכמוה רבה גם , גדולים וקטנים כאחד,  של האתריםארכיאולוגיתהו

 . התיירותית והכלכלית, חשיבותם הנופית

 :פיתוח מוצע 7.7.2

הצורך עיקרי ומהותי להמשך פיתוחו של מכלול זה את , התכנית רואה כשלב מקדים

התכנית  . המכלול אתרילארוכת טווח לכ  תכנית ממשק ושימור מפורטתבהכנת 

, סביבתו הסמוכה, כל אתרתוך דגש על ראייה כוללת של המכלול ונגזרותיו ב, תעשה

כולל ,  לשרידים שמסביבםובינם  בין האתרים השוניםדרכים המקשרתומערכת ה

 .שרידי חקלאות קדומה

ירות ולדאוג יאך כללית מומלץ לטפל בכל הע, תר ואתר אכל להפיתוח המוצע פורט

 רילהסד, לדאוג לעבודות שימור ראשוניות, להסיר מפגעים, להדגשתן כאתרים חשובים

חניה ומקומות , דרכי גישה, שילוט, שבילים,  גידורבאמצעות הביקור בהן את אופן

 .'מנוחה וכו
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 שבטה 7.7.2.1

 !רים ביותר בעולם כולותר שבטה הוא אחד משבעת האתרים השמוא
לאחרונה החלו מוסדות מחקר נכבדים , ואכן. אין ערוך לחשיבותו המדעית

ליזום פעילות מחקרית בשבטה והם אף , העוסקים בתקופות אלה, ב"בארה

 ארכיאולוגים ישראלים יהמחקר יעשה על יד. הקצו תקציבים מיוחדים לכך

 . יידועי שם
גדל מספר המבקרים באתר  ואתו ברככל שהזמן עו. שבטה נחפרה רק במעט

.  נפגעים יותר ויותר חלקים שונים באתר-ל בסביבתו "וגדלה פעילותו של צה

כדי למצות את הפוטנציאל הארכיאולוגי באתר יש לערוך במקום חפירות 

, יש להקציב לכך משאבים מתאימים.  רבותמשכנה  שניםירבות היקף שת

 .ובמהרה
. פיתוח ושיחזור האתר, צע תכנית לשימוריחד עם החפירות יש להכין ולב

, פעולות אלה יהפכו את שבטה לאתר חשוב להפליא בעל כוח משיכה רב

שיעמוד במגבלות המרחק ממרכזי האוכלוסייה הגדולים ומהדרכים היורדות 

לטפח את החווה המשוחזרת , יש לטפל במרחב שמסביב לשבטה. לאילת

 שכאן המקום היחיד כמעט - "תלוליות הענבים"לשמר על , וחוות אחרות

 שהוא -לטפל באתרים שכנים כמו מצפה שבטה , "תלוליות"בנגב ששרדו בו ה

שחלק ,  וכן לטפל במאחזים מימי שלמהגדול וחשוב, נטי מבוצראמנזר ביז

 . בקרבת שבטהנמצאים גם מהם 
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 חלוצה 7.7.2.2

. נטיתאשובי הנגב בתקופה הביזיהגדול והחשוב בי היה -הישוב חלוצה 

 .רומיתהטית ואנבהגם בתקופות וחשיבותו הייתה רבה 
דרך " בין - הישוב צמוד לאפיק נחל הבשור ונמצא על פרשת דרכים חשובה

 של רבימע-ון הצפפהטית לבין סעיאהנב") דרך הבשמים" ("המור והלבונה

 -ר שבע ומצד שני א המקשר את חלוצה מצד אחד לב- "דרך ארץ מצרים"

ולדרך הים הממשיכה משם ללב ) היא אל עריש, רהאל רינוקוררו(לסיני 

 .מצרים
 ו פורקממבניהחלק .  שימשה חלוצה כמקור לאבני בניה לעזה19-הבמאה  

 ,לעיתים, שעומקו, חלק אחר מהמבנים כוסה בחול. ואבניה נלקחו מהמקום

 .שמורים להפליא יש לשער שנמצאים באתר מבנים. מטרים אחדים
 שפוגעת קשה,  ענפה בצמוד לאתר ומסביב לויום מתנהלת פעילות חציבהכ

  .באתר ובסביבתו
 שולי האתר מכל צדדיו ולא פעם חובקים אתשטחי האימונים של הצבא 

 .חוסר ידיעהחמת אם מחוסר תשומת לב או מ, מתרחשות פגיעות בעתיקות
ועד  -1838ברובינסון . סקרים וחפירות נערכו בחלוצה מאז גילויה על ידי א

 ,ה שבחפירות נערכה על ידי אברהם נגב ועמיתיו בשנות השבעיםהגדול. היום

 .צמת בהיקפהמ גם היא הייתה מצוולםא
, יתה שרידי תיאטרון מרשיםיהתגלית החשובה ביותר של חפירות אלה ה

 התיאטרון וזה. נטיתאשנבנה בתקופה הרומית ושימש גם בתקופה הביז

החמישית  ית מהמאהבתיאטרון התגלתה כתובת ביוונ. היחיד שנמצא בנגב

רק חלק מהתיאטרון נחשף  .פו מחדש של המבנהו המנציחה את ריצ,לספירה

 .עד עתה
ה המזרחית של יהיא הכנסי, בקרבת התיאטרון נחפרה בחלקה כנסיה גדולה

כנסיה זו צופתה בעבר בשיש ורצפתה וקירותיה היו מכוסים . העיר

 . שרד בחלקים שנחשפו עד כההם מעט מרק. בפסיפסים
באר התגלתה לא הרחק ממנה . תה בצדו השני של הישובינסיה נוספת היכ

 .הקרובה לגדות נחל הבשור, מים
מוקף הוא ן וישלא נחפרו עדי, הישוב מלא בשרידי מבנים רבים אחרים

במפת מידבא מודגשים . המכוסים רובם בחול, בחומה ובמגדלים גבוהים

 .מגדליה של חלוצה
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 :פיתוח מוצע
 .עמדו של האתר כגן לאומי ולפעול ללא דיחוי לתיחומויש לעגן את מ

את החציבות והפגיעות בכל שטחי האתר , יש להפסיק מיד ולאלתר

יש להרחיק את שטחי . יה ואת אפיק הנחלילשקם את שטחי הכר, ובסביבתו

 ולהפוך את המקום לאתר ביקורים  מהאתר וסביבתוהאימונים של הצבא

 . ותיירות
 ערכיות אתרים אלה -ש כי למרות כל שנאמר לעיל חשוב לנו מאד להדגי

 נחפרושבעיקר במבנים , צריך לערוך במהירות עבודות שימור עיקריותעולה ב

מומלץ להכין תכנית ממשק . ו ולשלטולגדר, יש לנקות את האתר . עד כה

 .ושימור ארוכת טווח
את עושה , חולות ומאהלים בדואים, נחל הבשור, הצרוף של אתר ארכיאולוגי

הודות לכביש , הגישה אליו קלה.  במיוחדמרשים ומושךמתחם אזור חלוצה ל

  והוא נמצא על הציר המומלץ לפיתוח כדרך לרכבי שטח לאתרהחולף בצמוד

 ). ראה לעיל" (דרך ארץ מצרים" ציר -
 . ה תכנון רחבפעולתדבר המחייב , מלץ להפוך את חלוצה לגן לאומי פעילומ

לשלט בשלטי , ערכת תנועה אל האתר ובתוכו ליצור מישראשון הבשלב 

וכן   המתארים את האתר כולו בקונטקסט ההיסטורי והארכיאולוגיהסבר

 .מבנים שנחפרוב את השרידים הנראים לעין מתאר השילוט
חפר והן יהן בשטח שי(מומלץ לעודד את המשך החפירות ולהגדיל את היקפן 

ניתן ).  נים לא מעטות ש המתמשך לאורךקטימדובר בפרויכש ,זמןמשך הב

להפוך את המקום לאתר המושך מתנדבים ומבקרים הרוצים לעבוד 

מומלץ לחשוף גם . החפירות יחשפו את מבני העיר ואת ביצוריה. בחשיפתו

 .את אחד הקטעים השמורים יותר של החומה והמגדלים
לשמר , יה שלידוי את חשיפת התיאטרון  והכנססייםבטווח הקרוב מומלץ ל

נחשף  בכל אתר שבו.  אותם ולהפוך אותם לגורם משיכה לתיירותולשחזר

מסיבה זו . הוא מהווה נקודת משיכה אטרקטיבית במיוחד, תיאטרון עתיק

 שיוכל לשמש גם למופעים וליזום בו באופן כזהמומלץ לשחזר את התיאטרון 

 .בלילה פעילויות גם ביום וגם
, פכו ביוזמת התייריםה, במיוחד בעבדת ובממשית, הכנסיות באתרי הנגב

ה ישיחזור הכנסי. למקום שבו קבוצות נוצריות עורכות מיסה ומתפללות

 .מסוג זהיעלה את ערכיות האתר גם לתיירות 
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 )בהירוחי(רחובות  7.7.2.3

). תושבים 5,000-כ(דונם  120-ל  פריחתושהגיע בשיא, רחובות היא ישוב גדול

שהוא ) ואדי רוחייבה( שונרה על גדת נחל,  נמצא באזור חולות שונרההאתר

שסיפקה את ,  מים באר שופעתנמצאתבגדת הנחל . יובל של נחל הבשור

נטית וסיפקו  א הביזופהעובדו בתק, חשופים מחולות, שטחי לס. המים לישוב

 . לישוב חקלאיתתוצרת
סעיף זה ". דרך  ארץ מצרים"רחובות שוכנת בצמוד לסעיף המערבי של 

דרך " ("דרך המור והלבונה"שם עוברת , צהמקשר את  באר שבע וחלו

אל ניצנה , תוך עיקוף החולות, וממשיך, עם רחובות, טית אהנב") הבשמים

 דרך זו חשובה מאד ושימשה את עולי ייתהנטית הא הביזופהבתק. ואל סיני

 ).בל מוסא בדרום סיני'שזוהה עם ג(הרגל מארץ ישראל במסעם להר סיני 
 - החדש מסתמך על השם הערבי שמה ו ידוע אינו העתיק של רחובותשמה

סיונות לקשור את המקום עם הבאר שחפר יצחק וקרא לה ינ. רוחייבה

,  מתקבלים על הדעתאינםנראים מופרכים ו, )ב"כ, ו"בראשית כ" (בותורח"

 .באר זו הייתה בארץ גרר ולא באזור זהו מאחר
גישה אליה ה. ורחוקה מהכבישים הראשים חולות רחובות שוכנת בלב אזור

 אימונים של י שטחנמצא בתחוםהאזור כולו . ומחייבת רכב מיוחד קשה

 .הצבא
אבל רק בשנות , -19הה אהחל מראשית המ, האתר נסקר ונבדק פעמים רבות

.  נערכו בו חפירות וגם אלה היו מצומצמות בהיקפן-20ההשבעים של המאה 

 .בראש החפירות עמד יורם צפריר
הצפונית הכנסיות , שלוש הכנסיות של רחובותך תוהחפירות חשפו שתיים מ

בחפירות התברר כי הייתה במקום . חלק קטן שממנה נחפר רק - והמרכזית

  במאה השישית,רחבה יותר, כנסיה חדשה כנסיה קדומה ועל שרידיה נבנתה

 .המאוחרת יותרה ית הכנסייבנילנמצאה כתובת ההקדשה , כן-כמו. פירהלס
כנסיות מאחת מנזר והיא של לק ממכלול יה הצפונית הייתה חיהכנס

שרידי . שזיהויו אינו ידועהיא נבנתה לזכר קדוש . נגב כולוב ביותרהגדולות 

נבנתה מתחת  שהקדוש נשמרו בריליקווריום שהוצב בקריפטה מצופה שיש

דה אליה ועליה ישני טורי מדרגות הובילו לקריפטה ואפשרו יר. לכנסיה

אותה מתופעה זו מוכרת מכנסיות אחרות . םתוך כדי התפילה והטכסי, חזרה

שנבנו עבור צליינים מעל מקומות , )פירההמאה השישית לס(תקופה 

 . קדושים
שיתכן , סטיו ואולם מאורך, בצמוד לכנסיה נבנתה קפלה מפוארת וכן מגדל

 .שימש כרפרקטוריום של המנזרו
הדומה , בניין אורווה מהתקופה הרומית, במרכז הישוב נתגלה ונחפר בחלקו

 .לאלה שנחשפו בממשית ובשבטה
 .נטיתאנחפרו גם כמה בתי מגורים מהתקופה הביז
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 :מוצע פיתוח 
באתר ולהכין תכנית ממשק ושימור  שימור ראשוניות יש לערוך מיד עבודות

 יש לתחום את האתר ולמנוע באופן מוחלט אפשרות רמיסתו .ארוכת טווח

 .על ידי תנועת צבא וכלי רכב
 ,חלוצהאתר ד המשך חפירות ארוכות טווח באתר ולצרף אותו למומלץ לעוד

 .  ולהצטרף לחופרים אליהםאתרים  ניתן להתנדבבמסגרת ה
" דרך ארץ מצרים"מומלץ שרחובות תהיה האטרקציה המרכזית בציר 

 . לרכבי שטח
 ותלהקצ,  שבילים ושילוט פילוס, האתרקויי יש לדאוג לנראשוןהבשלב 

. ולפיקוח מתאים) 'חניון וכו(טיילים מילות  שטחים בקרבת האתר לפע

 .מומלץ לטפל בבאר ולהפוך אותה לאלמנט מרכזי באתר ובמרחב
מור ולשחזור חלק ילש,  מומלץ להשלים את חפירת הכנסיותבשלב שני

 . לאטרקציות של האתרופכןכדי לה, מהמבנה
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 חורבת סעדון 7.7.2.4

רחובות והיא קטנה חורבת סעדון נמצאת כארבעה קילומטרים ממזרח ל

 .שובי הנגב מתקופות אלהימשאר י
 בדיקות מספר למעט,  והיא לא נחפרה עדיין שמורה היטבחורבת סעדון

 .שערך ריכב רובין
 .נטיותאכנסיות ביז, ואולי שלוש,  שרידים של שתייםבאתר נמצאו

 .ניכר כי הישוב תוכנן היטב ואולי נבנה ביוזמת השלטון ובמאורגן

 

 :פיתוח מוצע
תיחום האתר ומניעה מוחלטת של אפשרות לרמיסתו על ידי תנועת צבא 

 .ורכב
 .'חניה וכו, דרכי גישה, שבילים,  גידור ושילוט: הכוללשימור ראשוני באתר

כוללת כחלק מתכנית , יש להכין לאתר תכנית ממשק ושימור ארוכת טווח

 .טיותא לקבוצת העיירות הנבשתעשה
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 עבדת  7.7.2.5

בתקופות .  עבדתיתה הישובטית היארכזיים בתקופה הנבאחד האתרים המ

 חשיבותה במהלך השנים ירדה. נטית הפכה עבדת לעיירהאהרומית והביז

עבדת היא אתר המפתח של  ").הבשמים("עקב הפסקת סחר הלבונה והמור 

 . בכל מרחב הנגב והבשור"דרך הבשמים"
 גן לאומי ווה מההיא. עבדת היא האתר המוסדר ביותר למבקרים, כבר עתה

נערכו . אילתל על אם הדרך למצפה רמון ומיקומה שלבעיקר ב, פופולרי למדי

רשות הטבע והגנים הקימה בה מרכז . בה עבודות שימור והכנה למבקרים

טיפלה בשילוט וסידרה מערכת גישה ותנועה אל האתר ובתוכו , מבקרים נאה

 .ובהסברים
כשהוא ה אטרקטיבי מאד והאתר נרא  לילהתבעבדת הותקנה מערכת תאור

אך כיום , דרים במקוםו אפשרו ביקורי לילה מסתקופה מסוימת אף. מואר

 . אין מתירים זאת
החפירות החדשות חשפו  .מות בה מדי פעםיחפירות ארכיאולוגיות מתקי

 מבני שלטון -חלקים נוספים ממחנה הצבא הרומי ולא הרחק ממנו 

 ,בשלב זה, ביקורים ולא שולבואזורים אלה לא הוכשרו עדיין ל. רומאיים

 .במסלול הסיור באתר
מגדל רומי שמור -ןי מסלול הכולל ביקור בבניטייליםיום למכהאתר מציע 

רחוב רומי , וכתובת הקדשה משולבת בקירותיו ותצפית מעל גג ובו היטב

 נטיתא מצודה ביז, וכןנטיתאגת ביז, ומערכת ניקוז מי גשמים לבורות אגירה

 גם קבוצות , בין השאר, המושכות,תר ובה שתי כנסיות בראש האהניצבת

ממנו  אגן טבילה ונמצאבצמוד לכנסיות . נוצריות שנוהגות להתפלל במקום

נטי אבמדרון המערבי הוכשרו בית ביז. תצפית יפה על עמק נחל ציןיש 

מערכת המערות הוכשרה . שימשו לאחסנהשומערכת מערות חצובות 

 בית מרחץ נמצאלמרגלות האתר . בטעם טובו והיא עשויה כהלכהלביקורים 

 . בלבדשזוכה לביקורים מועטים, נטיאביז

 

 :פיתוח מוצע
סביבת האתר היא חלק בלתי נפרד מהאתר עצמו ויש לפעול לכך שכל התחום 

 .ייכלל בתחום האזור המוגדר לשימור, הנצפה מהאתר
ת אב תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור ממליצה לפעול ליצירת תכני

) כולל אזור החוות ונחל צין באזור בורות רמלייה(מיוחדת למרחב עבדת 

כאשר פיתוחה ישען על בסיס תכנון כולל וייעשה באופן מינימליסטי 

 .האזור" בשפת"ו
 לב בתכניותתשתש, מומלץ להכין תוכנית ממשק ושימור ארוכת טווח

עולות  הפנהגזרתימתוכנית זו . טייםא של שאר האתרים הנבהמפורטות

 .טווח הקרוב והרחוקל
שרידים ה  בתחום רקיוםבו מבקרים כש לאתר "נבטי" פןמומלץ להוסיף 

ששרידיה , טיתאלשם כך יש לשלב את הדרך הנב. נטייםאביזהרומיים וה
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פי -לעניתן לשחזר קטע דרך . הברורים מגיעים אל האתר מדרום ומצפון

ש את אבני  לסקל ולהדגי-הקטעים השמורים יותר שמדרום לעבדת 

להציב או , להציב אבני מיל שנלקחו בעבר ממקומות אחרים בדרך, השוליים

למרות שאבני המיל הוצבו על ידי הרומאים (העתקים של אבני מיל כאלה 

 ).הן נותנות הדגשה ברורה לדרך - ולא על ידי הנבטים
, לשחזר בו את בית המלאכה, ניתן להכין לביקור את בית היוצר הנבטי

יחודית של הקרמיקה יכדי להדגיש את היצירה ה, העתקי כליםהתנור ו

, ואת העובדה שלא רק בפטרה) שהייתה העדינה ביותר בעולם(טית אהנב

 . יצורהיאלא גם בעבדת עסקו ב
מכלאות בעלי החיים שבקרבת בית היוצר יכולות להדגיש את האופי המיוחד 

 . שעברו בה על אם הדרך ואת שיירות הגמלים היושבשל ישוב אוהלים
מסלול מסגרת יש לשלב את המחנה הרומי ואת המבנים שנחשפו עד כה ב

לחשוף בעתיד את האורוות הרומיות ועוד בתים רומיים , הביקורים

 . נטייםאוביז
 החום ביום והוסיפו עניין מועקת פתרון מצוין לוביקורי הלילה בעבדת היו

, כסניות מצפה רמון במלון ובא-וחוויה לאלה שנשארו ללינת לילה באזור 

 .בשדה בוקר ובחאן השיירות
תאורה נכונה יכולה להדגיש פרטים ולעמעם אחרים והיא הופכת את האתר 

 . נשכחתבלתילדרמטי מאד ואת הביקור בו לחוויה 
,  היוםמהלךב באתרים נוספיםלמבקר לסייר ביקור ערב באתר מותיר זמן 

 יש גם  שלדברכך, ים לתכנית הסיורםאחרת לא היה ניתן להכניסבדרך ש

 .תרומה כלכלית
 היא בעיית ביטוח  באתר לא מאפשרים ביקורי לילהשלההבעיה העיקרית שב

.  למצוא לה פתרון מהירשחייבים גרידאזו בעיה בירוקרטית . המטיילים

פתיחת  לשכלכלית ה הכדאיות    כי רצוי למתן ציפיות לגבי להדגישחשוב

במהלך , שקעה לטווח ארוך שתיצורזו ה.  בטווח המיידי- האתר בערבים

 . בעתידפרייםאלה יתנו ו דפוסי ביקור וסיור ,הזמן
הביקורת שלהלן . מושך את העיןהוא מרכז המבקרים הקיים היום בנוי יפה ו

  קוראת לשפראלא, מרכז נאה זהל  שים החיובי היבטיו באה לשלול אתאינה

 . ר ולנושאהמתאימים לאת,  לסטנדרטים גבוהיםרמתו ולהעלות אותו
 בהרבה הלהגדיל במרכז המבקרים קיימת תצוגה ארכיאולוגית קטנה שצריך

דרך "לאורך (צאים הרבים שנחשפו בעבדת ובסביבתה מ מהמ להולהוסיף

 ").הבשמים
,  בהרבה לסיפור הלבונהדגש חזקאך יש לתת , תצוגת התבלינים יפה וחביבה

ין ערוך על כל אלה לעושחשיבותה ת הדגשתוך , הכנתהדרכי גידולה ואופן 

 .שאר המוצרים
יש לשפר ולעדכן . סובלים משגיאות, ההסברים והמפות שמוצגים במרכז

 .אותם ולהעמיק את התכנים
הוא נעשה על ידי . הסרט המוצג במקום הוא דוגמה טובה לשגיאה תכנונית

 גיאוגרפים ואנשי ,שהתייעצו עם  ארכיאולוגים, מומחים להפקת סרטים
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מבחינה ין ישהוא מענ, "פאזל קולנועי"יצרו מומחים אלה .  אחריםמקצוע

 קודם רקעו  מידעשאין לו,  תורם מאומה למבקר הרגילאינו אך ,ויזואלית

 .בנושא
 עיבדו אנשי המרכז את חומר הגלם מצילומים והפיקו ממנו סרט ,לאחרונה

אולם גם הוא , ברור קצת יותר למבקר הסבר שנותן, קצתבמארוך , נוסף

 של היבטיה הרחביםמבקר את ה תפקיד הסרט להציג בפני. סרלוקה בח

תחומי אנשי מקצוע ביש להיעזר ב, לצורך זאת .הנבטים" סיפור"ואת עבדת 

 ', ארכיאולוגיה וכו, תיירות, הדרכה
לטיולי רכב רב מינוע , בחלקו העליון של נחל הבשור" הדייקה"פתיחת מעבר 

 זה קטע של פושרו את צירויאפ, והרחקת שטחי האימונים של הצבא ממנו

  מסלול- "דרך הבשמים"לרי מאד של  רכב רב מינוע לאורך ולמסלול הפופ

 -" הדייקה"מעבר צרוף . המוגבל היום לקטע שבין הערבה למכתש רמון

העובר באגן נחל הבשור לחלק ממסלול " דרך הבשמים"יהפוך את קטע 

להפסקת לילה מצפה רמון ישמש - בוקרהכשמרחב שד, מקובל ואטרקטיבי

עבדת צריכה להתפתח לאטרקציה מרכזית בין . נוחה בין שני ימי הרפתקה

 .הםי בינקשר וללולשני חלקי המס

 

 :לסיכום
דרך " של עבדת כעוגן ראשי במרחב המומלץ לתכנן את העמקת מרכזיות

לבין הקטע העולה מהערבה בין  -   בין שני קטעי דרך זוקשרול" הבשמים

 .אגן נחל הבשורהקטע הממשיך לאורך 

 

 :הערה
ממשית וניצנה נמצאות מעבר לגבולות התכנית ולכן אין כאן התייחסות 

 .מפורטת אליהן
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 נטיתאהתקופה הביז 7.8
מהמאה הרביעית לספירה ועד לתחילת המאה השביעית לספירה הייתה ארץ ישראל תחת 

טנבול היא איס,  אימפריה שמרכזה היה בקונסטנטינופול-נטים אשלטונם של הביז

 .שבתורכיה
 הפרסים הסאסנים  לתוכהזו שרר שלום בארץ ורק לקראת סופה פלשוהבמשך כל התקופה 

 .ידי הערבים- על כל המרחבנכבש   - וזמן לא רב אחריהם
. גידולםל להתרחבות הישובים ו, הביאו לריבוי אוכלוסיןפורחתהשלום והכלכלה התנאי 

 מספר חבל הבשור מאוכלס בהיה  זותקופהב. החקלאות התפתחה והתפשטה גם לדרום הארץ

 עלה מספר , בזמנינו,-20ה רק במחצית השניה של המאה .בתולדותיו הגדול ביותרהאוכלוסין 

 .נטיתאהתושבים על זה שהיה בתקופה הביז
חלקו הצפוני נכלל . בין שתי פרובינציות של האימפריה חבל הבשור חולקבאותה תקופה 

הגבול ". פלסטינה השלישית "הצינ בפרובי-וחלקו הדרומי " הפלסטינה הראשונ "הנציביבפרו

כך שעזה ובאר שבע היו מצפון לו וכל העיירות , )בדרום ים המלח( צוער -עבר בקו רפיח 

 .  מדרום לו-טיות לשעבר אהנב
 חלק מצאצאי הנבטים ומבני שבטי הערבים שהיו כאשר, ה הייתה ברובה נוצריתיהאוכלוסי

אנו יודעים על קיומן של אוכלוסיות נוספות שהיו תחת השלטון , זאתעם .  התנצר-בדרום 

 .  יהודים ושומרונים-נטי בארץ ישראל אהביז
 הייתה ארץ ישראל ןלמרות שבצפו(בעוד שאין עדויות לנוכחותם של שומרונים במרחב הבשור 

.  זהחבה יהודית במרי לקיומה של אוכלוסי רבותישנן עדויות, )שומרונית גדולהה יאוכלוסי

שרידי נמצאו שבה , ליד נירים- כגון מעון(ה זו חייתה הן בערים ובעיירות מעורבות יאוכלוסי

נראה .  רק יהודיםתושביהם היווהן בישובים ש) בית כנסת ושרידים של שתי כנסיות

 ".פלסטינה הראשונה " בתחום כולה בחלק שנכללתגוררהיה היהודית הישהאוכלוס
רוב . טיות לשעבראיה בעיקר בעיירות הנביסוהאוכל זההתרכ" פלסטינה השלישית"ב

 רובם ממוצא נוודי ,נים רביםאגאגם פ, ובעיקר סביבן,  חיו בהןולםא, תושביהן היו נוצרים

 .ני רק לדרום חבל הבשוריה כזה אופיילוסיכהרכב או. וערבי
ם נמצאי, חלקם גדולים ומרשימים, נטיתאשרידים רבים מאד של ישובים מהתקופה הביז

 . במרחב חבל הבשור
נטי הן חלק א ביזתחת השלטוןשהמשיכו להתקיים , טיותאוהעיירות הנב" אתרי הפסיפסים"

 היו עשרות ישובים ,בנוסף להם). ראה הרחבה בפרקים הרלוונטיים לעיל( מישובים אלה

 . כפריםמיעוטם ערים ועיירות וםרוב, נוספים
 :נוספותערים ועיירות דן היו  ולציגדולות במרחבה העריםהיו , באר שבע ועזה

, )?רר' אום גורבתח(גרריטיקי  -גרר , ) שובל- זבאלה ורבתח(שובילה , )בית הגדי(בית הגדייה 

 ורבתח?  עירקורבתח(אורדה , )מעון(מנואיס , ) פוטיסורבתח(פוטיש , )תל שיחאן(שיחאנה 

 ). דאי בשטחוהוי וילשתי האחרונות אין ז. (צמא/ בית שמע , שוק מאזיי, )?מלתעה
 להם צההן בתוך הישובים והן מחו,  נוכחות חזקה של מנזרים וכנסיותגםהייתה  זה במרחב

המנזר , כנסיית שלאל,  מגן- נוראן 'כנסיית שיח, כנסיית כיסופים: כמו(במבנים עצמאיים 

כולל ,  ובמנזרים והעצימה את נוכחותם בכל מקוםותהאימפריה תמכה בכנסי). בכתף שבטה

 .שורבחבל הב
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מערכות  בכל הישובים הללו פותחו . כפרים גדוליםעשרות עיירות היו בחבל הבשור עוד מלבד

או , בורותל  שהעבירו את המיםשטפונות או מי נביעות,  מי נגרלכתהוואיסוף למשוכללות 

 .כות גדולותיבר לאמקבצי בורות ולעיתים גם ל
אומצו ובהן   גדולות ורבותחקלאיותבנו חוות  של מרחב הבשור נהצחיח יותר ו הדרומיובחלק

 הפעילות תעוצמ. תעלות ובורות,  טרסות- נגר מיאיגום וניצול  ,טכניקות משוכללות לאיסוף

  האזורים הצחיחיםמעטים. החקלאית באזור זה היא מדהימה ושרידיה מרשימים ביותר

 .ר בעוצמות כאלה כמו בחלקו הדרומי של מרחב הבשושרידי חקלאותבהם יש שבעולם 
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 התקופה הערבית הקדומה  7.9
ניכר אך במעט במרחב )  לספירה12-מהמאה השביעית ועד למאה ה(חותמה של תקופה זו 

 . הבשור
הכובשים הערבים היו מעונינים בעיקר בשטחים הירוקים והפוריים שבצפון ופחות באזורי 

 .נח המרחב נז-בתוך שנים מעטות לאחר שכבשו את הארץ  . המדבר ובשולי הארץ הנושבת
 נותר המפעל האדיר של הבניה והחקלאות מהתקופה הביזאנטית ללא -בהעדר שלטון מרכזי 

 . יד מטפלת ומכוונת ובעקבות זאת החלה נטישת יושבי הקבע את האזור
למעט שימוש דל ואקראי , יושבי המדבר היו נוודים ולא עשו שימוש בישובים הנטושים

 . במפעלי המים
בתמיכת . את דת האיסלם, בעיקר הנוודים, לו חלק מאנשי המרחבקיב, בתחילת התקופה

. התנחלו באזור מעט מן הנוודים הללו ובנו ישובים קטנים ופשוטים, השלטונות המוסלמיים

אתר חלוקים שליד צומת חלוקים הוא בן התקופה הזו ובצמוד לו נבנה מסגד פתוח שהוא 

רק נוודים , במשך מאות שנים, במרחב נותרו , לאחר שגם אתר זה נזנח. מהקדומים בעולם

 .שלא השאירו אחריהם שרידים בנויים

 ומנית והבריטית'התקופות העות 7.10
, )1948 עד -1917 ומ1917 ועד 1517-מ(שנמשכו ברצף אחת אחרי השניה , בשתי תקופות אלה

 : ההתייחסות אליו הייתה בשני מישורים. לא ראו במרחב הבשור אזור ראוי לפיתוח
 . רחב צבאי ואזור חיץ אסטרטגימ .א
באופן שלא יפגעו האינטרסים של , עמם ראוי וכדאי לשמור של קשרים, מרחב של נוודים .ב

 .השלטונות
כתוצאה , רק בשנים האחרונות לשלטונו. ומני לא טרח לפתח את המרחב'השלטון העות

המרכזי להיטיב עם  החל השלטון -מאיום הכיבוש הבריטי והעניין שהחלה לגלות בו הציונות  

  .מתוך מגמה ברורה להופכם לבני בריתו, האוכלוסייה הבדואית
. 1917-ומנים ב'מצב זה לא השתנה מהותית גם לאחר שהבריטים כבשו את האזור מידי העות

מיעטו בפעולות פיתוח והמעט , התייחסו לאזור כאל מרחב הגנה צבאי, כקודמיהם, הבריטים

ממש כמו , גם כאן .ובים יותר לאוכלוסייה הנוודיתשנעשה התמקד ביצירת תנאים ט

כדי , מנת להיטיב עם האוכלוסייה הבדואית-נעשו רוב הפעולות על, ומנים'קודמיהם העות

 .לזכות באמונם ולהופכם לבני ברית
ומני והבריטי באזור הם ברובם 'שמעט השרידים שהותירו השלטונות העות, לא מפליא איפה

 . ב"מצודות משמר וכיו, מתחמי תחמושת, מסילות ברזל, עופה שדות ת-שרידים צבאיים 
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 הציונות 7.11
שנחשב כמרחב התיישבות ,  אזור מערב הנגב-ראשית המפעל הציוני נקשר  למרחב הדרומי 

יחסית " פנוי" מחד ו-בשל היבטיו האקלימיים והיותו ראוי להתיישבות , מועדף למפעל הציוני

 . מאידך-מאוכלוסייה 
להקים את המדינה היהודית במרחב ) 1903(ביוזמות הייתה הצעתו של הרצל הבולטת ש

 ).עריש-תכנית אל(הדרומי של ארץ ישראל 
חששו מהמגמות הציוניות שכוונו לאזור קו התפר הדרומי , ומנים ולאחריהם הבריטים'העות

וח ומתהליך ההתקרבות בין הציונות והאוכלוסייה הבדואית וחסמו כל יוזמה ציונית לפית

 .המרחב הדרומי
תוך שנים . 20- של המאה ה40-באופן ממשי ומשמעותי חדרה הציונות למרחב זה רק בשנות ה

 .נמתחו קווי מים ופותחה חקלאות נרחבת, מעטות נפרשו במרחב ישובים רבים
שהפכו בין לילה ,  ישובים30-כבר היו במרחב הדרומי כ) 1948(בעת מלחמת העצמאות 

ו בעוז על החזית הדרומית מפני פלישה אפשרית של צבא מצריים למשלטים צבאיים והגנ

 .לעבר מרכזה של המדינה הצעירה
 .עם תום המלחמה המשיך מפעל ההתיישבות הציוני והמרחב כולו הפך למרחב חקלאי מפותח

 

 :פיתוח מוצע
 משמר את מורשתה של תקופה זו והוא מוצג בפרק התיירות בתכנית -עיקר הפיתוח המוצע  

  האב
אלה הם אתרי מורשת ומוזיאונים מראשית ההתיישבות שהפכו . לשיקום ופיתוח נחל הבשור

 .לאתרי תיירות
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 מוזיאונים ומרכזי תצוגה 7.12
 ישנה -פרק זה מציג בקצרה את מרכזי המורשת וההיסטוריה שבמרחב הנדון ומטבע הדברים 

 . ותי שיובא בהמשךחפיפה והקבלה בין המוקדים המוצגים בפרק זה לבין הפרק התייר

  מוזיאון לתרבות הבדואים -) ביער להב(ו אלון 'מרכז ג 7.12.1

כולל גם תצוגה של מערות , בנוסף להיותו מוזיאון לתרבות הבדואים, ו אלון'מרכז ג

מוזיאון הבדואים הוא חשוב ופעיל ונמצא בצמוד לאזור . השפלה לאורך כל התקופות

התצוגה של תרבות . צמוד לגדר הקיבוץהתיישבות הבדואים בתוך יער להב וב

 . ואולי במזרח התיכון כולו, הבדואים היא הטובה והגדולה מסוגה בארץ
, הוא שיתוף רחב של הבדואים בכל נושאי הפעילות, המיושם במוזיאון, עקרון חשוב

 - הראשיים מרוחק מצירי התנועה אחר והמוזיאוןמ. כולל הדרכה ואירוח מבקרים

 . יחסית לאיכותו,   לא גדולבומספר המבקרים 
המוזיאון מציע מגוון פעילויות וכן תצוגה ניידת שניתן להזמינה ולהציגה במקומות 

 .שונים ברחבי הארץ

  מרכז מורשת הבדואים -רהט  7.12.2

בהיותו . המרכז סגור ולא פעיל מזה שנים מספר. מרכז שהוקם על ידי הבדואים ברהט

מיקומו היה . ם אירוח עם תצוגה קטנה ופשוטה כלל המרכז שוק קטן ומתח-פעיל 

 .מנותק מציר תיירות
תוך הקפדה על אופי , הקמת מרכז למורשת הבדואים הוא רעיון יפה וכדאי לחדשו

יש להגדירו , ולכן. ו אלון'שונה מזה המוצג במוזיאון לתרבות הבדואים שבמרכז ג

העירוני הנחל מפארק המיקום החדש צריך להיות חלק . כמרכז מורשת ולא כמוזיאון

 .)נחל גרר (רהט של 

    ל" מבקרים של הקקמרכז - גילת 7.12.3

קיימת תכנית להפיכתו למרכז מבקרים  ל "אתר גילת התפתח כמרכז האזורי של הקק

תוך שימת דגש על פעולות לפיתוח הקרקע בדרום , ל במרחב הנגב"לפעילויות הקק

ל במשך כל "קלאיות שהובילה הקקנטיעות והכשרות קרקע  ח, מפעלי מים, הארץ

 .שנות פיתוח המדינה
 60-במקום ישנה משתלה ייחודית ומפעל לייצור חבלים משיח האגבה שנותר על כנו משנות ה

  מרכז מורשת תולדות מושבים -מרחבים  7.12.4

תעד את תולדות המושבים מהמרכז . הנמצא בתחום בית הספר מרחבים, מרכז קטן

.  בסיס לארכיון בנושאים אלהחמישים ומהווהמו בשנות ההראשונים באזור שהוק

 . אך הנושא משמעותי וחשוב ויש לשמר מורשת זו, מטופחאינוהמקום קטן וכיום 
מוצע לאתר באחד המושבים מבנה מגורים שהשתמר . ולטפחו מוצע לחזק מרכז זה

, ולהפוך אותו למרכז תצוגה") בית סוכנות("במתכונתו הראשונית מאותה תקופה 

 מוצע .הקשיים והאתגרים שהיו אז, יםיאורחות הח, שתציג את רוח התקופה

בשיתוף עם , שפרוייקט זה יהיה ביוזמתה ותחת אחריותה של מועצה אזורית מרחבים

 .המועצה הארצית לשימור אתרים
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  הנקודות11 מרכז מורשת -נאחביר / בארי  7.12.5

ישום תכנית י נעשית כחלק מההקמה.  בארי הישנה-המרכז נמצא בהקמה בנאחביר 

 .המקודם באופן אינטנסיבי, אב לתיירות במרחב בארי
 הנקודות להתיישבות בנגב בשנת 11האתר ישמש כמרכז לשימור מורשת עלייתן של 

 . וישמש כעוגן לפעילות מורשת חינוכית במתחם בארי1946

 מצפה רביבים 7.12.6

, ותית המושכת מבקריםהמהווה כבר עתה אטרקציה תייר, אתר גדול ומפותח

,  החצר המשוחזרת ושתי מערות-התצוגה כוללת שלושה מרכזים . ישראלים וזרים

 .שבהן משוחזר בעיקר ההווי של ימי מלחמת השחרור
שירותים , מזנון, קולי-באתר מבנה לקבלת קהל ובו אולם להרצאות ולחזיון אור

 .  ואת רוח אותם ימיםהחזיון והתצוגה מדגישים את ימי מלחמת העצמאות. ומשרדים
הדורש תיקונים , מומלץ לראות במרכז זה את אחד מאתרי המורשת החשובים באזור

רמת " דילול"ושיפורים אחדים כמו התייחסות  פתוחה יותר לבדואים ולסביבה וכן 

 .סוק בפרטים בתצוגה כולה ובעיקר בהסבריםיהפירוט והע

 בעבדת " המרכז הנבאטי" 7.12.7

המרכז בנוי יפה והוא . קטן יחסית הנמצא למרגלות האתר בעבדת, שמרכז מבקרים חד

, קולית- תצוגה קטנה ותכנית אור-המרכז מציע למבקרים הנכנסים בשעריו . מטופח

 . שירותים ומזנון, חנות, מידע
 יש לעדכן את המידע בהתאם לתפיסות -המקום יפה אך המידע המוצג בו ניתן לשיפור 

. קולי לממוקד ומלמד יותר-להפוך את החזיון האור, וםהחדשות בחקר הנושא והמק

כציר תרבות " דרך הבשמים"להגדיל את התצוגה ולהתייחס ביתר הרחבה ועומק לציר 

 .)"טיותארות הנביהעי"בפרק , עבדתל המתייחסותראה  ההמלצות ( המגשר בין ארצות
ת לקהל המכלול כולו מתפקד יותר כמשרת את המדרשה וצרכיה ופחות כאתר תצוגו

,  מן הראוי שהדבר יתוקן.ס שדה"הדבר נכון במיוחד בהקשר לאוספים של בי. הרחב

ויפתחו  ,מתאימים לתצוגה ולביקורה במבנים התצוגות יורחבו ויוצגו ביתר מקצועיות

 .בצורה סדירה לקהל הרחב

 גוריון-מכלול צריף בן 7.12.8

טם וחפציהם ומציג תצוגה על ריהו, גוריון-כולל את שני הצריפים בהם גר בןהמקום 

פעיל , המקום בנוי במקצועיות. חייו ואישיותו, חזונו, מכוונת וברורה של בן גוריון

 .במקום שירותי מזון צנועים וחנות מזכרות. ופופולרי למדי
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היסטוריה ומורשת לפי ,  ארכיאולוגיהבהיבטים שלהגדרת רגישות הנחל  .7.13
 מקטעי הנחל

 רוב להגדרת ביאהמ, מורשתה ו היסטורי,ה ארכיאולוגיים שלבטהיבחינת מקטעי הנחל ב

  .רגישות גבוההאו /ערכיות והמקטעים כבעלי 
 דירוג קבע הרגישות ולכן נדרגתבהיבט הארכיאולוגי נראה לנו שהערכיות קובעת גם את 

 .תחשב בשני הנושאים במשותףהמ
הופכת כל מקטע , ובליועצם העובדה שצירי דרכים קדומות עוברים לאורך נחל הבשור או י

 . לבעל ערכיות גבוהה, דרךנמצאת שלאורכו 

 : דוגמאות לכך

 . עוברת לאורך כל תוואי נחל הבשור) דרך הבשמים(דרך המור והלבונה הנבאטית  -

. 4 - ו10, 12, 14שאחד התוואים האפשריים שלה חוצה את מקטעים " דרך ארץ מצרים" -

 . 4 - ו15במקטעים , הבשורנחל והדרים לאורך קב אחרי נחלי באר שבע ותוואי אחר שלה ע

 .4 - ו10, 12, 14ומנית חוצה את המקטעים 'מסילת הרכבת העות -

די באתר אחד בעל חשיבות גדולה כדי להקרין על . האתרים החשובים מפוזרים בכל המרחב

 .המקטע כולו ולהעלות את רמת הרגישות שלו לערכים גבוהים
 :דוגמאות לכך

 .2 - ו1ים אתרי שלמה במקטע -

 .4חלוצה במקטע  -

 .6מזרח במקטע -קובור ולאדיה או אתר צאלים, פרעה הדרומיתל  -

 .7מה ואתר כיסופים במקטע 'תל ג -

 .11 - ו10משאבי שדה במקטעים , רביבים', ביר עסלוג -

 .18ראר במקטע 'אום ג, תל שרע ותל הרור -

 . 23 - ו 22אתרי נחל פטיש במקטעים  -

 . 24 - ו7במקטעים )  מורשת-טי  ברי-עותומני (מכלול בארי  -

 קיבלו דירוג גבוה גם בשל ריכוז האתרים המרשים 22 - ו20,21, 18, 15, 6, 5מקטעים  -

 .שהם בעלי חשיבות עליונה, מהתקופה הכלכוליתית) כולל אתרי הענק(
 .4 - דורגו בדרגה נמוכה מ23 - ו19, 15, 14, 13, 12רק מקטעים 

 עי הנחלמקטהרגישות של   טבלת דרוגלהלן

 :מדד הרגישות בטבלה
 .רגישות גבוהה ביותר = 4, רגישות נמוכה ביותר = 1
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 מקטעי הנחלהרגישות של  דרוג 7.13.1

 אתרים   *תקופות רגישות מקטע

1. 4 MBI ,IA אתרי שלמה 
2. 4 
3. 4 
 חלוצה  4 .4
5. 4 CH  באר אסנת  
6. 4 CH, EB, MBI, MBII, LB, IA ם צאלי, פרעה,לדיהו
7. 4 MBII, LB, IA, ROM, BYZ.  מעון , מה'ג 
8. 4 EB, MBII, LB, IA, BYZ כיסופים 
9. 4  MBI, NAB, BYZ  

 'עסלוג, שדה משאבי ת חדשהע 4 .10
 'עסלוג ,רביבים עת חדשה 4 .11
12. 2 
13. 2 
14. 3 
15. 4 CH 
16. 4 MBII, LB 
17. 4 MBII, LB 
18. 4  CH, MBII, LB הרור, שרע 
19. 2 
20. 4 CH 
21. 4 CH 
22. 4 CH פטיש 
23. 3 LB 

 
 .  פירוט התקופות– ראה להלן –פירוש לסימוני התקופות * 

 :פירוט התקופות 7.13.2

 ) הוא חלקי בלבד בטבלהפירוט התקופות והאתרים(
CH ס" האלף הרביעי לפה-הכלכוליתית ' התק. 
EB ס" האלף השלישי לפה-הברוזה הקדומה' תק. 

MBI ס" לפה2000 - 2200 -)'ברונזה תיכונה א(הביניים של הברונזה ' תק. 
MBII ס" לפה1550 - 2000 -' ונה בברונזה תיכ. 

LB  ס" לפה1200 - 1550 -ברונזה מאוחרת. 
IA ס" לפה586 - 1000) 1200 (-הברזל ' תק . 

NAB לס106 -ס " מאה שלישית לפה-טית אהנב' התק '. 
ROM לס330 -ס " לפה40 -הרומית ' התק '. 
BYZ לס738 -'  לס330 -נטית אהביז' התק '. 

 .לימינו עד -'  לס1517-מדינת ישראל, המנדט הבריטי, העותומנית'  התק-עת חדשה 
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 פיתוח בהקשר בין לאומי  7.14
למותג בין לאומי הפך היום , ישראל ורצועת עזה, שחוצה את ירדן" דרך הבשמים"הקטע של 

הדרך מוכרזת על ידי המדינות בהן היא עוברת כמותג מוביל . בעיקר בתחום התיירות, חשוב

חת באופן ת כציר שלאורכו מתפ-תיירותית ושל פיתוח התיירות ובעיקר וראשי של הפעילות ה

 . חוצה גבולות בקנה מידה גדול, אקטיבי תיירות אזורית
דבר שהעלה את , עובדה זו הופכת את נחל הבשור לחלק ממותג תיירות בקנה מידה בין לאומי

ב התכנון וזאת מאחר ובמרח. לדרגה בעלת חשיבות רבה" קפיצת מדרגה"ערך האזור ב

מאזור , עוברים רוב קטעי דרך הבשמים העתיקה בצמידות לאפיקו הראשי של נחל הבשור

 .צמידות זו הופכת את תוואי הנחל לציר מרכזי ומודגש. עבדת ועד לנמל עזה
 .בנוסף לדרך הבשמים, נחל הבשור קשור לדרכים בינלאומיות אחרות

ת בחלקו המערבי של אגן נחל הבשור  עובר- שהיא החשובה בדרכי העולם העתיק, דרך הים

 . והופכת אותו לאזור שהיה מעורב כמעט בכל אירוע היסטורי שחל במרחב
ה של רצועה הסמוכה לה בתוך שטחבהדרך מגיעה ממצרים ועוברת במרחב רצועת עזה ו

קשרי התרבות והעניין הבינלאומי בדרך הים הוא כמעט , ציאל התיירותנפוט.  ישראלמדינת

הוא מהווה כניסה ו מאחר, ונה בציר דרך זויאגן נחל הבשור הוא בעל חשיבות על. לבלתי מוגב

 כשער הראשי לבאים ממצרים אל , בעיני הקדמונים,ונחשב המדבר אל הארץ הנושבתתחום מ

 . העולם המיושב
 את מרחב באר שבע קישרה דרך זו. הייתה שניה בחשיבותה לדרך הים" דרך ארץ מצריים"

יתה ציר חשוב לסחר נבטי של לבונה ומור יהיא ה.  סיני ומצריםלעברמשכה נו אל נחל הבשור

וערי צפון ) אל עריש(דרך רינוקוררה , ושימשה כסעיף של דרך הבשמים אל צפונה של מצריים

 .  ואף אל אלכסנדריהןאל פלוסיו, סיני
ות  שייר. וראש מפרץ אילת לבין ארץ ישראלעקבההייתה הדרך הראשית בין " דרך עזה"

 של דרך ה הן דוגמא לחשיבות-שיירות עולי הרגל להר סיני ועולי הרגל למכה , המלך שלמה

 . זו
 .דרום סיני וערב הסעודית,  עקבה-מחברת את אגן נחל הבשור עם מרחב אילת " דרך עזה"

מרחב נחל הבשור הוא היחיד .  כיום-ן  לחשיבותגורמיםשימושי העבר של דרכים אלה 

יובלי הנחל והדרכים העוברות בו .  אותה עם כל הארצות הסובבותחברמדינת ישראל שמתב

 . עם ישראל- מצריים-רצועת עזה וסיני, הגדה המערבית, ירדןממלכת  את קשרותמ
לא רק של מדינת , יש לזכור שהתיירות היא אחד מהענפים הכלכליים החשובים ביותר

דול מהיר ביותר בעולם כולו ענף התיירות נמצא בגי. אלא של כל מדינות המרחב, ישראל

, כבר עתה, דרך הבשמים משמשת. ועתידו במדינת ישראל תלוי במידה רבה באופן פיתוחו

 תשומת לב הכציר עליו נבנה שיתוף פעולה פורה עם העמים השכנים ולכן מוקדשים ל

 לכל אגן נחל הבשור  זה ניתן להרחיב שיתוף פעולה.מקומיים ובין לאומיים כאחד, ומשאבים

 .במסגרת זוולנושאים נוספים שנסקרו 
שהם קווים ,  מוגבל לגבולות הנוכחיםאינו של תרבויות העבר ומורשת האזור כןער

 מהווה אפשרות לשיתוף פעולה פורה בין כל העמים ולפעולות  הואאלא, מלאכותיים וחדשים

 .גופים הבין לאומייםבמדינות העולם ובשיזכו לתמיכה ואהדה 
 שבו יש סיכוי  גדול ביותר לפיתוח קשרים בין עמי האזור והיא נשענת התיירות היא נושא

 .עבר התיו בעיקר על מורשת ושרידי תרבו,במרחב הבשור
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ים  כה חשוביםתוח של נחל הבשור צריכה להשתמש בעובדה שמותגימור והפיתכנית הש

גזרות הכלכליות נה.  בתחומה ויכולים לשמש עבורה כמנוף פיתוח עיקרייםעובר

 כציר תיירות -תוח דרך הבשמים יהתיישבותיות יושפעו רבות מהעוצמות שיוקדשו לפוה

בהתייחסות לדרך כאל אלמנט כלכלי חשוב ביותר במרחב ולהקצאת . וטיילות מרכזי

 . המשאבים הנדרשים לכך
צריך להתחשב מאד בתרומתו העתידית של , בעיקר של השטחים הפתוחים, אופי הפיתוח

 .ו לאזור כולוציריו ואתרי, הנחל
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 תיירות. 8
 ידי מוטי קפלן ורמי חרובי-פרק התיירות נכתב על
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  התכניתמטרות תפיסות יסוד ו 8.1
הוא חלק אינטגרלי מתפיסת התכנון הכוללת וממטרות , הפרק העוסק בפיתוח התיירות

תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור והעקרונות העומדים בבסיס הפיתוח התיירותי 

 .נגזרים ישירות ממטרות התכנית
ומהן נגזרות המשמעויות התיירותיות , גשתבאות מוד, מטרות התכנית מצוטטות להלן

 :כדלהלן

 טיפוח ושמירת מכלול הנחל 8.1.1
טיפוח . שמירת הרצף והתוואי. דגש על מרכזיות הנחל. גישה תכנונית כוללת: מטרה

 .המגוון הנופי והתוכני
בנחל מהווים את חוט השדרה התיירותי והסיור  צירי הטיול :נגזרת תיירותית

 מקורנחלים היות הב. ווים ציר אטרקטיבי של טיול ופעילות מההנחלים. המרחבי

 בעלי החיים  שלפעילותהמרבית סביבם גם מתרכזת , המרכזי בסביבה המדבריתהמים 

א שרידים היסטוריים ו סביב מקורות המים ניתן למצ.מרבית נופי הצומחו

 .וארכיאולוגיים רבים המעידים על פעילות אדם ענפה
בהיותו עמוד השדרה של האזור ,  לכל אורכורנחל הבשו :הם קרייםיהצירים הע

נחל .  ובאפיק הנחל עצמו"דרך הבשור "לאורךההיסטורית וכן " דרך הבשמים"ותוואי 

 מאזור אגם ירוחם ועד אזור מתחם משאבים ,נחל רביבים .בעיקר בחלק המרכזי, גרר

 . חל סכרנחל באר שבע ונ -לאחר הכשרה והשקעה ,  ובמידה מסוימתופארק גולדה

 שמירת המערכת האקולוגית 8.1.2
תוך , היסטוריה ומורשת, ארכיאולוגיה, נוף, שיקום ושימור ערכי טבע: מטרה

 .שמירת אופיו של הנחל והמרחב סביבו
ערכי  שמירה וטיפוח, לצד שימור מערכת אקולוגית ואיזון סביבתי: נגזרת תיירותית

יש למצות את הניתן . נאת האדםלהגם הארכיאולוגיה והמורשת היא , הטבע, הנוף

כדי להביא לסובב , השחזור והשיקום הנאותים, במגבלות כושר הנשיאה, מערכים אלה

 .בו ייהנו המבקרים מאוצרות השטח, איכותי של טבע ומורשת אדם

 גישה חופשית לציבור 8.1.3
 .מעבר והנאה ממערכת הנחל והמרחב לאורכו, שמירת זכות הציבור לגישה: מטרה
יהיו על פי הגדרה פתוחים , המרחב הפתוח ועמו צירי הנחלים: ת תיירותיתנגזר

בכפוף למגבלות כושר הנשיאה והתחדשות , ונגישים לציבור במשך כל ימות השנה

במגוון גדול של , יש לפתח צירי גישה אל הנחל וצירי תנועה לאורך הנחל. מקומית

 ".שווים לכל נפש"אמצעי תנועה אשר רובם 



252   תיירות פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  

 טיילות ונופש, וח תיירותפית 8.1.4
פיתוח מבוקר ובר קיימא המבוסס על שימושי שטח פתוח בשילוב יוזמה : מטרה

 .פרטית ויוזמה ציבורית מכוונת
מלבד האתרים והמרחבים , וכללית התיור למרחב הבשור וחביל: נגזרת תיירותית

יס אשר יהוו חלק מן הבס, גם אתרים ונושאים הדורשים תשלום, הפתוחים לציבור

 .הכלכלי של יישובי האזור
כאשר , במרחב נחל הבשור ידרשו מסלולים מקבילים של יוזמה פרטית וציבורית

מרחב נחל הבשור זקוק למתן . היוזמה הציבורית מגבה ומסייעת בידי היוזמה הפרטית

העדפה מתקנת ביחס לאזורים אחרים בארץ ולגיבוי משמעותי וארוך טווח של כלים 

 .יםציבוריים וממלכתי

 תכנון בר יישום 8.1.5
, מודעות לפוטנציאל הכלכלי, מקורות מים, התחשבות באילוצים של ממשק: מטרה

 .ביקושים ומדיניות תקציבית
מדבר על השקעה מכוונת להשגת של תכנית האב  התיירות פרק: נגזרת תיירותית

כל השאר יהיה נתון להתפתחות איטית , בשניים שלושה נושאים" קפיצת מדרגה"

 .ומבוקרת
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  התיירותתכניתעקרונות  8.2

 תפיסת העל של התכנית 8.2.1
מרבית .  של תכנית האבהמרכזי  חוט השדרה התיירותימהווה אתציר נחל הבשור 

התכנית מדגישה זיקה זו ומבקשת לחזק .  זיקה לערכיולהןהאטרקציות סמוכות אליו ו

 רציף ובעל סדר פנימי ,יש מכלול הגיונובי גלכדיאותה וליצוק בה תכנים ומשמעות 

סדר . המבקר במרחב יחוש בהגיון פנימי זה ולא ינוע על פני אתרים אקראיים. משלו

פיתוח פיסי של , זיקה ארגונית ותפעולית, פנימי זה יושג באמצעות מתווה התכנון

 .שילוט והכוונה, מסלולים ודרכי משנה, האתרים

 שילוב גישות פיתוח 8.2.2
פרק זה מציג שתי גישות אלה ואת ,  פיתוחגישותתי משלבת שתי  לפיתוח תיירוהתכנית

 :השילוב ביניהן
 ואה גישה זו נשענת על העובדה כי מרחב נחל הבשור :מתוןהפיתוח ה גישת 8.2.2.1

 -הנמצא מחוץ לטווח ההשפעה הישיר של ערי המטרופולין , אזור פריפריאלי

בסדר ימים בו אינם חלק ניכר ממשאבי התיירות המרש. תל אביב וירושלים

 ומקומו על מפת התיירות היא בהקשר של אתרים גודל משיכה ארצית

 . מרחביים ומסלולי טיול ושהייה קצרה
או על לינה לתקופה קצרה , מבנה התיירות במרחב נשען על תיירות יוממים

 .באחד מבתי ההארחה הכפריים
באופן , יםעם הפוטנציאל הקי" להשלים" ראוי גישת הפיתוח המתוןעל פי 

. ביסוסו והתפתחותו האיטית והמבוקרת,  המערך הקיים וחיזוק קיוםשל

, תוספת חדרי אכסון, גישה זו מחייבת פיתוח הדרגתי של מסלולים נוספים

בפרישת השקעות ארוכה , תוספת אטרקציות וכל זאת בטווחי זמן ארוכים

קיימת ההקרן . (תוך הישענות על מקורות ציבוריים ככל האפשר, ובטוחה

 ). ותקציבי רשויות, החברה הממשלתית לתיירות, לישראל
 ".שמרנית"הפרוגרמה שתיגזר מחלופה כזו תיצור תכנית עבודה 

שינוי במיצוב נדרש גישה זו מדגישה את העובדה כי  :מדרגהה קפיצת גישת 8.2.2.2

כרוך בשינוי תפיסה כולל באשר למיקומו ומעמדו של ה, התיירות האזורי

נמצאת ברמת ההחלטה הכוללת למיצוב , יפה לשינוי מעין זהשא. האזור

תשמש , על פי תפיסה זו. האזור ואשר התיירות מהווה רק אחד מנדבכיה

ליצירת , התעסוקתיים והתדמיתיים, התיירות כאחד מן הכלים הכלכליים

  . כולוקפיצת המדרגה של האזור
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קיים מערך תיירותי מקומי  ללא ניתן עדייןהמתבססת על ההנחה כי , קבלת עמדה כזו

ברמה ארצית וכי עוצמת המשאב המקומי אינה מספיקה כדי להעלות את האזור 

 מחייבת בחינה מחודשת של משאבי התיירות האזוריים -למיקום ברמה הארצית 

תוך אימות קיומו של , הארכיאולוגיה והמורשת, הנוף,  אתרי הטבע-הקיימים 

 . מיצוב התיירות האזוריתפוטנציאל בסיסי לצד מגמה לשינוי 
גישה זו מכוונת לשינוי גדול ומשמעותי ומחייבת התערבות חיצונית כדי לחולל שינוי 

 . כזה

 בין הגישותשילוב  -תכנית התיירות 
 תיירותיהפיתוח ה. ו לעילג שהוצהגישות שתי בין משלבת התכנית התיירותית המוצעת

יחד עם . ית וחברתית של האזורבהתאם לישימות כלכל,  מבוקר ומתוןיהיה בבסיסו

התכנית . במספר קטן ונבחר של אתרים" קפיצת המדרגה"זאת תיושם מדיניות של 

ויהיו בעלי פוטנציאל לשנות את " פרוייקט דגל"שישמשו , מזהה עוגנים תיירותיים

פרוייקטים אלה יהיו האבן השואבת למשיכת פיתוח . הדימוי התיירותי של האזור

בעזרת השקעות מאסיביות ומיקוד מאמצים . ם הנוספים בסביבתםתיירותי אל האתרי

 דרכי פיתוח הציעמהתכנית . יהוו העוגנים מוקדי משיכה בקנה מידה אזורי וארצי

 תיירות ייצירת מוקד: בנושאים וברמות השונות, וכלים שונים של התערבות חיצונית

 .ת מתאימיםבעל עוצמת משיכה גבוהה ופיתוח אמצעי אכסון בקיבולת ובאיכו



255   תיירות פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  

 מתווה תכנוני למערכת התיירות 8.3
 ומרחבים חקלאיים כולל שטח נרחב ומגוון ובו יישובים, סביבות נחל הבשור, מרחב התכנון

 ואטרקציות תיירותיות מסוגים שונים  שטחים מיוערים, אזורים בעלי ערכי טבע ונוףלצד

 .המפוזרות במרחב
 :בהקשר התיירותי ניתן לומר על המרחב

. וגם מן ההיבט התיירותי, קיימת שונות קיצונית מכל הבחינות, ר" קמ1700ח בין בשט -

, האזור כולל אתרים בעלי ערך ונוכחות תיירותית המופיעים על פני מפת התיירות הארצית

 .לעומת מרחבים חסרי כוח משיכה תיירותי ובעלי דימוי מרוחק

כה ובלתי מספקת וחלקו של לגבי חלקים נרחבים של מרחב התכנון קיימת מודעות נמו -

, הדבר נכון לתיירות הפנים ותיירות החוץ כאחד. נמוך" עוגת התיירות הארצית"האזור ב

 . מספר המבקריםףהן מבחינת העוצמה של אתרי התיירות והן מבחינת היק

יתרון שאינו נפוץ בשטח הצפוף , ולרציפות השטח הפתוח   יתרון לגודלהתכנוןלמרחב  -

השטחים , ידייםהרחבי ופתוחים המרחבים ה.  הארץ ומרכזהוהמצומצם של צפון

על פני מרחב , רציףו מהווים יחד מכלול פתוח ,  ושטחי היערשמורות הטבע, החקלאיים

 .לריכוז האורבני הצפוף במרכז הארץיחסית בסמיכות חלקם אף נמצא  אשר,  גדול

 . אש סגוריםבעיקר שטחי, מרחב התכנון עתיר שטחים אשר אינם זמינים לתיירות -

.  שעות נסיעהבין שעה וחצי לשלוש, מרחב התכנון מרוחק מריכוזי האוכלוסייה העיקריים -

 .מבחינה תדמיתית גדול  המרחק עוד יותר

 שפת תכנון
בוצע מיפוי של הנוכחות התיירותית במרחב הפורמלי של , בשלב ראשון וכבסיס לתכנית זו

 . אגן ההיקוות של נחל הבשור-התכנית 
בשפע התיירותי במרחב הגדול והמגוון ובמסד הנתונים והתכניות " סדר" ליצור על מנת

שפה זו . הקושרת את רעיונות הפיתוח עם המרחב הפיסי, גובשה שפת תכנון אחידה, הגדול

קיימת כבר בעבודות אשר נעשו בעבר עבור מרחב זה ומצוטטות בתכנית ובתכנון התיירות 

 . הארצי
 מחד והצורך ליצירת קשר וחיבור לשם -ל גודלו הפיזי של המרחב זו נשענת ע" שפת  תכנון"

משקפי "דרך , הגדרת הגג של שפה זו מציעה לראות את הנגב.   מאידך–יצירת רצף 

 את המרחב הגדול חוצים צירי אורך ורוחב - "מרחב של צירים ומתחמים"כ, "התיירות

 .  מתחמי ומוקדי תיירות-ולאורכם 
 מרכיבים עיקריים המהווים את מספרמציגה תכנית התיירות , נוסףזו וב" הגדרת גג"תחת 

 מרכיבים . יביא ליצירת מערך תיירותי כולל ומגווןהאיחוד ושילוב מרכיבים אל, שפת התכנון

 :אלה הם
 פארקים    *    עוגן תיירותי    * תיירות   מתחם*   ציר תיירות   *   מרחב תיירות   

 החייאת אתרים  *   תיירות נושאית *    ן תיירותי   אכסו*    תיירות חקלאית   
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 מרחבים תיירותיים 8.3.1
הנבדלים זה מזה באופיים , התכנית מחלקת את מרחב התכנון הכולל למרחבי משנה

כפועל יוצא מאלה הם שונים גם הנחלים . המורפולוגי והנופי ובתנאיהם הסביבתיים

 .טפונות העוברים במסלולם במשטר הזרימה שלהם ובאירועי השי, באופיים
הוא מהווה יתרון בפני עצמו באפשרות ". אמצעי חלוקה טכני"הגדרת המרחב אינה רק 

 .חורש וחקלאות, לחוות שהייה וטיול בשטחים רחבי ידיים של טבע 
 . טיפוח המרחב הוא ערך תיירותי בפני עצמו

 : " תיירותמרחב"תחום התכנון של נחל הבשור חולק לשלושה סוגים של 
 המרחב החקלאי*      מרחבי החולות     *      המרחב ההררי     

 המרחב ההררי  8.3.1.1
,  במעלה נחל הבשור- במעלה נחל גרר ורכסי חתירה ובוקר -גבעות להב 

לשטחים . מהווים חלק חשוב ומרכזי מתחום התכנון של נחל הבשור

 .ההרריים ערך גבוה מבחינת הסובב והנוף הטבעי
 בהיותו קשה לעיבוד - מופר פחות תחום זהח ההררי הביא לכך שאופי השט

 מחד -מפיתוח חקלאי אינטנסיבי " הצליח לחמוק"המרחב ההררי . ולתנועה

 גורל שנגזר על מרחבי הלס - מאידך  -) בעיקר צבא(, כלי רכב" כיבוש"ומ

 .  והחולות
 טבעמרוכזים אתרי , בהיותו משמר נופים טבעיים, במרחב ההררי המגוון

 . תצפיות ומראות נוף מרהיבים, שבילים, טיוליםו
 מגבעות מיוערות ומרחב מוצל -השונות הנופית של מרחב זה היא רבה 

תצפיות מרהיבות ושפת מכתש באזור , דרך התיישבות עירונית, באזור להב

לצד חוות חקלאיות , ירוחם ועד תרבות חקלאית והתיישבות היסטורית

 .הנגב-חדשות באזור הר
תופעת נוף ויוצר רכס בוקר באזור ההררי חל הבשור חוצה את המרחב נ

הקרויה בערבית " נחל חוצה רכס" תופעה בשם -  ייחודית בפני עצמה

מנצלת " דרך הבשמים" השדרה התיירותית המרכזית של תכנית ."דייקה"

 .תוואי זה
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 מרחבי החולות 8.3.1.2
, ו נחל רביבים ונחל סכרהערוץ המרכזי של נחל הבשור וכן ערוצי משנה כמ

 .חוצים מרחבים חוליים
 .אזור חולי זה מהווה את גבולה הצפוני של חגורת החולות של סיני והנגב

המהווה גם קו חולשה מורפולוגי ומתחתר , קו תפר זה" מנצל"נחל הבשור 

במעקב רציף אחר תוואי הערוץ המרכזי נגלה מקומות בהם ניתן . לאורכו

.  מזרח לאפיק-מערב ומישורים מצפון- מדרום חולות-לראות בברור 

, מזרח הנחל-החולות תחומים נוספים גם מצפון" כבשו"במקומות אחרים 

 ).כדוגמת חולות נחל סכר(
 בעל ערך גבוה מבחינת תנאיו ואאזור החולות ובעיקר המרחב הדרומי ה

 .אקלימי וביולוגי, נופי, זהו מרחב בעל ייחוד גיאולוגי. הטבעיים
 .את המטייל לחוויה ייחודית" מזמין"חולי הנקי מושך את העין והמרחב ה

מצוי בתחום שטחי ) וגם מחוצה לה(רובו של המרחב החולי בתחום התכנית 

עובדה המונעת רבות מהפעולות התיירותיות שניתן היה . ל.ה.האש של צ

רחבות של " כתפיים"למרות זאת עדיין ישנן . לבצע בהיעדר מגבלה זו

עובדה שללא ספק מעלה את ערכיותו , ליים לאורך ציר הנחלחו-ים-מרחבי

לאומי הגן כדוגמא ניתן להביא את ה. ומגוונת את האפשרויות התיירותיות

קיים פוטנציאל פיתוח ושילוב במערך ובו נמצא על אם הדרך ה, חלוצה

 מצויה בלבו של שטח , לעומת זאת,"רחובות בנגב. "טיולים במרחבי החולות

 .פחותהאש ונגישותה 
בעיקר בשל , חולות חלוצה ועגור לא עלו עד כה על מפת התיירות הארצית

 ולו(של מערכת הביטחון  מגבלותהלאחר הסרת . מגבלות שטח האש בתחומן

 .טיולים מרתק לאזור להפוךזה  עשוי אזור ,) בצורה חלקיתגם

מההיבט התיירותי והנופי מוצע לראות את המרחב החולי כחלק בלתי נפרד 

שילוב וניצול . לתכנית" תחום התייחסות"כנית הכוללת ולהגדירו כמהת

, היתרון לגודל של מרחבים פתוחים שהם בגדר ארץ בראשית לא מופרת

יוצרים תמונה  - עוטפים ומקיפים את מתחמי התיירות והאתריםה

 .תיירותית שלמה ומגוונת
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   המרחב החקלאי -מישורי הלס   8.3.1.3
 . מערב הנגב מתקיימת חקלאות מגוונת בהיקף רחבשל צפון  במישורי הלס

, אדמת הלס. אזור זה שימש במהלך ההיסטוריה כולה כאזור חקלאי

לצד מים רבים , המישורים וכמויות הגשם המאפשרות חקלאות בעל

 הפכו אזור זה למתאים -הזורמים באפיקי הנחלים וחורצים את המרחב 

 . תאםלחקלאות והאדם היטיב לנצל זאת ולטפחו בה
מערב הנגב ללא הכר -בחמישים השנה האחרונות השתנה מרחב הלס של צפון

תוך דור . את הטכנולוגיה החדישה והסיעה מים אל הנגב" רתמה" הציונות -

כמעט , למעט שמורות הטבע ואזורים מיוערים, אחד השתנה האזור וכיום

 . ולא ניתן למצוא בו יחידות נוף שאינן חקלאיות
 והולכת מי  החקלאות במרכז הארץףעם הירידה בהיק, בעשור האחרון

 שימושי חקלאות מועתקים -הקולחין המטוהרים ממרכז הארץ לדרומה 

כל אלה  . חדשיםפרדסים וגידולי שדה,  ובהם מטעיםאזור זהרבים ל

  לעושר הנופי,מוסיפים לצבעוניות העונתיתמתווספים למצאי הגדול הקיים ו

 . יירולהיצע שניתן להציג בפני הת

 חלק ממגמה הולכת וגוברת של תיירות יאאשר ה, התיירות החקלאית

לתפוס מקום מרכזי במערך התיירות , בהכוונה נכונה, יכולה, אקולוגית

 ).ראה הרחבה בעניין התיירות החקלאית בהמשך פרק זה (.לל באזורוהכ

פוטנציאל גם ניתן לראות במישורי הנגב המערבי , כמרחב עתיר שטח

 במרכז םאשר קשה לספק,  שטחים גדוליםהדורשותת מרחביות לאטרקציו

 .  רגישות טבעית גבוההלהם םהארץ או באזורי
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 צירי תיירות 8.3.2
יתרון שאינו נפוץ בשטח הצפוף והמצומצם של , במרחב נחל הבשור קיים יתרון לגודל

דרכים מסלולים ו, פני המרחבים הגדולים קיימים צירי תיירות-על. מרכז הארץ וצפונה

גבי ציר -הן בעצם חווית הנסיעה והטיול על, אשר להם תפקיד כערך תיירותי בפני עצמו

 .התיירות והן כמקשרים בין אגני התיירות
 כציר תיירות עיקרי וראשי "דרך הבשמים" ציר  מצביעה בברור עלתכנית התיירות

 עיקר לאורכו ובסמיכות אליו תרוכז. מאזור עבדת ועד מוצאו לים, למרחב כולו

 . ציר זה הוא חוט השדרה המרכזי של התכנית. הפעילות התיירותית

 :צירי התיירות העיקריים הנוספים הם
עד נקודת החיבור עם נחל , דרך רהט ופארק שרשרת,  מיער להב במזרח-נחל גרר  .1

 .הבשור
באזור " דרך הבשור" חצרים ועד לחיבור עם אזור מבאר שבע דרך - נחל באר שבע . 2

 .יםצאל
פארק סיירת שקד ולאורך ציר נחל ,  פארק אופקים- ציר באר שבע אופקים . 3

 . אופקים
 .עד החיבור עם נחל הבשור בחלוצה,  מירוחם  אל אגן משאבים- ציר נחל רביבים . 4
עד אזור , שבע לצומת משאבים-  מבאר-) דרך תיירותית עיקרית לנגב (40ציר כביש  . 5

 מצומת משאבים -סעיף נוסף . כוון מצפה רמון ואילתשדה בוקר ועבדת ובהמשך ל

 .דרך חולות חלוצה, דרך שבטה עד לניצנה, 211לאורך כביש 
 ).תחבורה בתכניתהפרק ב ראה פירוט(

 צירים לאורך הנחליםעקרונות לתכנון 
ת מרכיבים העיקרון המנחה לצירי הדרכים לאורך הנחלים הוא כי תשמר רציפות זרימ

אנשים לאורך  ה חופשית שלתנועתתאפשר כן  בעלי חיים ו, צמחיםטבעיים כגון זרעי

 רכיבה על ,למעבר הולכי רגלבמדרג שונה דרכים התיירותיות את המוצע לפתח . הדרך

 . ורכבים ייעודייםרכבים פרטיים,  רכבי שטח,אופניים רוכבי ,בעלי חיים
) וצה ועד עבדתהערוץ המרכזי מאזור חל( לדרך העוברת באזורים החוליים וההררים 

תכנית האב מגדירה את הדרך במקטעים אלה כדרך לתנועה . לא נערכה תכנית מפורטת

רגלית ורכיבה על בעלי חיים ולתנועת רכבי שטח בעלי עבירות גבוהה לצד רכבי שטח 

 .ייעודיים
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אזורי , שבע-נחל באר, אזור נחל גרר(בנתיבים העוברים במישורי הלס של המרחב 

 "דרך הבשור" מוצע לשמור על עקרונות הפיתוח לדרך כפי שהוצעו  ל)אשכול ומרחבים

 :ומובאים להלן

 .למעבר רכב פרטי, לכל אורכה, הדרך תוכשר -

התנועה אל המוקדים . על גבול הצומח הטבעי, הדרך המוצעת תעבור בשולי האפיק -

 .הרגישים תהייה רגלית

כים ניצבות יחצו את דר. העברת ציר דרך בגדת הנחל אחת והימנעות מחציית הנחל -

 .הנחל במספר מוגבל של מקומות

עקרון נוסף מנחה את תכנון צירי התיירות והוא עקרון הגישה והתנועה החופשית  -

 .של הציבור אל דרכי התיירות שלאורך הנחלים

דרך תיירות ראשית  ודרכי תיירות משניות יחוברו במספר מקומות לאורכם אל  -

 . מערך הכבישים האזורי

יחוברו בדרכי גישה נוחות וברורות אל אגני התיירות ואל אתרי התיירות הדרכים  -

חיבורים מרכזיים נוספים של דרכי גישה יעשו אל הפארקים . הפזורים בהם

 . שובים בהם מציעה התכנית הקמת פארקים לאורך צירי נחליםיהאזוריים ואל הי

סוגי השימושים הגדרה פורמלית של אופיין ו, יערך תכנון סטטוטורי של הדרכים -

 .המותרים לאורכן

מוצע לפתח בהם נקודות . התלים לאורך הבשור מהווים נקודות ציון בולטות בשטח -

שלטי הסבר , שבילים, גידור, עצירה ושהייה אשר יכללו הסדרת האתר למטיילים

ניתן ליצור , של התל הארכיאולוגיבשל גובהו ונוכחותו הבולטת בשטח . ומפה

 .ות מפסגתומוסדרנקודות תצפית 

 "דרך הבשמים" על נתיב "דרך הבשור" 8.3.2.1 
דרך הבשור " על פי הצעת תכנית "דרך הבשור" מתבססת על התווית התכנית

 ".תכנית אב רעיונית לפיתוח המרחב התיירותי, על נתיב דרך הבשמים
צירי התיירות מחברים ומקשרים בין אגני התיירות ויוצרים מבנה כולל של 

,  הופך לכותרת על"דרך הבשמים"נתיב . רחב ידיים ומגווןאזור תיירות 

אזור תחת ההמאגדת את אגני התיירות באזור ולמושג אשר ימכור את 

מטרייתו ולקשר אותו למטריה גדולה יותר של ציר תיירותי מרכזי בנגב 

תוך הנחה האומרת כי לרצף האתרים הקשורים תחת מסגרת אחת , ובאזור

 . יש כוח משיכה מוגבר-" עם נוכחות "ומשמרים מורשת תרבותית
. הכרוך בדרך הבשמים'' הפוטנציאל הסיפורי"התכנית שמה את הדגש על 

 לבונה ,מורהנושאות עמן , הסיפור הוא סיפורן של שיירות מדבר נבאטיות

על פי תפיסה .  למחוז חפצן בנמל עזהדרך נתיבי המדבר ומגיעות ובשמי ערב

 תג למו- מקומי הנועד לקהל יעד מצומצם  ממוצר"דרך הבשמים"זו תהפוך 

 מחבילות , שלאורכו יפותחו אתרים וחבילות תיור מגוונות,בין לאומיתיירות 

 . לכל נפשתשווהאיכות למאיון העליון ועד לאלה 
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 יה לאורך הציריםינקודות שה  8.3.2.2
הצירים העיקריים בתחום התכנון הם מוקדי משיכה תיירותיים המשמשים 

טיולים רגליים או רכובים וחשיבותם רבה כמקשרים בין אגני כמסלולי 

 . לאורך צירים אלה אותרו מספר מוקדים לעצירה ושהייה. התיירות במרחב
 : הצעות לפיתוח המוקדים הנקודתיים

בנקודות זמן מוגדרות , מופעים וכינוסים, ישמשו למיקום פעילויות -

מופעים אלה . 'יות וכושבתות אביב, ימי חול המועד: בשיאי הביקוש כגון

ישווקו ויסייעו בחיזוק הדימוי והעלאת האזור על פני מפת , יתפרסמו

 .התיירות

יפעלו כנקודות מידע בשבתות וחגים בעונת הטיולים ויתנו מידע על  -

 צומת -בעיקר בצירי המעבר הראשיים (האזור והפעילויות המוצעות בו 

אזור צאלים , ה בוקרצומת שד,  בסמוך לבאר שבע40על כביש , משאבים

 ).ב"וכיו

 . נקודות התרעננות ומילוי מים -

שולחנות ,  נטיעת עצי צל-הסדרת אתרי פיקניק בחורשות מוצלות  -

 .שילוט ושבילים, פיקניק

סימון אתרי שהייה במפה לשם תכנון מוקדם של עצירות לאורך מסלול  -

 .הטיול

 .שילוט והכוונה אל אתרי שהייה -

 :ייה המוצעים לאורך הצירים העיקריים הםאתרי עצירה ושה  8.3.2.3
 . מיער להב במזרח ועד נקודת החיבור עם נחל הבשור- נחל גרר  .1

פארק , אזור גילת, תל שרע, רהט, יער להב: נקודות עצירה ושהייה

 .שרשרת

 . חצרים ועד לחיבור עם דרך הבשוראזור מבאר שבע דרך - נחל באר שבע . 2
, "ציר הבארות",  חצרים חיל האוויראון מוזי:נקודות עצירה ושהייה

 .שמורת באר אסנת, אתר שקמים, )חצרים(פארק הפסלים 

 ציר באר שבע אופקים .3
  לנחל גרר םכובשים ופטיש עד חיבור, עשן ינחל  .א

, באר פטיש, גשר הרכבת, "מקורות"אזור : נקודות עצירה ושהייה

 .חורשות מרחבים, פארק אופקים
 חורבת פטיש , נחל אופקים, חצרים, פארק באר שבע . ב

, פארק סיירת שקד -מוזיאון חיל האוויר : נקודות עצירה ושהייה

 .מצודת פטיש, רק אופקיםא ופשמורת נחל אופקים

 עד החיבור עם נחל הבשור, אגן משאבים,  נחל רביבים–ציר ירוחם  . 4
פארק גולדה ,  פארק ירוחם והאגם,הר אבנון :נקודות עצירה ושהייה

 .וחלוצה, מצפה רביבים,  משאביםמכלולו
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 מתחמי תיירות 8.3.3
מתחם תיירות הוא אזור מוגדר וממוקד המאגד בתוכו תמהיל של אלמנטים 

אמצעי אכסון , ערכי טבע ונוף, אטרקציות תיירותיות, פארקים: תיירותיים כמו

רך קריים בהם נמצאים לאויאשר הע, התכנית מסמנת שמונה מתחמי תיירות. והסעדה

 : במרחב הסובב-ציר נחל הבשור והיתר 

 מתחם דרך הבשור , מתחם פארק האפיק, מתחם בארי  8.3.3.1
מאזור בארי , שלושת מתחמים אלה משתרעים ברצף לאורך ציר נחל הבשור

תלים , מתחמים אלה כוללים אתרי טבע. בצפון ועד אזור צאלים בדרום

 למתחמים אלה. ם שוניםאתרי מורשת ואתרי תיירות מסוגי, ארכיאולוגים

תכנית אב רעיונית לפיתוח המרחב : "נערכו שתי תכניות תיירות מקיפות

אתרי אזור , תכנית תיירותית"ו, " דרך הבשור על דרך הבשמים-התיירותי 

תכניות אלו מציגות את אתרי התיירות והאכסון בתחום התכנון ". בארי

 ).סקירת תכניות - 7 סעיף ראה(ומציעות פיתוחם של פרוייקטים נוספים 

 מתחם אופקים, מתחם פארק ירוחם  8.3.3.2
הנשען על אחד מיובלי , מתחמים אלה מהווים דוגמא לפארק נחל עירוני

, הכוללת שמורות טבע, הבשור ומשולב בסביבה בעלת פוטנציאל תיירותי

 .אולוגיה ומורשת ואטרקציות מלאכותיותיאתרי ארכ

שמורת , אגם כפארק עירוני כולל את פארק המתחם פארק ירוחם

 .החלמוניות ומצפור אבנון כשער למכתש הגדול
שמורת ,  כולל את הפארק העירוני לאורך נחל פטיש ואופקיםמתחם אופקים

גשר הרכבת ופארק , מצודת פטיש וחורבת פטיש, האלמוגים המאובנים

 .סיירת שקד

 מתחם יער להב  8.3.3.3
  וחניוןמתקנים,  בארץ ובו שביליםל מהגדולים" קק כולל יעריער להבמתחם 

לתרבות מוזיאון ה בסביבת היער נמצאים אתרי תיירות כמו. מוסדר

חורבת , אתרים ארכאולוגיים, בית כנסת עתיק, ו אלון' מוזיאון ג-ם בדואיה

שרידי (וחורבת רימון ) ישוב יהודי מהתקופה הרומית ומערות מסתור(זעק 

שמורת (שמורות טבע ,  מעיינות,)נסתישוב יהודי מימי בית שני ובו בית כ

 ).להב וגבעות להב
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 מתחם משאבים   8.3.3.4
האגן . 'אגן משאבים כולל את המרחב סביב צומת משאבים וצומת עסלוג

נמצא בסמיכות רבה לציר נחל הבשור ומהווה צומת דרכים מרכזית באזור 

 ).40 עם כביש 222מפגש כביש (הנגב 
אגן , תכנית אב לפיתוח תיירות "- מרכזית למתחם נערכה תכנית תיירותית

התחום במשולש הישובים ,  הרחב-" מעגלים"התכנית כוללת שני ". משאבים

, הכולל את פארק גולדה" לב התיירותי"אשלים ומשאבי שדה וה, רביבים

סוגים שונים של אכסון , מוקדים תיירותיים כמרחצאות ואירוח בדואי

 ).  תכניות בפרק סקירתראה פירוט. (תיירותי

 מתחם שדה בוקר  8.3.3.5
אתרי (מתחם עבדת , מדרשת בן גוריון, מתחם זה כולל את קיבוץ שדה בוקר

ואתרים נוספים ) מורשת וארכיאולוגיה מן החשובים והאטרקטיביים בארץ

ובסמיכות לציר ) 40כביש (המתחם מצוי על ציר תיירות מרכזי בנגב . במרחב

דייקת " במפתח גיאולוגי ייחודי הקרוי נחל הבשור החוצה את רכס בוקר

תכנית אב לפיתוח "למתחם נערכה תכנית תיירותית בשם ". הבשור

שבמרכזה עומד הצורך לשמור ולהכין תכנית , "אגן שדה בוקר, התיירות

ניהול וממשק לאזור והיא כוללת תכניות לחיזוק ופיתוח מוקדי תיירות 

 הגדלת מצאי אתרי האכסון ,הצעות לפיתוח אתרי תיירות חדשים, קיימים

 .והצעות לשירותי הסעדה מגוונים
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 עוגן תיירותי 8.3.4
במרחב התכנון . ד מגורמי המשיכה של תיירים לאזורהן אח התיירותיות ותהאטרקצי

עוגן "ה. ניתן לזהות מספר עוגנים תיירותיים אשר ימשכו אליהם את מירב הפיתוח

 -ככל שיתרחב . בסביבתו אל האתריםף עשוי למשוך השקעות ופיתוח נוס" התיירותי

  . התיירותי מגוון יותר וכושר משיכתו יגדלהמרחביעשה 
, תיירותיים בעלי כוח המשיכה בפרק שלביות הפיתוח התיירותי מוצעים פרוייקטים

ריכוז מירב המשאבים והמאמצים . פיתוח ועיגון סטטוטורי בפרק זמן מידי, לשימור

יירותיים יקרין על סביבתו ויהווה מוקד בעל משקל על בטווח הזמן הקרוב בעוגנים ת

התכנית מציעה להדגיש את ייחודו ובידולו של כל אחד מן העוגנים . מפת התיירות

 .ועוגןובמתכונת זו ליצור דימוי וצבע שונה לכל עוגן 
  אשר במסגרתשישה מוקדים מרכזייםבתוך מתחמי התכנון ניתן להגדיר ולאפיין 

 שני מוקדי משנהלצדם ניתן לאתר עוד . הפכו לעוגנים תיירותיים המתאימה יהפיתוח

 : אשר יש להם פוטנציאל להפוך לעוגן תיירותי

   בתרונות ויער בארי- מרכזי  עוגן  8.3.4.1
 יבעלושילוב המרחב המיוער של יער בארי הם שמורת הבתרונות וסביבתה 

, ק"יד אנז( מורשת הכולל אתרי, ות מוקד תיירותי עשיר ומגווןיפוטנציאל לה

מכרות (ופוטנציאל לפיתוח אטרקציות ) מתחם התחמושת הנטוש, נחאביר

 קטן בשטחו שלו כל זאת בשטח ).ראה פרק סקירת תכניות( ועוד )הגופרית

 ומשמש בסמיכות לציר נחל הבשור הממוקם, ערכיות נופית וטבעית גבוהה

יעצים , אל הקייםפיתוח תיירותי מושכל של הפוטנצי. כמבואה צפונית לנחל

 .את כוח המשיכה התיירותי של המרחב כולו

   פארק גולדה ומרחצאות הנגב-מרכזי עוגן  8.3.4.2 
 מצויים על הציר המוביל אל משאביםאתרי התיירות הסובבים את צומת 

המצאי התיירותי כולל ). המכתשים ואילת(מוקדי התיירות הגדולים בדרום 

, )ספינת המדבר(רוח בדואי ייכות אליו אחודי ובסמיאת אתר המרחצאות הי

ראה פרק (בצרוף הפוטנציאל התיירותי המתוכנן . פארק גולדה והאגם

) שרידי הרכבת הטורקית ועוד, מודל נגב, רחוב השוק: סקירת תכניות

בעייתיות מסוימת נוצרת עקב . רבמתקבל מוקד בעל כוח משיכה תיירותי 

היוצר מפגע דבר ,  התיירותמעברו של כביש אזורי סואן במרכז מתחם

.  מאפשר נגישות נוחה בין אתרי התיירותשאינוויזואלי ופיסי , אקוסטי

 מציעה להסיט את הכביש ,כמו תכנית התיירות שנערכה לאזור, תכנית זו

 .בכך את המעבר בין האתרים האמור לשולי המתחם ולשפר

 עבדת  שדה בוקר- מרכזי עוגן 8.3.4.3 
 ,והמרחב הסובב שדה בוקר  ובקיבוץגוריון- בןאתרי התיירות במדרשת

 בעלי כוח משיכה תיירותי בקנה  אתרים הם,הכולל את אזור עבדת ונחל צין

התכנית מציעה המשך פיתוח ההיצע התיירותי הקיים וריכוז . מידה לאומי

ראה פרק החייאת (פיתוח נוסף באזור המיושב ובאזור הגן הלאומי עבדת 

 ).אתרים
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  יער להב - מרכזי עוגן  8.3.4.4
ריבוי , קרבתו הגיאוגרפית למרכז הארץ, "מבוא לנגב"מיקומו של יער להב כ

הכוללת טיפוח חניונים , האתרים הארכיאולוגיים שבו וסביבתו המפותחת

הופכים , וייעור לצד מרכז חינוכי חוויתי למורשת האזור ומורשת הבדואים

 .את יער להב לעוגן תיירותי חשוב במרחב 

 סאלי בנתיבות- קבר הבבא-עוגן מרכזי   8.3.4.5
בשנים האחרונות עולה משנה לשנה התעניינות הציבור בנושאי מיסטיקה 

סאלי היא מן החזקות שבמורשות יהדות צפון -מורשת הבבא. וקדושה

אפריקה ורבים מבני עדות אלה מכבדים  מאד את זכרו של קדוש זה 

פה לעליה לקברו של רבי שמעון זוהי תופעה הדומה בהיק. ופוקדים את קברו

סאלי מתפתחים מעגלים -סביב מתחם קברו של הבבא. יוחאי במירון-בר

נוספים של אמונות וצדיקים וכולם יחד הופכים את המקום למוקד משיכה 

 .מרכזי ומשמעותי באזור

  ירוחם-עוגן  משני   8.3.4.6
 -גדול השילוב של אגם ירוחם המהווה נאת מדבר ייחודית לצד המכתש ה

, השלמת תכניות האגם. מהווים פוטנציאל גדול להפיכת ירוחם לעוגן חשוב

הם , האגם והמכתש, טיהור הביוב ויצירת קשרים תיירותיים בין הישוב

 .תנאי הכרחי ליצירת עוגן תיירותי זה

  אופקים-עוגן משני   8.3.4.7
 : על ציר נחל אופקים פרושות מספר אטרקציות להן פוטנציאל רב

מצודת פטיש , חורבת פוטיס הביזאנטית, תר הכלכוליתי הגדול בגילתהא

תל מנוח וגשר הרכבת הבריטי , ריף האלמוגים המאובן, התורכית והמערה

 .העשוי ברזל
 .פיתוח האטרקציות הללו יוכל להפוך את האזור לעוגן תיירותי חשוב

 ) מתייחס אליו2.1התרשים שסעיף (
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 פארקים 8.3.5
להשפיע לטובה ולשפר את איכות החיים של   בתכנית היא הרצוןאחת מאבני היסוד

ישובים , תחום התכנית כולו הוא אזור פריפריאלי הכולל עיירות פיתוח. תושבי האזור

ריכוזי . אקונומי ודימויים הוא בין הנמוכים בארץ-כפריים וערים שמצבם הסוציו

כזיים של מוקדים הכנסה ממוצעת נמוכה והשכלה נמוכה הם מאפיינים מר, אבטלה

 .דימוי נמוך גם מרתיע ומרחיק אוכלוסיות חזקות. רבים באזור
מבקש לרתום את הפעילויות לטיפוח ושיקום נחל הבשור בהיבטן המוצע התכנון 

 .הפיסי גם לטובת  האוכלוסייה המקומית ושם דגש על הכיוון החברתי
גישה "נעשה בהתכנון ש. כל הישובים במרחב יושבים על נחלים או בסמוך להם

כציר מרכזי לפיתוח הפארק , מציע לראות את רצועת הנחל בכל ישוב" חברתית

 .כשפניו מופנים אל הנחל, העירוני של הישוב
מאחר וברבים מהם , בחלק גדול  מפארקי הנחל מוצע פיתוח על בסיס גרעין קיים

 מציב את השינוי המוצע. ל"ידי הקק-על, בדרך כלל, קיימים חורשות ופארקים שפותחו

 . כליבה אותה עוטף הישוב-כ בשולי הישוב "שהיו בד, הפארקים והחורשות
 לעורק חיים של מרכז -ואזור קצה ושוליים " חצר אחורית"שינוי הדימוי של הנחל מ

מחייב הפיכתו לפארק עירוני ומגוון המושך אליו רבות מפעולות האיכות של , הישוב

 .הישוב
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, הנחל בתחומי היישובים ובסמוך אליהם  לשילובכנוןכיווני תמספר התכנית מציעה 

 :כדלהלן

 עירונינחל פארק  8.3.5.1 
 פארק לב עירוני . א

בתוך האזור המסחרי והמוניציפלי , בלב היישוביהיה מוקד הפארק 

הפארק יהווה מוקד משיכה אטרקטיבי . ובקרבה לאזורי המגורים

 ירוק ומטופח לבנייני כשהפארק והנחל ישמשו רקע, ומיוחד בנוף העירוני

 .כולל אפשרות לשילוב מים זורמים, הציבור ולמרכז העירוני
. חוט השדרה ומרכזו של הפארק האינטנסיבי הוא ציר הנחל המשוקם

תוביל את המטייל דרך העיר אל שוליה ואל וחצייתו הליכה לאורכו 

, לאורך רצועת הפארק יהיו  מתקני שעשועים. המרחב הפתוח הסובב

 . ספסלים  ועצים משני צדדי הנחל, פיקניק מוצליםאזורי 

יתוכנן כחלק מהיישוב העירוני וירכז סביבו " פארק הנחל העירוני"

ספורט , תרבות, שילוב מבני ציבור. פונקציות ציבוריות ומקומות בילוי

והסעדה בסמוך לפארק או בתוכו ייצור פארק פעיל המהווה מוקד משיכה 

 . והזדהות לתושבי המקום

 
  בפאתי העיר נחלפארק . ב

נחל שמהלכו עובר בסמוך ליישוב עירוני יהווה את הציר המרכזי לאורכו 

במרחק הליכה רגלית קצרה מאזורים רבים . יתבסס הפארק העירוני

ספורט , מתקני נופש, ניתן יהיה להגיע אל הפארק שבו נופי מים, בעיר

ניתן . יקניקשולחנות ואזורי פ, ספסלים, מדשאות, עצים, ושעשועים

לשלב בפארק הנחל העירוני פונקציות כלכליות בהתאם לצורכי 

מגרשי , שילוב גן חיות ופינת ליטוףכמו האוכלוסייה המקומית ורצונותיה 

אטרקציות מאורגנות יכולות להעניק לפארק אופי . משחקים וספורט

" שוק איכרים", כמו ארגון פסטיבלים בנושאים אתניים, ודימוי ייחודי

 . ועוד,  תימכר תוצרת יישובי האזורשבו
, בשיטות מסורתיות,  גם חלקות חקלאיות המעובדותבפארקלשלב ניתן 

הפארק יהווה מעטפת ירוקה . על ידי תושבי העיר המעונינים בכך

ואיכותית לעיר ויראה לעין הבאים אליה ככניסה מרשימה ומטופחת אל 

 גאוות תושבי תפקיד חזותי זה משפר את מראה העיר ואת. היישוב

 .המקום
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 אזורינחל פארק   8.3.5.2
. פארק רחב ידיים  ובו מעורבים שימושים אינטנסיביים ואקסטנסיביים

כדוגמת (מופעי מים , צמחייה, אזורים אינטנסיביים ובהם מדשאות, כלומר

ואזורים אקסטנסיביים נטועים , )האגמים בפארק גולדה ובפארק אשכול

צפיות ושבילי הליכה ורכיבה באופניים ת, ובהם מוסדרים מצפורים

. המובילים מן הפארק אל ציר הנחל הסמוך ואל האזור הפתוח מסביבו

או כאזור הפסקה ומנוחה , הפארק ישמש כנקודת מוצא לטיולים בציר הנחל

בפארק האזורי ניתן יהיה לשלב אטרקציות תיירותיות אשר . במהלך טיול

, לדוגמא. ם ואת המטיילים באזורימשכו אליו את תושבי הישובים הסמוכי

מגרשי , גן חיות ופינת ליטוף, "קאנטרי קלאב", שילוב בריכות שחייה

אטרקציות מאורגנות יכולות להעניק לפארק אופי ודימוי . משחקים וספורט

וגיבוש של " ימי כיף", מסיבות ריקודים, ימי מוסיקהכמו ארגון , ייחודי

 .ועוד, מפעלים ומוסדותעובדי 
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 תיירות חקלאית 8.3.6
ניתן להבחין בברור בין שני סוגי חקלאות . מרחב נחל הבשור הוא ברובו מרחב חקלאי

 : במרחב 
 חקלאות המרחבים החקלאיים של צפון מערב הנגב -
 חקלאות רמת הנגב -

מאופיינת , נשענת ברובה על קרקעות הלס, חקלאות המרחבים של צפון מערב הנגב

 ).ללא השקיה(עם גידולי בעל ) בהשקיה(ת גידולי שלחין ביחידות שטח גדולות ומשלב
התפתחה מאד חקלאות החממות , "קלאסית"לצידה של חקלאות השלחין והבעל ה

המגזר הקיבוצי :  כאן ניתן לחלק באופן גס את החקלאות לפי מגזרים-ובתי הצמיחה 

סיביים  המתמקד בגידולים אינטנ-המעבד את שטחי העיבוד הגדולים והמגזר המושבי 

 .יותר בחממות ובבתי צמיחה
) ן"שפד(מי ביוב מטוהרים המובלים ממרכז הארץ , חקלאות זו נשענת על מי גשמים

 .ועל מים שפירים

חקלאות זו . מתאפיינת ברובה בעיבוד יחידות שטח קטנות יחסית, הנגב-חקלאות רמת

זור הקרקע של הא-הנמצאים בתת, ברובה על בסיס שימוש במים מליחים" צמחה"

 .זיתים ולגידול דגים, מלונים, וניצולם להשקיית גידולים שונים כגון עגבניות
גיוונם הרב והשונות , בחינה כמותית ומספרית של הגידולים החקלאיים במרחב

מדובר על היקף מרשים של עשרות סוגים  -ביניהם מציגה נתונים מעוררי התפעלות  

 .וטעםצבע , ומינים היוצרים פסיפס מרהיב של ריח

 :  יש בה את כל הסממנים שמחפש התייר -התיירות אוהבת את המגע עם החקלאות 
, מים, טכנולוגיה, חלוציות, ראשוניות, שורשיות, אדמה, מסורת, מורשת, תרבות

 . ריחות  וטעמים, מגע ישיר ,צבעוניות
 השילוב בין -בעולם כולו הופכת התיירות החקלאית למוקד משיכה חשוב ומרכזי 

יחד עם המגע האנושי שיוצר המפגש עם , נו של התייר לצאת לטבע ולמרחב הכפרירצו

 ".סוס מנצח" כל אלה הם -החקלאות ומוצריה 

מציב אתגר אדיר עם , "תיירות אקולוגית"שילוב כל אלה עם המגמה העולמית ל

תכנית התיירות מצביעה על נושא זה כאחד הנושאים המרכזיים . הזדמנויות גדולות

זמין וכדאי ורואה בו את אחת מההזדמנויות , מזהה בו פוטנציאל אדיר, לפיתוח

 .הגדולות לתכנית וכאחד מהבסיסים הכלכליים הזמינים ביותר
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 אכסון תיירותי 8.3.7

 מדיניות מוצעת  8.3.7.1
. התכנית רואה את אזורי התיירות ככאלה הנשענים בעיקר על תיירות יוממת

 .דה הנוכחית והן במסמכים קודמיםהמלצה כללית זו ניתנה הן בעבו
, מתחם יער להב,  מתחם בארי-מערב הנגב  -בעוד מתחמים מובהקים בצפון

 שפירושו זיהוי האזור -" נגב קרוב"נכללים בהגדרת ' מוקד נתיבות וכד

והחודר לתודעה כמציע שירותי שטח ואטרקציות , כמתמחה בתיירות יוממת

 מדרימים לאזור שדה בוקר ומצפה  הרי כיוון זה הולך ונחלש ככל שאנו-

" יוממות"המאפשר " אזור קרוב"שיתרונם בכך שהם משלבים  , רמון

 . המצדיק לינה-" אזור רחוק"ו
הם לינה כפרית , מערב הנגב-מוקדי הלינה המומלצים למתחמים בצפון

 -תכנית אב רעיונית לפיתוח המרחב התיירותי . (ללא מלונאות, ואורחנים

 )."תיב דרך הבשמיםדרך הבשור על נ"
בוקר עדיין שומרות על מגמה - תכניות האב למתחם משאבים ולמתחם שדה

אולם הן מוסיפות גם עוגן מלונאי אחד ,  כללית זו הנשענת על לינה כפרית

 .באזור משאבים ושני עוגנים מלונאיים באזור שדה בוקר ועבדת
ת הכפרית את מגמת התפתחותה של התיירו, בשנים האחרונות, אנו מזהים

 את תהליכי -באזור ואת משקלה ההולך וגדל בכלכלה המקומית ובמיוחד  

 . צמיחתה והפוטנציאל הגלום בה
, התכנית התיירותית יוצאת מתוך הנחה כי פיתוח תיירותי בעל משמעות

בצמוד ליישובים , מטבע הדברים, אלה ימצאו. כרוך בפיתוח אמצעי אכסון

לאמצעי האכסון תרומה . ות תיירותיתולאטרקציות בעלות חשיבות ומשמע

 . תעסוקתית ותדמיתית, מבחינה כלכלית
שירותי , תיירותית משמעותית" נוכחות"מתקן הארחה יכול לבסס וליצור 

 . תעסוקה בתיירות וסיבה לשווק ואיתור קהלי יעד, תיירות
בדמותם של כפרי , קיומם של גרעיני תיירות קשיחיםאנו סבורים כי 

הנם חשובים ומשמעותיים למערכת התיירות , י לינה כפריתהנופש או חדר

 .האזורית כולה
אשר ראו , אין בגישה זו משום שינוי בקו החשיבה המוצג בתכניות הקודמות

אלא רק מוצע לחזק את מגמת . בתיירות היוממת את מרכז הכובד

ולו בצורה איטית , ההתפתחות הקיימת ולהוסיף לה את מרכיב האכסון

ל מנת להגיע לשיעור רב ככל הניתן של שהייה ולינות במרחב ע, ומבוקרת

 . התכנון
בישובים , במוקדים הקיימים כיום האכסון המשך פיתוחהתכנית מציעה 

ויש להם עניין ורצון לפתח ולתפעל את מערך , אשר צברו את הניסיון הדרוש

  .האכסון
 בסס עלולהת ,ן ובשלבים מתו בקצב הפעילות התיירותית אתליהגד למוצע

. כוח עבודה מקומי זמיןעל  קיימת ות על תשתיךהנסמ, םמאגר חדרים קיי
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 נפח אכסון -10%כ תוספת של -מאגר זה יהווה בסיס לצמיחה מבוקרת 

 . יעובו מאגרי החדרים תוך מספר שניםזה קצבב. לשנה
רותים יהארחה אטרקציות ושהבית  אשר לצדו יפתח, ריכוז חדרים גדול

.  של המקוםגידול והעצמת כוח המשיכההה בסיס להמשך  יהוו- תיירותיים

 ברצונו .חשוב להדגיש כי המבקר באזור אינו מחפש בניין מלונאי סטנדרטי

גרעין חדרי הארחה במקומות . כפרית ונינוחה, לפגוש ולחוות אווירה שונה

חדר ויהפוך לבית הארחה  -50הקטנים יתפתח לכדי מסה קריטית בת כ

, צוביתעי יש גם השפעה  של המקוםאיטיתהתפתחות  לה.כלכלי ומאורגן

מפוזר וטובל בירק ולא  באופן ,כפריהנופש האירוח בכפר ה לפיה נבנים חדרי

, דוגמת כפרי נופש לאורך חופי הים התיכון. (גוש מלונאי מנותקכחלק מ

 הנגב או אפילו בתי הארחה באזור,  כפריים מפוזרים שלהמחקים סגנונות

 )שאבי שדהכפר הנופש במכמו 
 מאפשרת, לצד הצמיחה המתונה והמדורגת של בתי הארחה בישובים

, יחסית,  לבתי הארחה הותיקים והגדולים"קפיצת מדרגה"  גםהתכנית

את המסה כבר בתי הארחה במשאבי שדה ובשדה בוקר עברו . באזור

לכן .  פרקי זמן ארוכיםך לאורםהקריטית מבחינת מצאי חדרים ותפעול

  היא תשען על בסיס איתן כל עודהת של בתי הארחה אלהגדלה משמעותי

 . מקוםהתעשה באופן שלא יפגע באופי הכפרי והמדברי של 
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 ניהול וארגון משותפים  8.3.7.2
הן מן הבחינה ,  כל בתי הארחה הכפריים אתחיהשבל ולקדםהתכנית מציעה 

 . רמת השירותים והתפעול והן מן הבחינה השיווקית-הפיסית 
 -300 בתי הארחה ואכסניות ובהם למעלה מ10כנון קיימים כיום במרחב הת

ערכים )  חדרי מלון בבאר שבע-500לאלה ניתן להוסיף עוד כ(, יחידות אירוח

" התחלה מאפס"אין כאן , לאמור. אלה מהווים בסיס נוח לטיפול וצמיחה

 . וניתן להתבסס על המסגרות הקיימות
ניתן לאתר שני , )ללא באר שבע (הכפריבפריסה המרחבית של מרחב התכנון 

 :מרוחקים זה מזההם ם בתבניות נוף שונות ויהמצוי, אזורי אכסון נפרדים
  הללוהתכנית מציעה להדגיש את ייחודו ובידולו של כל אחד מהאזורים

 ליצור דימוי וצבע שונה לבתי הארחה המצויים באזורים  גםובמתכונת זו

 .השונים
צאלים , עלומים, הארחה בישובים כיסופים בתי - הנגבמערב -צפוןאזור 

 .וגבולות
 . ושדה בוקר שדהמשאבי,  בתי הארחה בישובים רתמים- הנגב-אזור הר 

הללו הוא קטן בכל קנה מידה בכל אחד מן האזורים מספר יחידות האירוח 

 . ובעיקר יש לו חסרונות מהבחינה הכלכלית והשיווקית
, בתנאים הנוכחיים, אתר אכסוןהגדלה מקומית רבת היקף של כל , מאידך

 .מתעכבת בשל שיקולים כלכליים אובייקטיביים
כל אחד מן הגישה המוצעת בזאת היא להגדיר את נפח האכסון הכולל של 

מדובר , לאמור. כמערך שיווקי אחד -הנגב - הנגב והרמערב- צפון–האזורים 

קבוצות  חדרים והוא מסוגל לתת מענה למאותאשר לו , "בית מלון מרחבי"ב

 .ל"גדולות ולמסגרות שיווקיות מקובלות בארץ ובחו
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 :לכך יתרונות ברורים
 היתרון לגודל .א

אם עד כה לא היו מתקני ההארחה מסוגלים להיענות לפניות בסדרי גודל 

בשל גודלם המצומצם ) למעט משאבי שדה(של תכולת אוטובוס ומעלה 

 -דרי גודל כאלה ולהתקשר באופן סדיר עם סוכני נסיעות המתמחים בס

. הרי שמעתה ניתן יהיה לקלוט קבוצות גדולות ולפזרן במספר אתרים

כל אחד בהקיימים  ,המרחקים הקצרים יחסית בין בתי הארחה השונים

 . אינם מהווים מגבלה מבחינה זו,שני האזוריםמ

 הפניית ביקושים .ב
ם למרות שכבר כיו. ניתן יהיה להפנות עודפי ביקוש מאתר אחד למשנהו

הרי שהדבר נעשה על בסיס , ממקום למקום" גלישת הביקוש"מופנית 

לא תמיד מנוצל כל , רצון טוב והיכרות אישית בין מנהלי האתרים ולכן

בנוסף לנזק התדמיתי והשיווקי שנגרם לאתר שאינו , הפוטנציאל הקיים

מיסוד השיווק המשותף והפניית ביקושים . מסוגל להיענות לביקושים

, יגדילו באופן משמעותי את הקיבולת הכללית,  לאתרלאכסון מאתר

 .במיוחד בתקופות בהן יש ביקוש גבוה

  יתרונות תפקודיים . ג
להפעלה מערכת ניהול ושווק משותפת יש יתרונות כלכליים ותפקודיים 

, ארגון יעיל יותר, באמצעי מחשוב ובקרה, חיסכון ניכר בכוח אדם. רבים

 .'תקציב וכו, כוח אדם,  משאביםתפיסה ניהולית כוללת והפניית

 הגדלת מרחב הבחירה . ד
סגנונם ותפקודם של כפרי הנופש , כיום קיימת אחידות רבה באופיים

עיצובית והן -אחידות זו מוצאת ביטויה הן מבחינה צורנית. השונים

-לצד האחדה התפקודית. מבחינת הפעילויות של האתרים השונים

לכוון גם לעבר מדיניות המדגישה את יש , כלכלית המוצעת כאן-ניהולית

עממית (הן מבחינת רמת האתר , הגיוון וההתמחות של כל מקום, השוני

. והן מבחינת הפעילויות המתמחות של האתרים השונים, )עד יוקרתית

ניהול אחיד ומרכזי ייטיב להכיר ולראות את סוגי הביקוש השונים 

. ומיות ויצירתיותתוך עידוד יוזמות מק, ולהתאימם לאתרים השונים

מתוצרת , מעדני גבינהמטעימות : דוגמאות לכך ניתן להביא כבר כיום(

, החקלאות התיירותית בכיסופים; בכפר הנופש צאלים ,מקומית

 .)וכדומה



274   תיירות פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  

 תיירות נושאית 8.3.8

 פארקים נושאיים 8.3.8.1
 התפתח והתגבש במערב בשני העשורים ,Theme Park - מושג פארק נושאיה

, בצפון אמריקה בלבד, כיום מצויים. ם והפך לנושא מרכזי בתיירותהאחרוני

,  מיליון נפש250-כאשר זכו לביקוריהם של ,  פארקים נושאיים600-למעלה  מ

 . מיליארד דולר5-לולהכנסות המגיעות 
אין להתעלם מהבעיות הרבות הכרוכות בהקמה ותפעול של פארקים 

 המבקשים לשמור על האתרים ,בהן הסתייגויות של שוחרי טבע, נושאיים

הנפגעים מן , התנגדויות של תושבי האזור; האטרקטיביים בלא פגיעה

 . ועוד, התנועה וההמולה אשר הפארק מביא עמו
דווקא , אחרים מצביעים דווקא על תרומה חיובית של הפארקים הנושאיים

למרות האלמנטים , בהיות פארקים אלה. מן הבחינה הסביבתית

מקרבים אותו לנושאים , מרכזים ציבור רחב, שורים בהםהמלאכותיים הק

תרבותיים וטבעיים ויחד עם זאת מפחיתים את הלחץ ועקת , סביבתיים

 . המבקרים מאתרים רגישים ופגיעים מן הבחינה הסביבתית טבעית

להגדרת הגבולות והקומפקטיות של פארק נושאי ישנם יתרונות מבחינה זו 

ת את צורכי המבקרים ואשר יש באפשרותה ההולמ, של יצירת סביבה שלמה

 .לצד הרגשה טבעית ופתוחה, להעניק להם את הערכים בהם עוסק הפארק
מחקרים בצפון אמריקה מצביעים על פופולריות הולכת וגוברת של 

 מן 20%-כתוצאות מחקרים אלו מורים כי . הפארקים הנושאיים

 .   שלהםהאוכלוסייה מתכננים שילוב פארק נושאי בתכנית הנופש
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  שיקום מחצבות נחל הבשור- איכות הסביבה -פארק נושאי   8.3.8.2
אשר במרכזו יעמוד אחד , )Theme park(פארק נושאי התכנית מציעה הקמת 

שיחזור והשבה לחיים , שיקום; בנושא איכות הסביבה" בוערים"העניינים ה

בורי הנושא בכללו נמצא על סדר היום הצי. ולשימוש של אתרים פגועים

ככל שעולה הצורך , מזה שנים אחדות והעניין בו גובר, בארצות המערב

 . בשיקום ושיחזור אתרים פגועים
בישראל עלה הנושא לתודעה הציבורית במסגרת המודעות הסביבתית 

 .ההולכת וגדלה בארץ לנושא זה
שיש להם , במרחב הבשור קיימות אפשרויות לתכנון ויישום אזורים פגועים

התכנית . המיצגים נושאי איכות סביבה, להפוך לפארקים נושאייםפוטנציאל 

כולל פעולות שיקום , מציעה לראות את אפיק נחל הבשור לכל אורכו

אופן שיקומם , על המפגעים בהם, כפארק נושאי של נחלים במדבר, והסדרה

 .והסדרתם

הוא נושא מרתק ובעל פנים ואפשרויות , כמו מחצבות, שיקום אתר פגוע

 .רבות
, גנים בוטאניים מרהיבים, בעולם ידועות מחצבות אשר הפכו לאגמי מים

מגרשי ספורט וגולף בצורות , מפעלים תעשייתיים, אתרי מלונאות ונופש

לנושא כולו ישנם ערכים כלכליים מובהקים של שימוש בשטח . פיתוח שונות

ם בנוסף לערכים אסתטיים ולהיבטים אקולוגיים של שיקו, )ן"ערך נדל(יקר 

 . מחצבות
, הצורך בשיקום, הרעיון המוצע מתבסס על עצם קיומה של מחצבה נטושה

העניין הרב הקיים בנושא הסביבתי והימצאותו של קהל מתעניין ואקטיבי 

 ). קהל המטיילים והמבקרים הוא לרוב כזה(בסביבה 

הפארק הנושאי יהיה ממוקם במחצבות עצמן וישלב רעיון עם ביצוע והדגמה 

ניתן יהיה להמחיש צורות שונות של שיקום במחצבות שונות . ובשטח עצמ

צורות . אופנים ושיטות שונות, בטכניקות, ובחלקים שונים של המחצבה

מעין פיסול , השיקום תהיינה מרתקות ומושכות מן הבחינה הויזואלית

יתרונו של רעיון זה במגוון הרב של . סביבתי אשר ניתן לגעת ולהשתלב בו

 : אשר יתקיימו בפארקצורות ומראות

הליכה , הניתנים לטיפוס, יצירת מדרגים בסלע, שיקום בצורת דירוג -

 .ותנועה בהם

שיקום בעזרת צמחייה ויצירת גנים בוטאניים על פני קירות ומדרגי  -

 .המחצבה

 .כאלמנט של שיקום ושימוש חוזר, שימוש באגמי מים מקומיים -

עם תמיכה ובטחון (כוכים ומבואות בקירות המחצבה , יצירת מנהרות -

 .מבוך ומשחק, כאתרי תנועה) מתאימים

מעין פארק הקשור , מגלשות יבשות חצובות באבן, פינות משחקים באבן -

 .והמחובר למוטיב האבן והסלע
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 אזור מחצבת -בנושא זה הועלו מספר רעיונות בתכניות שונות שנערכו לאזור 

לחזק מגמה זו התכנית ממליצה . ועוד, מחצבות רביבים, "שטרן אפרתי"

 . ומדגישה את הצורך לראות נושא זה כמכלול וכרצף 
המשלב , טיפוח אווירה מיוחדת של המקום ויצירת אתר מעניין ומרתק

יש בו כדי ליצור מוקדי , משחק ולימוד, עניין סביבתי ערכי עם תנועה

 .משיכה ייחודיים ומרתקים לתיירות

 כרות הגופרית   מ-  גיאולוגי  ה לפארק נושאי הצע 8.3.8.3
פארק גיאולוגי המציג תבניות . פארקים בוטאניים נפוצים בארץ ובעולם

בארץ קיים פארק כזה . אירועים ותופעות גיאולוגיות הנו נדיר למדי, סלע

 להצלחה - ביחד עם מרכז המבקרים שלצדו -במכתש רמון שבנגב והוא זוכה 

 . מרובה
בניגוד , Theme Park - האתר מכרות הגופרית עשוי להיות פארק בסגנון

פארק זה ישלב תופעות . המציג תופעות טבעיות ומקומיות, לפארק רמון

כולל , הקשורות במכרות ומייצגות את הגיאולוגיה הקדומה של מרחב הנגב

המציג , פתוח גיאולוגי" מוזיאון"המחשת הקניון הענק בעומקו וזאת לצד 

 .תופעות גיאולוגיות מן העולם כולו
 ראה סקירת -סיני וחרובי -בר(ופרית נכתבה תכנית לפיתוח למכרות הג

תכנית זו מאמצת את הרעיונות שהובאו בתכנית לאתר ומציעה ). תכניות

 .להרחיבן לתחומים גיאולוגיים נוספים

ולהציג " לאכסן"או פארק גיאולוגי הם נדירים בשל הצורך " מוזיאון"

זה יכול להימצא מקום כ. מיצגים ענקיים בדמות סלעים והתרחשויות

 .בדמותו של מכרה נטוש אשר מהווה תפאורה מתאימה לנושא
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 "דרך הבשמים "-סלול נושאי   מ8.3.8.4
רמי חרובי מתכנן , " תכנית פיתוח רעיונית-ציר תיירות דרך הבשמים "מתוך תכנית 

   :1994, אדריכל אסף קשטן, תיירות
שיירות הסוחרים . קדםאשר ראשיתו בימי , דרך הבשמים היא מותג בינלאומי

דרך , הנבטים נשאו עימם את המור והלבונה שהופקו בתימן ליעדם באירופה

ממנו הפליגו הסוחרים . אל נמל עזה לחופי הים התיכון, פטרה והנגב, מדבריות ערב

הדרך הקשה במדבריות הייתה ידועה . בירות האימפריה,  יוון רומא-לנמלי היעד 

 .הגדולים של העולם העתיק ו הנבטים לסוחריםובשלה הפכ, רק לתושבי המדבר
לאורכו מצויות . על בסיס נתיב שיירות המסחר ניתן ליצור מערך תיירותי בינלאומי

, עיירות הנבטים הקדומות, עדויות ארכיאולוגיות לתקופות ארוכות בהיסטוריה

המסלול הנושאי של דרך הבשמים מציע ציר . תלים וממצאים מתקופת המקרא

  העיר הנבאטית הגדולה והחשובה ביותר- אשר ראשיתו בפטרה שבירדן בינלאומי

תימן ודרום ערב , עומן, בעתיד ניתן יהיה להתחיל את המסלול מארצות המוצא(

נחל , אל תחנת הדרכים הנבאטית במואה, מירדן יעבור המסלול לישראל. )הסעודית

רות לשחזור עם אפש(מכתש רמון ועבדת ומשם בנתיב ציר נחל הבשור , נקרות

ועד למעבר לרשות ) רחובות וחלוצה, שבטה, העיירות הנבאטיות הסמוכות

 .נמל עזה שממנו אף ניתן להמשיך בנתיב דרך הבשמים לאירופה, הפלסטינית
נסמכת על שלושה עקרונות " דרך הבשמים"פיתוח המסלול הנושאי שכותרתו 

 :מרכזיים
, ירדן דרך ישראל לנמל עזהמפטרה שב,  דרך הבשמים- חשיבות בינלאומית . 1

-שיווק המותג בשיתוף פעולה ישראלי. מוצעת כפרוייקט נושאי חוצה מדינות

תרבויות , הכוללת אתרים, פלסטיני יצור חבילת תיירות רחבה ומגוונת-ירדני

 .אשר ראשיתה בימי קדם, תחת כותרת אחת מקשרת, ומדינות שונות
ה מסדרון פתוח לתנועה רציפה לכל  ציר דרך הבשמים יהוו- ציר פתוח ורציף  .2

החשיבות בפרסום דרך הבשמים כמותג אחד תלויה בהיותה דרך אחת . אורכו

. והאפשרות לנוע לאורכה ללא מכשולים, החוצה מדבריות וגבולות, ורציפה

רכובה על , תנועה רגלית, התנועה המוצעת לאורך הדרך תיערך באמצעים שונים

רכבי שטח ורכבים , אופניים(בדרכי מינוע שונות או ) סוסים, גמלים(בעלי חיים 

 ).  פרטיים
 הדרך יוצרת ציר מקשר ומחבר בין מתחמי - ציר תיירות מרכזי ומקשר . 3

תמשוך אליה את מירב , הדרך התיירותית כציר מרכזי. התיירות האינטנסיביים

. אשר יתמקד במתחמי התיירות לאורכה, עוצמת הפיתוח התיירותי באזור

 .הסעדה ואטרקציות מגוונות,  אלו יכללו אכסון תיירותימתחמים

ובוודאי את , תכנית נחל הבשור מאתרת את רוב הפרוייקטים התיירותיים

במתחמי תיירות הנסמכים אל ציר הנחל , לאורך ציר נחל הבשור, המרכזיים שבה

, ארצי-ניתן לראות את התכנית המוצעת כתכנית במישור האזורי. ומקושרים על ידו

 התכנית מהווה חלק מרכזי -יקום ופיתוח נחל הבשור ובפרספקטיבה רחבה יותר ש

על נתיב שירות המסחר של העולם " דרך הבשמים" -במותג התיירותי הבינלאומי 

 . העתיק
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 -קדומה   נבטית הריפיתוח מוקד תיירות בעי -אטרקציה מרכזית  8.3.8.5
 שבטה

 על שילובן של מספר אטרקציות דובר, בתפיסת התכנון הכוללת בנושא התיירות

אטרקציות . בדימוי ובמערך התיירות האזורי" קפיצת מדרגה"אשר תיצורנה 

או יכולות לעשות שימוש , אלה עלולות להיות חיצוניות וזרות לרוח המקום

 .ולאמץ את איכויותיו" רוח המקום"ב
למרות שאינה , הצעתנו המובאת להלן מתייחסת באופן ממוקד לשבטה

אולם נמצאת בסמוך לצירו ,  בתחום התכנון הישיר של אגן נחל הבשורממוקמת

שעליו אנו ממליצים , המרכזי" בסיפור המסגרת"המרכזי של הנחל ומעוגנת 

 ".דרך הבשמים" סיפור -לשים את הדגש 
 תכנית התיירות מזהה את ייחודה של שבטה וממליצה על הפיכתה למוקד 

  .תיירותי ברמה ארצית

 :העקרונות ההצע
שבטה נשתמרה בצורה מיטבית ושלמה בהשוואה לשאר המוקדים 

 מתחמים בנויים ייחודיים שאין להם אח -ביזאנטים שבנגב /רומאיים/הנבטים

חפצים ומערך כולל של ישוב , מדובר בקירות גבוהים שנשתמרו. ורע בעולם

 .ורחובותיו
 אטרקציה של עיר עתיקה וחשיפתה בפני תיירים מהווה אמנם" קלאסי"שיחזור 

ישוב ההצעה שלפנינו מבקשת ליצור . אך אין בה כדי להוות חידוש, חשובה

להחיות את , לשחזר את אורחות חייו של הישוב הנבטי הקדום, עתיק חדש

כלי , שוק עירוני, כיכרות, בדמות רחובות שוקקי חיים, הפעילות העירונית

ת ובתי יין ברוח מסעדו, סגנון הלבוש, מבני ציבור ואופן פעילותם, תחבורה

 .מאכליה וכיוצא באלה, אופייה, התקופה על סגנונה

, מתרשם ממצאיו, רואה בו אחד מני רבים, התייר המגיע כיום לאתר עתיקות

בדמיון , מרכזה של התיירות הוא בחוויה הנוצרת. משרידי האבן וחוזר לביתו

ם בסגנון במקום בו חיו ופעלו אנשי, שיחזור החיים הקדומים באתרם. ובאשליה

 . הם ליבה של האטרקציה החדשה המוצעת, ובתבנית חייהם הקדומה
ברוב , תנאי האקלים בנגב. אלמנט עקרוני נוסף הוא נוחות השהייה והביקור

מכאן השהות . הם חמים ומעיקים ואינם נוחים לתייר המערבי, ימות השנה

לום הקצרה יחסית באתרי התיירות והרצון לסיים את הביקור ולהיפרד לש

 ). תופעה המוכרת לכל מי שהתנסה בהדרכה(במהירות האפשרית 
נוחים ונעימים לתייר ולמבקר השוהה , אנו מבקשים ליצור תנאי חיים מודרניים

באזור ולהכין עבורו מעין בועה אקלימית מקומית אשר תכסה חלק מהאתר 

 .המשוחזר
ישהה בעיר יאריך את ביקורו ו, התייר ישהה בשטח בתנאים ממוזגים ונוחים

בהכוונה נכונה ובתנאים נאותים ואף יישאר ללון באתר או , שעות רבות

, תוך ביקור בחנויות ובהן תכשיטים, ההליכה ברחובות העתיקים. בסמיכותו

מסעדות ובתי קפה וצפייה , ביקור בבתי יין, דברי מותרות ועתיקות, חפצי חן
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יפה הולמת ובאווירת בתאטרון המקומי שעתיקות ניצבות בתחומו וכל זאת בעט

 הדבר יהווה אטרקציה תיירותית מאין -הימים הקדומים ובתנאים ממוזגים 

  .כמותה
אשר רק , תכנית העבודה תכלול בראשיתה חפירה ארכיאולוגית סדורה ומקיפה

 . יחלו פעולות הפיתוח-לאחר סיומה ולאחר הערכה מדעית של ממצאיה 
ה קפדנית על הממצא שתכליתן שמיר, מדובר כמובן בהשקעות עתק

שיקומם והשלמתם לכדי פונקציות , שחזור מדוקדק של המבנים, הארכיאולוגי

החדרת מערכות מודרניות והקמת מבנים . שימושיות מבחינת קליטת התיירים

 .משלימים בשילוב ובאופי החומרים המקומיים ויצירת תכנים מהותיים לישוב
אחד מאתרי , גן לאומי ציפורירעיון דומה עמד בבסיס הפיתוח התיירותי של 

 ציפורי מספר אתרים שוחזרו בעיר. התיירות הבולטים בקנה מידה לאומי

ניבנו  פסיבית הכנסת העתיק ובית המידות בעל רצפות הפס: רומית-נטיתאהביז

מחדש באבן וזכוכית ובתוך המבנים הממוזגים הוצבו פינות ישיבה ושלטי 

נקודת תצפית ובה הוכשרה מבקרים והמצודה הצלבנית שוקמה כמרכז . הדרכה

. מערכת מידע ממוחשבת המתארת את המאורעות אשר פקדו את ציפורי והאזור

 משלב את נוחות השהייה באתר ביזאנטי-  נבטיישובשיחזור , הפרוייקט שלפנינו

יחד עם רעיונות נוספים להחייאת ,  כפי שיושם בציפורי,אולוגי ממוזגיארכ

מרכז תיירותי ארכיאולוגי המשלב פעילויות מסחר יצירת . האתר הארכאולוגי

 .יה ממושכת יותר של התיירייתרום לכוח המשיכה של האזור ולשה, ובילוי
כמוקד יציאה , יהיה תחנה חשובה ועיקרית על דרך הבשמים, משוחזר זה מוקד

הפרוייקט המוצע יקושר תדמיתית למותגים ורשתות . לטיולים לאורך הדרך

עשיית הבשמים ואף לנושאים נוספים ויהפוך להיות אבן ת, בתחום התיירות

 .פינה במערך תיירות הנגב
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 "החייאת אתרים" 8.3.9
. במספר אתרים במרחב התכנון הושקעו מאמצים מרובים ומשאבים לא מבוטלים

,  המעוצב בקפידה וברמה גבוהה-לאומי עבדת ההשקעות אלה נותנות אותותיהן בגן 

יחד עם זאת . מטופחים ואסתטיים,  גנים רחבי ידיים-ל בפארק גולדה ובפארק אשכו

אתרים אלה לא הצליחו להתרומם ולהוות מוקדי , ולמרות כל ההשקעות והמאמצים

 .משיכה המוניים ופעילים
ההופכת את האתר משחזור מדוקדק ופרטני , "שורת מחץ"חסרה , באתרים אלה

שיש לו חיים , ומה ופעיללאתר ה, )אשכול וגולדה(או עיצוב גנני מעולה ) עבדת(

 .ודינמיקה בפני עצמו
אינה , למרות איכויותיהם הבלתי מבוטלות, של האתרים הללו" עוצמתם"יש להניח כי 

 .מספקת כדי להוות מוקד משיכה ברמה הארצית
התכנית שלפנינו  .אין בו כדי להועיל, עם כל חשיבותו, פיתוח וטיפוח נוף באתרים

 בהחייאת האתר, הדינאמי,  האנושיבמישור, כיוון אחר להפנות את המאמצים למציעה

המשלב את הווי החיים , ביצירת מוקד הומה ותוסס . לאתרמובהקביצירת דימוי ו

 .ימים עברועם רקע ותפאורה של , הנוכחי

 :שלוש דוגמאות להחייאת אתרים ניתנות להלן

 עבדת, בינלאומי/ אירועים בקנה מידה ארצי  8.3.9.1
הביא ליצירת מתחם , סיבי אשר בוצע בגן לאומי עבדתהפיתוח האינטנ

כשהוא מוקף סביבה מדברית בעלת , מתוכנן ומעוצב בקפדנות וברמה גבוהה

הגן הלאומי והמרחב סביבו רחוקים מאוד ממימוש . איכויות גבוהות

לגן מגיעים בסך הכל כמה עשרות אלפי מבקרים . הפוטנציאל הטמון בהם

 .איכויותיו לבין מימוש הפוטנציאל הגלום בולשנה וקיים פער גדול בין 
. אין כל טעם בהשקעות נוספות ויש לחשוב על שינוי גישה כולל, כאמור

בנושא שיש לו זיקה לאתר , הכיוון המוצע בזאת הוא מיסוד פסטיבל שנתי

שיחזור יצירות מהתקופה הפרה , מוסיקה עתיקהכמו פסטיבל , עצמו

, ביזאנטית-רומית-התקופה היווניתשיחזור כלים עתיקים מן , קלאסית

, במת רמת עבדת. קוליים וכדומה-מופעים אור, מוסיקה נוצרית מזרחית

והנוף המדברי הנשקף , אולוגי משמש מוקד ותפאורהיכאשר האתר הארכ

להפקת אירועים , עשויים להוות אתר ברמה ארצית או אף בינלאומית, ברקע

 .מעין אלה
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 פארק אשכול  8.3.9.2
כול זכה להשקעות ולטיפוח בקנה מידה ארצי והתוצאות בשטח פארק אש

יחד . הפארק מטופח ומעוצב ונושא עמו דימוי של יופי ורוגע. מעידות על כך

 הן מבחינה ,עם זאת הפארק רחוק מאוד ממיצוי הפוטנציאל הגלום בו

 לשם העלאת האטרקטיביות של הפארק .חברתית והן מבחינה כלכלית

יש לאפשר הקמת ,  רוב ימות השנהלאורך  רב מבקריםמספרומשיכת 

על בסיס  תשתיות תיירותיות אשר יהוו את הבסיס למשיכת יזמות פרטית

 אלה. אכסון כפרי ופעילויות תיירותיות בחיק הטבע,  הסעדה,קבוע כמו

המשלב פעילות פנאי ונופש ,  בסיס למתחם תיירותי בעל כוח משיכהויצרי

 .הות ובסמיכות מיידית לציר נחל הבשורבמרחב בעל איכויות טבעיות גבו

 
 :לתכנים ופעילויות ותהצע

על מנת להביא לפארק , הפקת אירוע או מספר אירועים בקנה מידה גדול -

, פסטיבלים, במסגרת התכנסויות בטבע, ציבור גדול מספר פעמים בשנה

 .ואחרים, תיאטרליים, מופעים מוסיקליים

לק מן הפארק ומהוות בסיס בקתות עץ הפזורות בח, הקמת פארק נופש -

 .ומשולב בפעילות הפנאי ונופש, יציאה לטיולים בחיק הטבע

סטודנטים , הקמת מחנות קיץ לתלמידים הלומדים בבתי ספר סביבתיים -

להכרת הסביבה המדברית ', במקצועות הטבע והארכיאולוגיה וכו

ולהשתתפות פעילה בחשיפת אוצרותיו הטבעיים וערכי המורשת של 

 . האזור

 החייאת אתרים ארכיאולוגיים 8.3.9.3
מהם בעלי חשיבות , במרחב הבשור מצוי מספר רב של אתרים ארכיאולוגיים

רובם ככולם נמצאים במצב שאינו מעורר עניין ומשיכה . ועניין גבוהים

תידרשנה פעולות של , ההכוונה והמידע, לצד פעולות החשיפה. למבקרים

, ת הגמלים בראש רמת עבדתשייר, לדוגמא. (החייאה והמחשת האתר

ממחישה בחן ובהומור את נושא דרכי המדבר , בעלייה לעיר העתיקה

 ).והשיירות העוברות בהן
: בפרק הארכאולוגי מוצעים אתרים שונים לשיקום לצורך פתיחתם לתיירות

 רוח חיים חיש לעורר ולהפי. ועוד, תל שרוחן, מה'תל ג, חורבת חלוקים

. דומים ולא להסתפק בחשיפתם ובשילוטםבאוצרות הארכאולוגיים הר

מוצע כי פיתוח האתרים שיבחרו יעשה בצורה , במתכונת הדברים הללו

כך שהביקור , המאכלים ומנהגי העבר, הלבוש, שתמחיש את חיי היום יום

ה משולבת של היסטוריה ותרבות ולא יתמקד רק יבאתר יהפוך לחוו

 .בהתבוננות באבנים עתיקות
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 וניים ומוסדייםהיבטים ארג  8.4

 עמותת התיירות 8.4.1
משתלב בהצעה להקים עמותת תיירות במרחב , הרעיון בדבר ארגון וניהול משותפים

כאשר לנגד עיניה עומד , העמותה תראה את מערכת התיירות בצורה מקיפה וכוללת. הבשור

אחת עמותת התיירות תכנס תחת קורת גג . האינטרס האזורי מרחבי ולא אינטרס מקומי צר

ניהול מתקני הארחה ). ראה פירוט להלן(האטרקציות והשיווק , את כל שירותי התיירות

עמותת . ושילובם במתכונת התיירות הכוללת יהיה חלק אינטגרלי מארגון התיירות הכולל

בשיתוף גופים ציבוריים , התיירות תורכב מן הגופים האחראיים המנהלים את השטח בפועל

על מנת להעניק תוקף וישימות לפעולות העמותה וכדי למנוע בלבול , תזא. בעלי עניין נוספים

 . והתנגשות סמכויות

 :הנושאים בהם תעסוק עמותת התיירות יהיו

 .ארגון כולל של כל מערכות התיירות והמערכות הסמוכות והנלוות לה -

 .'ביקורים באתרים וכו, סיורים, הארחה, ניהול ושיווק חבילות תיירות -

בקרב ציבור פוטנציאלי , של מערכות התיירות והטיולים במרחב הבשורפרסום והפצה  -

 ).'ועדי עובדים וכו, בתי ספר, סוכני נסיעות(

תוך שמירה על דינאמיקה של , תכנון ופיתוח מוקדים ואתרים תיירותיים נוספים, ייזום -

 .יוזמה והתחדשות

 . אר מקומיותבאמצעות הטמעתם בתכניות מת, הבטחה סטטוטורית של משאבי התיירות -

לצורך , הועדה המחוזית דרום ודומיהם, משרד הפנים, שמירת קשר עם משרד התיירות -

 .הבטחת משאבים אלה

 חבילות תיירות כוללות 8.4.2
מתקני האכסון הם אמצעי ולא . היצע המקומימותנה ב, סיבת בואו של תייר לאתר כלשהו

הפיתוח התיירותי ובעיקר עובדה פשוטה זו נשכחת לעיתים בלהט . מטרה בפני עצמה

 המרחב על חשבון פיתוח, לפיתוח מתקני אכסון, לעיתים מרובים מדי, בהפניית מאמצים

 .האטרקציותו האתרים ,הסובב
 -ביסוס האתרים והמסלולים התיירותיים שבאזור התכנון והבאתם לתודעה הציבורית 

 . נמצאים רק בתחילת הדרך
עלולים למצוא עצמם נבוכים מול המרחב , פשהתיירים והמבקרים המגיעים לכפרי הנו

 .יכולת ונגישות להגיע לאתרים שבו, הגדול ללא מידע מספיק
) המודרך(ביקור , לינה בכפר הנופש: על רקע זאת מוצע ליצור חבילות נופש הכוללות

יהיה המטייל פטור , באופן זה.  כולם בחבילה אחת- ונסיעה אליהם ותבאטרקציבאתרים ו

מתוספות תשלום מעיקות ויראה בכל המכלול , חיפוש אחר האתרים השוניםמן הדאגה וה

 .חבילת נופש נוחה וזמינה
סוף שבוע במשאבי שדה ובו : לדוגמא, ממוסדות כאלה" חבילות"ניתן להציע מגוון רב של 

  הקדומה עבדת,צריף בן גוריון, האירוח הבדואי, כרטיס משולב הכולל את מרחצאות הנגב

, בדרך כלל, הכרוכות, חבילה כזו פוטרת את המטייל  מדאגות. רכה והסעדההד, וכן הסעות

 .ב"ניווט באזורים בלתי מוכרים וכיו, חיפוש, בארגון
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 תקופת הרצה 8.4.3
מרחב נחל הבשור נמצא ברובו בראשית דרכו התיירותית וזאת בהשוואה לאזורים 

 ).לתיירות הכפריתהכוונה . (בהם התבססה והתמסדה תעשיית התיירות, אחרים בארץ
. תדרוש משאבים וזמן, כלכלי ושיווקי לאתרי התיירות באזור, יצירת בסיס תפקודי

 הנדרשים -הסבלנות ובוודאי לא את החזון , לסקטור הפרטי אין את אורך הנשימה

 . לשם כך
השארת הנושא בכללו בידי , לפיכך.  לרווח מיידי- ובצדק -הסקטור הפרטי נושא עיניו 

 .ק לא תביא לידי מיצוי הפוטנציאל הקיים באזורכוחות השו
כנדבך בפיתוח הנגב וקידום , ראוי להציב את פיתוח התיירות במרחב נחל הבשור

ביוזמה ובהשקעות , את היוזמה הפרטית צריך לגבות ולסייע בהכוונה. יישובי האזור

 .על מנת ליצור מסלול משותף לקידומו של האזור, ציבוריות ממלכתיות

 הדרכה ושילוט, מערך הכוונה 8.4.4
המידע על אודות אתרים ומסלולי טיול במרחב נחל הבשור הוא רב יחסית ומופיע 

המתארים את האזור ואת אתריו הבולטים , ספרים ומדריכי טיולים, חוברות, בעלונים

-"מדריך נגב"; נופש וטיולים בנגב, המדריך לתיירות-"מדריך נגב אקשן: "דוגמאות(

 מדריכים בשיתוף משרד התיירות והמנהלה לפיתוח -" נגב תור"; ש פעיללטיולים ונופ

 שהופקה על ידי -" דרך הבשור"; מפת אתרי תיירות ומוקדי בילוי"; .תיירות בנגב

 ). ועוד, עמותת תיירות אשכול
 ,לישראל ובקרן הקיימת ברשות הטבע והגנים, מרכזי המידע בחברה להגנת הטבע

 . חב לקהל המטייליםתורמים אף הם לחשיפת המר
מרבית החשיפה היא . נראה כי הציבור הנחשף למידע זה אינו גדול, יחד עם זאת

המרכזים סביבם את מרב פעילות הנופש של , סמוכים ונגישים, ליעדים מוכרים

אינם חשופים , בעיקר הפנימיים שבהם, חלקים ניכרים במרחב נחל הבשור. הציבור

,  אזור התכנוןכלון שאין מפה אחת המכסה את לציבור עקב קשיי נגישות ומכיו

 .ומחברת בין כל חלקיו
. של אתרי התיירות, שווה לכל נפש, נחוצה פעולה להסברה ולחשיפה ברמה פופולרית

הן מבחינת הצגת התכנים של השטח ,  בניית מערך הכוונה ברמה גבוהה ביותר-לאמור 

-והן ברמה השיווקית) ברמת פירוט גבוהה ומקצועיות, דבר הקיים כבר היום(

מערכת אטרקטיבית של מידע והכוונה תקל על המבקרים והתיירים לשהות . פרסומית

 .במרחב ותחזק את הקשר עמו
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 :מרכיבי המערכת המוצעת

 מפה כללית  8.4.4.1
, מפת סימון השבילים של החברה להגנת הטבע היא מקצועית ומהימנה

הכוללים מידע , חלקת המדידות של מ1:50,000בהיותה מבוססת על גיליונות 

' מס(המפה כוללת שלושה גיליונות . מפורט וחיוני על מסלולים ועל אתרים

מגבלותיה באופייה . המקיפים כמעט את כל מרחב הבשור) 13,15,16

 .המתאים ומיועד לפלח אוכלוסייה המסוגל להתמצא בה, המקצועי
,  עמותות תיירותעל ידי, מפות תיירות ופנאי הוצאו במספר אזורים בארץ

המקיפה את האתרים , 1:100,000בהן מפה כללית של הגליל בקנה מידה 

 - ם ולאחרונהחוף כרמלי, ים המלח, והמסלולים העיקריים וכן מפת הכנרת

 .אזור עמק בית שאן
מפה זו תכיל מידע . להפיק מפת תיור וטיול למרחב הבשור, מוצע בזאת

 -במפת סימון שבילים הקיימת המקביל למידע הנמצא , מפורט ומקצועי

 :אולם בצורת הגשה שונה לחלוטין שתתבסס על  מספר עקרונות

ותהווה גורם משיכה למטייל צאת , המפה תהיה נאה צבעונית ומעניינת -

 . ולטייל  במסלולים המוצעים בה, לחיק הטבע

וקבוצות , בני נוער, ילדיםל  להתמצאותקלהוהמפה תהיה שווה לכל נפש  -

בדומה למפה הקיימת היום לדרך (. ברמת השכלה לא גבוההאוכלוסייה 

 .)הבשור

תוך הדגשת האתרים והמסלולים המסומנים , המפה תכלול מידע רלוונטי -

השילוט ונקודות הציון , המסלולים, מיקום האתרים, תוואי השטח: בה

 .יסומנו ברמת דיוק גבוהה ובדרך נוחה להתמצאות

, עם זאת. ינה גרפית ואסתטיתהמפה תהיה באיכות גבוהה ביותר מבח -

במחיר נמוך ביותר ובתפוצה רחבה ככל , המפה תהיה בהישג יד לכל

בתחנות , סים"במתנ,  בבתי ספר-) במחיר סמלי או אפילו חינם(האפשר 

 .בחנויות ספרים ובארגונים הירוקים, מידע
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 מערכת השבילים והאתרים  8.4.4.2
המתרכזת בעיקר , ומסומנתבמרחב התכנון קיימת מערכת שבילים סדורה 

השבילים . המופיעה גם במפת סימון השבילים ,באגני הנחלים ובאזור ההררי

נדרשת השקעה , עם זאת. מטופחים ושמורים ורמת אמינותם גבוהה -

הן בשבילים הקיימים והן ביצירת שבילים , בפיתוח נוסף של מערכת זו

 . נוספים
 : השקעה זו תהיה במספר תחומים

, בכבישים האזוריים אין הכוונה אל השביל המסומן:  השביליםהכוונה אל

יש צורך במערכת סימון רשמית על הכביש . או שהכוונה זו כמעט אינה ניכרת

שתהיה ברורה ומאירת עיניים ותפנה את המטיילים אל , האזורי/הראשי

 .השביל
הקשר בין השביל המסומן לסביבתו אינו : שבילים ואתרי שהייה וביקור

; שביל הטיול אינו רק תוואי הליכה או נסיעה מנקודה לנקודה.  ברורתמיד

ראוי שנקודת . הוא מהווה חלק ממערכת בילוי ושהייה בסובב הטבעי

הכניסה לשביל תהיה אתר התכנסות ושהייה ובה חניון מסודר ונקודת מידע 

תצפיות נוף , אתרים בסביבה, מבנה הדרכים, על אפשרויות הטיול במקום

, ך יהפוך האתר למוקד פנאי פעיל בפני עצמו וישמש להתארגנותכ. ועוד

 . לשהייה ולמנוחה

   יצירת שפה אחידה8.4.4.3
מפות , המפה המרכזית: שפת ההכוונה תהיה אחידה בכל מרכיבי המערכת

בלוחות : לשפה גרפית זו תהיה נוכחות גם בשטח. הנספחים ודפי המידע

בשלטים באתר עצמו ,  המסלולבשילוט המורה על האתר או, דברי ההסבר

, כל אלה יעשו במתכונת אחידה. ובשלטי הכוונה מן הכבישים האזוריים

אחידות זו תנחה את המטייל . בדומה לזו המופיעה במפות ובדברי ההסבר

 המטייל ימצא -בסימנים המוכרים לו מעיון במפה ובספר וגם בכיוון ההפוך 

 .זהה ומכיר בשטחבספר או במפה דברי הסבר וסימונים שהוא מ
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 שלביות פיתוח תיירותי בנחל הבשור 8.5
 פיתוח אינטנסיבי עםהתכנית מציעה פיתוח מתון ובשלבים של המערך התיירותי בשילוב 

פוטנציאל להשפיע על בעלי בעוצמה ובקדימות גבוהה של מוקדי תיירות בעלי כוח משיכה גדול ו

 . העוגנים -סביבתם 
 : תכנוניים מרכזייםמרכיביםכוללת שני הי שלביות פיתוח תיירות מציעה התכנית ,כפועל יוצא

סדר הקדימויות : היינו, מד הזמןיופריסה על פני מ, סוג הפעולות הנדרשות לפיתוח התיירותי

 . לות הפיתוחוהמוצע לפע

 המרחב פעולות נדרשות  לפיתוחו של -המימד הראשון  8.5.1
 :וטוריועיגון סטט, פיתוח, פעולות הכוללות שימור

 .  אתרים בעלי חשיבות גבוהה הנתונים בסיכוןשימור
 בפועל של פרוייקטים בעלי ישימות גבוהה ופוטנציאל למשיכת פיתוח תיירותי פיתוח

 . או פיתוח פרוייקטים זמינים מבחינה תכנונית ופיסית, נוסף
 של אתרים אשר יש לשמור אותם כפוטנציאל תיירותי עיגון סטטוטורי, ובמקביל

 . ידלעת

  פריסה על פני הזמן-המימד השני  8.5.2
פעולות לביצוע בטווח , פעולות לביצוע מיידי: פריסת שלוש הפעולות הללו על פני הזמן

 .כל אלה בהתאם לתפיסה התיירותית. הקרוב ופעולות לביצוע בטווח הרחוק
פיתוח ועיגון סטטוטורי של אותם ,  יבוצעו פעולות שימורבטווח הזמן המיידי

 -וייקטים להם ישימות גבוהה ופוטנציאל למשיכת פיתוח תיירותי נוסף אל האזור פר

הפיתוח והעיגון , עבור יתר הפרויקטים יתפרסו פעולות השימור. עוגני תיירות

בהתאם לפוטנציאל התיירותי ולקדימויות אשר , הסטטוטורי על פני טווחי זמן שונים

 .נקבעו בתכנית

 טבלת שלביות  8.5.3
 פעולות -רוייקטים מתארת את שלביות הפיתוח התיירותי בשני המימדים טבלת הפ

, עבור כל אתר תיירות קיים ומתוכנן המופיע בטבלה. הפיתוח התיירותית ומימד הזמן

 . תאור האתר ופעולות הפיתוח המוצעות בוניתןמופיע מספר העמוד בו 

השימור והמעשה ניתן לראות כי ברוב האתרים התיירותיים פעולות , מתוך הטבלה

עיגון (בשל הצורך לפעול באופן מהיר , הסטטוטורי מצויים בטווח הזמן המיידי

להכנת הקרקע לניצול ומיצוי מיטבי של הפוטנציאל , )שימור(וזהיר ) סטטוטורי

 . התיירותי באזור
פרושות , המהוות את מרכז הכובד של יצירת מערך התיירות,  מאידך-פעולות הפיתוח 

 : בהתאם לקריטריונים הבאיםעל פני הזמן
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 טווח מיידי 
העומדים בקריטריונים , פעולות פיתוח של פרוייקטים בעלי כושר משיכה תיירותי גדול

 :הבאים
 ישימות  . א

התכנית מאתרת אתרים ופרוייקטים בעלי מצע  -ישימות סטטוטורית תכנונית 

 והאכסון מערך התשתיות, אשר תואמים את התפיסה התכנונית, תכנוני קיים

 .באזורם
 .ים בעתיד הקרובי פרוייקט בעל פוטנציאל השקעה ופיתוח רווח- ישימות כלכלית

 מנופיות . ב
בעלי פוטנציאל לשנות את " פרוייקטי דגל", התכנית מזהה עוגנים תיירותיים

פרוייקטים אלה יהיו האבן השואבת למשיכת פיתוח . הדימוי התיירותי של האזור

 יעשה המתחם -ככל שאלה יתרחבו . הנוספים בסביבתםתיירותי אל האתרים 

 . התיירותי הסובב אותם מגוון יותר

 ) שנים5-10(הטווח הקרוב 
פרוייקטים אלה יושפעו . פעולות פיתוח של פרוייקטים בעלי יכולת ייתכנות סבירה

 .  מפרוייקטי העוגן המוצעים בשלב המיידי ויוקמו באופן מתון בטווח הזמן הנראה לעין

 )  שנים ויותר10(טווח הרחוק ה
נמוך מוצעים לפיתוח -פעולות פיתוח של פרוייקטים בעלי פוטנציאל מימוש בינוני

 .לאחר הקמת תשתית תיירותית מפותחת ובטווחי זמן ארוכים, מבוקר
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 ת מצב קיים סקיר– מערך האכסון 8.6
ומשמעות שלו משקל , מערך אכסון תיירותיבמרחב התכנון בשנים האחרונות התפתח 

בניגוד לצורת .  ומשקל מסוים בכלכלת הישובים הכפרייםשל האזורהתיירות מכלול ב

ולא התפתחה צורת  קטנים) בתי מלון כפריים(התפתחו כאן בתי הארחה , הפיתוח בגליל

 :ל מצבת האכסון הכפרי מובאת להלןעסקירה תמציתית ). צימרים(הלינה הכפרית 

 בית הארחה עלומים  8.6.1
 יחידות אירוח המופנות בעיקר לקהל יעד דתי 15רחה בקיבוץ עלומים כולל בית הא

אוירה כפרית , בריכת שחיה, בית הארחה מציע טיולים רגליים באזור. מסורתי

 .חקלאית המשולבת באווירה דתית

 בית הארחה כיסופים  8.6.2
בוץ  ונשען על מבני קיראשוניםבית הארחה של קיבוץ כיסופים נמצא בשלבי הפעלה 

, קיבוצי-ית אורח החיים החקלאייהאטרקציה המרכזית המוצעת היא חוו. קיימים

 מוצעת חוויית , ובעיקר למשפחות עם ילדיםמבקרל. עבור משפחות המטיילות באזור

 בשדות וברפת באמצעות פעילות יזומה של מפעילי בית הארחה, הפעילות החקלאית

 .ולי הטיול בדרך הבשורבנוסף על הפעילויות באזור הקיבוץ ומסלוזאת 

  חדרי אירוח19: תאור
 בינונית עד נמוכה: תפוסה
 .  התפוסה חלשה יותר-בקיץ . תפוסה כמעט מלאה בסופי השבוע בעונת החורף: עונתיות
 .בעיקר פלח טיולי משפחות ומעט משלחות חקלאיות: קהל יעד

תיירותיות הפעילות המוצעת היא בעיקר מסלולי טיול ואטרקציות : פעילות מוצעת

מוצעת פעילות בתוך הקיבוץ . גן החיות בקיבוץ מגן ועוד, כמו דרך הבשור, באזור

כמו יציאה לשדות לצפות ולהשתתף בפעילות החקלאית , הנסמכת על הבסיס החקלאי

 . ב"הגמעת עגלים ברפת וכיו. וקטיף התוצרת
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 בית הארחה גבולות  8.6.3
. ר הנגב המערבי ותפוסתו גבוהה יחסיתבית הארחה גבולות הוא בין הראשונים באזו

שימוש בשטחי ,  גבולותלמטיילים מוצעות פעילויות בתוך הקיבוץ כמו ביקור במצפה

בית הארחה . בבריכה המקורה ופעילות ערב בפאב הקיבוצי, במדשאות, הקיבוץ

מאכסן פלח ניכר של קבוצות תיירות נכנסת המבקרת באזור והוא משווק בעיקר דרך 

  .האינטרנט

 . מיטות120סך הכל .  חדרים6 חדרי אירוח ואכסניה הכוללת 18: תאור
 .  מחדרי האירוח והאכסניה50%תפוסה של : תפוסה
מורגשת , מאי עד יוני, בחודשי הקיץ. תפוסה כמעט מלאה בסופי השבוע: עונתיות

 .בתפוסהירידה 
דיר קבוצות של חקלאים וחיילי ס, בעיקר משפחות ומבקרים חוזרים: קהל יעד

 . מהתפוסה15% -המשרתים באזור מהווים רק כומילואים 
אולוגיות מארצות י קבוצות של צפרים מאנגליה ומשלחות ארכ-ל "תיירות מחו

 .הברית
בריכה , פאב ואולם אירועים לשימוש האורחים המופעל מדי יום: פעילות מוצעת

תיות המוצעות מסלולים ואטרקציות תיירו, טיול בדרך הבשור, גבולותמצפה , מקורה

 .באזור
 .הקמת מגרשי גולף והגדלת מספר חדרי האירוח: פרוייקטים עתידיים

 בית הארחה בקבוץ צאלים   8.6.4
. בית הארחה בקיבוץ צאלים החל לפעול לפני כשלוש שנים ונשען על מבני משק קיימים

 בעיקר על חיילי סדיר ומילואים המשרתים בסמיכות, מתחילת הדרך, האירוח התבסס

, לאחרונה עולה משמעותית יחס המטיילים והנופשים מקרב הציבור הרחב. לקיבוץ

 .זאת עקב פתיחת שירותי תיירות משלימים רבים בצאלים ובשל עבודת שיווק

 . מיטות103כ " סה- חדרים 5ואכסניה הכוללת ,  דירות אירוח3,  חדרי אירוח17: תאור
 .אכסניה מחדרי האירוח וה40%של ממוצעת תפוסה : תפוסה
 . חורף ואביב-תפוסה במגמת עליה בסופי שבוע , ך השבועשתפוסה גבוהה במ: עונתיות

טיולי משפחות וקבוצות בסופי . חיילי סדיר ומילואים המשרתים באזור: יעד קהל

 .שבוע
 .בין לילה אחד לארבעה: שהות ממוצעת
וח ובריכת אוהל איר" חמאם", הדרכת סיורים, פאב ואולם אירועים: פעילות מוצעת

 .ארוחות גורמה או גבינות תוצרת בית, חדרי טיפולים, שחיה
 .פיתוח פארק משולב על בסיס הנחל, הקמת מרכז שירותי דרך: פרוייקטים עתידיים
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 בית הארחה רתמים  8.6.5
קיימים של הקיבוץ התוך ניצול כל המבנים " כפר נופש"בשטח קיבוץ רתמים מתבסס 

עודו המוחלט של האתר כבית ייהבולט של המקום הוא היתרון . אשר אינם בשימוש

יתרון זה עשוי לבוא לידי . מקומיתהאוכלוסייה ה ללא מגבלות והפרעות מצד ,הארחה

, בהרחבה פיסית של האתר לעת צורך, רועים ופעילויותיביטוי בהפעלה מסיבית של א

כיום . הנשען על מערכות הקיבוץ" כפר נופש"כך שניתן להפוך את המקום כולו ל

סן בעיקר תלמידי בתי ספר ומתקשה לשלב פעילויות תיירותיות נוספות כהמקום מא

 .מטיילים באזורהשתמשוכנה פלחי אוכלוסייה 

 . מיטות250סך הכל .  דירות אירוח6,  חדרי אירוח40: תאור
 . מחדרי האירוח והאכסניה60%תפוסה של : תפוסה
בקיץ . ה נמוכה מאוד בסופי שבועתפוס, תפוסה כמעט מלאה במשך השבוע: עונתיות

 .אוקטובר עד אפריל תפוסה מלאה באמצע השבוע, נמוכה מאודתפוסה 
 .מעט משפחות וסדנאות קבוצתיות, בעיקר טיולי בתי ספר: קהל יעד

 .בין לילה אחד לשני לילות: שהות ממוצעת
גן טיולים באזור ופעילויות באזור עו, ביקור מצפה רביבים הסמוך: פעילות מוצעת

 .משאבים

  אירוח באוהל בדואי -" ספינת המדבר" 8.6.6
סיור , טיולי גמלים, סיפורי מאהל, אתר אירוח בדואי המשלב לינה עם אירוח מסורתי

  איש וכן משפחות300אירוח קבוצות גדולות עד .  יפים ופעילויות בטבע'טיולי ג, גששות

  טללים -" אכסניית הנגב" 8.6.7
 .  מיטות340כ " סה- יחידות אכסניה 32 -ו"  לינה כפרית " יחידות אירוח16באתר 

 .מועדון ופינת חי, ארוחות בחדר האוכל, קיוסק, האתר מציע גם בריכת שחיה
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 כפר הנופש משאבים  8.6.8
כפר הנופש של קיבוץ משאבי שדה הוא בין הותיקים באזור וכולל את מספר יחידות 

יימים והשענות על שטחיו הציבוריים של תוך ניצול מבנים ק, האירוח הגדול ביותר

 של קיבוץ ורכישת חבילות באווירהבית הארחה מציע למטיילים חווית ביקור . הקיבוץ

בית . פעילות הכוללות את האטרקציות התיירותיות המוצעות באזור עוגן משאבים

, הארחה משרת צליינים רבים הבאים דרך חבילות אירוח מאורגנות ממקום מוצאם

שיווק בית הארחה נעשה באמצעות אתר אינטרנט . ביקור בארץ הקודשכתחנת 

 .ל"וקשרים עם סוכני תיירות בארץ ובחו

 .  מיטות390סך הכל עד ,  חדרי אירוח78: תאור
 . מחדרי האירוח53%של ממוצעת תפוסה : תפוסה
 .  התפוסה חלשה יותר-בקיץ , תפוסה כמעט מלאה בסופי השבוע בחורף: עונתיות
 לילות כחלק 2-3בעיקר צליינים הלנים בממוצע , 60%תיירות נכנסת : קהל יעד

 . מחבילת תיור שלמה
 . בעיקר טיולי משפחות:תיירות פנים

 .לארבעה לילותם בין שני: שהות ממוצעת
טיולים בדרך , יפים'טיולי ג, בעיקר פעילות באזור בית הארחה כמו: פעילות מוצעת

 .ופארק גולדה" נווה מדבר"מרחצאות , ח בדואיעוגן משאבי שדה הכולל אירו, הבשור

  .שהות על אם הדרך למצפה רמון ולאילת, יציאה לשדה בוקר

  גוריון-מדרשת בן, בוקר-בית ספר שדה שדה 8.6.9
  חדרים20 חדרים ברמה של אכסניית נוער ובית הארחה הכולל 44בית ספר שדה כולל 

מזון , הדרכה וסיורים באזור, וליםהאתר מציע מידע ויעוץ לטי. זוגיים ברמה גבוהה

מוזיאונים ותצוגות , יפים'טיולי ג, שתי מסעדות שרות עצמי, בחדר האוכל או בשטח

 .מקומיות

  אירוח באוהלים  -" חאן השיירות" 8.6.10
גבי מזרונים באוהלים -הלינה על. מזון וטיולים, אתר מוסדר המציע שירותי לינה

, טיולי גמלים. אירועים, אירוח בעיקר לקבוצות. ת שירותים ומקלחו-במקום . גדולים

 . איש200 קבוצות עד -". סאפרי"טיולים במשאיות 

 ירוחם    8.6.11
סיורים והדרכות ,  מדרשה דתית המקיימת סמינריונים-" ביחד"בעיר פועלת מדרשת 

 . דירות לקבוצות ובודדים-16 חדרים ו27למדרשה אכסניה ובה . בנושאי סביבה וחברה
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 שבע  -באר 8.6.12
 :שבע שלושה מוקדי לינה מרכזיים-בבאר

מרכז חנויות , אולמות אירועים, קומות עסקים,  חדרים257 - "פרדייז"מלון  .1

 .ובריכה

, שתי בריכות שחיה,  חדרים164,  הותיק שבמלונות האזור-  "נאות מדבר"מלון  .2

קיבל תו תקן המלון . מסעדה וקפיטריה, מרחבי דשא, אולמות לאירועים וכינוסים

 ".מלון ירוק "-ייחודי ויוקרתי והוא משתייך לרשת מלונות השומרים על הסביבה 

המקום מפורסם .  מיטות250/  חדרים100 בית הארחה ותיק ובו - "בית יציב" .3

בריכת שחיה ושירותי , במקום ישנם אולמות , בעיקר בשל קיום סמינרים וימי עיון

 .מזון

 הבשורתחום תכנית האב לנחל רותי במצבת אכסון תיי, טבלה מסכמת
 היישוב חדרי אכסניה חדרי אירוח אירוח באוהלים

 עלומים  15 

 כיסופים  19 

 גבולות 6 18 

 צאלים 5 20 

 רתמים 40 6 

 ספינת המדבר    איש300עד 

 משאבים  78 

 שדה בוקר 44 20 

 חאן שיירות    איש200עד 

 ירוחם 27 16 

ים איש לינת אוהל500 -כ ללא באר"סה  חדרי אכסניה122  חדרי אירוח192

 שבע

  שבע-באר  521 

- כולל בארכ"סה  חדרי אכסניה122  חדרי אירוח713 איש לינת אוהלים500

 שבע
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 סקירת תכניות תיירות 8.7
החל מתחילת שנות , תפיסת התיירות המודרנית בנגב התפתחה דרך שורה של תכניות

י "ית אחת עומדת ברמה הארצית ושלוש תכניות מרכזיות הוכנו ע תכנ-התשעים ועד היום 

 .המנהלה לפיתוח התיירות בנגב ומתוות מדיניות תכנון תיירותית בראיית הנגב כולו
 .תכנית המתאר הארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש, 12א "התכנית הארצית היא תמ
 : התכניות האזוריות הן

 1992-1997תכנית אב לפיתוח תיירות בנגב  -

 פוטנציאל התיירות הנגב בשלום -

 תכנית הנגב בשלום -
קיימת שורת תכניות מרחביות ומקומיות המתייחסות בצורה מפורטת לאזורים , בנוסף

 :שבתחום התכנית של נחל הבשור והן

 .צאלים  -המתייחסת לקטע הנחל בארי , "דרך הבשור על נתיב דרך הבשמים"תכנית  -

 .שדה- משאבי-המתייחסת למרחב רביבים , ן משאביםתכנית אב לפיתוח התיירות באג -

 .עבדת - בוקר-המתייחסת למרחב שדה, תכנית אב לפיתוח התיירות באגן שדה בוקר -

 .תכנית תיירות יער להב ואזור צפון הנגב -

 .תכניות העוסקות בדרכי הבשמים -
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 :מבחינה הירארכית וכרונולוגית ניתן להציב את תכניות התיירות כדלקמן

 כניות ארציות ואזוריותת 8.7.1

  תכנית מתאר ארצית לפיתוח התיירות- 12א "תמ  8.7.1.1
מובאים , הערבה וארץ המכתשים,  לאזור הנגב12א "עיקרי תפיסת תמ

 :להלן
מרושת בדרכים , מרתק במבנהו, מרחב הנגב מנותק ממרכזי האוכלוסייה

משובץ באתרים , הרומית והביזאנטית, עתיקות מהתקופה הנבאטית

. שבטה, עבדת, חלקם ערים חשובות וגדולות דוגמת ממשית, רכיאולוגייםא

מרחב אשר בעבר שימש כגשר יבשתי בין מדינות ואשר בעת שלום עשוי 

אשר לכל אחד מהם אפיונים ומראות , שלושת המכתשים. לחזור ולתפקד כך

חקלאות . שונים וכל אחד מהם הוא מוקד משיכה תיירותי בפני עצמו

ישובים חלוציים . מרכזי מחקר ותחנות ניסיונות, מתמדברית מתקד

ערי מדבר המסוגלות להציע מוקדים לתיירות , העוסקים בפיתוח המדבר

 .אזור הערבה המציע למטייל שירותי דרך ומנוחה, מדבר

 :12א "מדיניות מוצעת של תמ

הנשענת על תוואי דרכים קדומות ודרכי " תיירות צירית"פיתוח מערך של  .1

 .ר ואשר אינה חורגת מהציר ופוגעת בייחוד הנופי של המרחבהנוף באזו

אשר , הן לישראלים והן לתיירות, טיפוח פלח השוק של תיירות מדברית .2

 .ובאר שבעישען על המרכזים במצפה רמון 

הסמוכים לישובים , "מתחמי תיירות מדבר"ריכוז הפיתוח התיירותי ב .3

ואדי מוסא -מואה אגן , שדה בוקר, מצפה רמון: ולצירים המרכזיים

אזור רביבים , אגן ירוחם כולל אגם ירוחם, הכולל מעבר גבול לפטרה

, במתחמים אלה ניתן להקים אכסון תיירותי מיוחד. משאבי שדה ועוד

 .בהיקפים קטנים ובעיצוב התואם את נופי המדבר ותכונותיו האקלימיות

 משותפות כולל שיווק חבילות תיור, פיתוח מערך תיירותי משולב עם ירדן .4

בהתבסס על דרכי הבשמים , הכוללות רצף אתרים משני צדי הגבול

ועד , שבטה, חלוצה, עבדת, מצפה רמון, מכתש רמון, בין פטרה, הנבטיות

 .לעזה או מצרים

חדרי אירוח , אכסון מלונאי בהיקף רחב יותר בבאר שבע ובמצפה רמון .5

 .ביישובים הכפריים ובירוחם

אכסון , ומערכי אטרקציות, פיתוח שירותים. הערבה כציר תיירות מרכזי .6

 . והסעדה לאורכו

 :הערה
 או " תיירותיחבל ארץ"כאזור מערב הנגב  לא הכלילה בשעתו את 12א "תמ

יחד עם זאת בהערות הועדה המחוזית נאמר כי יש לשלב . "מרחב תיירות"

 .הערה זו התקבלה.  הבשור בתכניתציר נחלאת 
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 "רות הנגב בשלוםפוטנציאל תיי" תכנית  8.7.1.2
 פרטי התכנית

משרד התיירות והמנהלה לפיתוח : יוזמים, פוטנציאל תיירות הנגב בשלום

 .1993יולי . התיירות בנגב
 תפיסה תכנונית

המסמך מתמקד בהשלכות תהליכי השלום על הפיתוח התיירותי בנגב 

 .ובחינת הפוטנציאל התיירותי
 : שלושה גורמיםנשען עלהפוטנציאל התיירותי 

, מצב של שלום יגדיל את התיירות לישראל מארצות המוצא השכנות .1

והתיירות המגיעה לארצות השכנות ולישראל כחלק מחבילת תיור כוללת 

 .באזור

חידוש .  דרך הים התיכון-הנגב ישמש כגשר יבשתי בין המזרח למערב  .2

ערי , אולוגי אשר היה קיים בעבר דרך צירי הבשמיםיהרצף הטבעי והארכ

 .ושמורות הטבעהנבטים 

לפרוייקטים משותפים של ישראל ושכנותיה יתרונות כלכליים והשפעה  .3

 . על המשך וחיזוק תהליכי השלום

 1997-1992תכנית לפיתוח התיירות בנגב   8.7.3.1
 פרטי התכנית

המנהלה לפיתוח תיירות :  יוזמים.1997-1992תכנית לפיתוח התיירות בנגב 

 .1992צמבר ד. לרמן פיר'  אדר:מתכנן. בנגב
 תפיסה תכנונית

התפיסה התכנונית העומדת ביסוד התכנית רואה את הנגב כמרחב פעילות 

גיאוגרפיות בעלות מאפיינים -המחולק למספר תת יחידות אזוריות, אחד

מתייחסת למרחב מדברי פתוח על נופיו " תיירות מדברית"ההגדרה . שונים

ם בעלי ריכוז נתונים היחודיים וכן לאתרים ספציפיים בתוכו או אזורי

 .התכנית מציעה פעילות תיירותית ייחודית לכל תת אזור. אטרקטיביים
סובב ים : התכנית מציעה לרכז מאמץ פיתוח בשלושה אזורים עיקריים

 .סובב אילת ואזור מצפה רמון, המלח
 מוקדי פעילויות הנופש והאכסון

שלושה  ב,על פי התכנית נמצאים מוקדי הנופש והאכסון בשולי האזור

לחופי שלושת הימים המקיפים את , מוקדים המהווים קדקודי משולש

וחופי הים התיכון בקטע החוף אשדוד , ים המלח, מפרץ אילת: הנגב

 . אשקלון
 תיירות וטיילות מדברית

המשמשים , התכנית רואה בערד ובמצפה רמון מוקדים לתיירות מדברית

 . כבסיס ומתן שירותים לטיילות מדבר
 לאזורי תכנוןחלוקה 

הכוללים אזורי , התכנית מחלקת את הנגב לארבעה אזורי תכנון עיקריים

 .משנה
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 :ארבעת אזורי התכנון העיקריים הם

  הכולל שני אגני משנה-אזור הנגב הצפוני  .1

 מדבר יהודה וים המלח , אזור ערד .2

  הכולל שישה אגני משנה-אזור הנגב המרכזי   .3

 אזור חבל איילות   .4
משנה בתכנית לפיתוח תיירות בנגב מתייחסים לאזורים ארבעה מאגני ה

באזור תכנון הנגב : ארבעת אגני המשנה הם. המופיעים בתכנית נחל הבשור

ובאזור , שמעון- בני-באר שבע  ואגן משנה הנגב המערבי אגן משנה -הצפוני 

 .שדה בוקרואגן משנה , משאבים אגן משנה -תכנון הנגב המרכזי 
 :י המשנהתכניות הפיתוח באגנ

  המערביהנגב אגן משנה -תכנית הפיתוח באזור תכנון הנגב הצפוני  .1
בדומה , פיתוח האזור על בסיס נופש כפרי ביישובים: נופש כפרי ביישובים

, התנאי לכך הוא יצירת סביבה כפרית חקלאית מפותחת. לגליל המערבי

ית שירותי רווחה ויזמות עסקית בתחום הפעילות הכפר, ישובים מטופחים

 )'בריכות שחייה וכו, חוות רכיבה, מסעדות(החקלאית 
 שמורת -באזור קיים אתר ביקור מרכזי : פארק אשכול ושמורת הבשור

אשר התכנית מציעה להמשיך את פיתוחם ולעבות , אשכול ושמורת הבשור

קיימת יזמות . כולל יצירת אגם נופש גדול, את האטרקציות שהם מציעים

 .דתייםבתחום פיתוח אתרים נקו

  בני שמעון- אגן משנה באר שבע -תכנית פיתוח באזור הנגב הצפוני  .2

 : אגן משנה משאבים-תכנית הפיתוח באזור תכנון הנגב המרכזי  .3
, בעדיפות גבוהה, התכנית הציעה לפתח:  אתר ביקור מרכזי-פארק גולדה 

כמו כן הוצעה הקמת פרוייקט . את הפארק ולהקים בו אגם לשייט ולדייג

 .אשר הוקם ופועל זה כשנה, אותהמרחצ
מוצע להמשיך ולפתח את האורחנים הקיימים : נופש כפרי ביישובים

 .תכנית אשר התגשמה בחלקה. בטללים ואשלים, במשאבי שדה

  אגן משנה שדה בוקר-תכנית פיתוח באזור תכנון הנגב המרכזי  .4
כה גורם משי:  אזור ביקור- גוריון ובקיבוץ שדה בוקר-אתרים במדרשת בן

צריף , אחוזת הקבר, גוריון-מרכזי לביקורים באזור שדה בוקר הוא פארק בן

מרכז מבקרים סולארי , מרכז לטיילות מדברית, בית ספר שדה, גוריון-בן

, התכנית מציעה להמשיך בפיתוח אתרים אלה. ואתרי ביקור וסיור אחרים

ית וגן כולל הקמת טיילת לאורך מצוק נחל צין וכן פיתוח גן צמחייה מדבר

 .בוצעו בחלקםאלה  .סלעים פיסולי
כולל , מוצע להתמקד בפיתוח אתר עבדת:  אתר ביקור מרכזי- אתר עבדת

 מוצע לפתח -בטווח ארוך יותר . השלמת פיתוח האתר הארכאולוגי והפעלתו

הכולל הרחבת הגן הלאומי והפיכתו לפארק מרכזי , אולוגייפארק ארכ

 התכנית מציעה לבדוק פיתוח מלונאות .לתרבות הנבאטית והביזאנטית בנגב

מערכת  שיחזור, שיחזור מבני מגורים והפיכתם לתיירות. בחורבת עבדת

 . התכנית בוצעה בחלקה.הרחובות לצורכי המלונאות והמבקרים באתר
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 יחס לאזור נחל הבשור
התכנית מציעה לרכז את מאמצי הפיתוח בשלושה מוקדי תכנון תיירות 

באזורים אלה . סובב אילת ואזור מצפה רמון, סובב ים המלח: עיקריים

 .נמצא מרכז הכובד של התכנית ושל ההיצע התיירותי
חופי , חופי ים המלח: אזורי האכסון המרכזיים הם לחופי שלושת הימים

 . אשקלון-אילת וחופי אשדוד
, דרך הבשמים וארבעת האגנים התיירותיים: אזורי תכנון נחל הבשור

תכניות הפיתוח . רית ביותר בתכנית פיתוח הנגבמקבלים התייחסות מינו

אזורי -תת(של אזור נחל הבשור מתפרשות על פני ארבעה אזורי משנה 

ואינן מופיעות על מפת התיירות כחלק מהתפיסה התכנונית של ) תכנון

 .מוקדי תיירות בנגב

 "1994נגב בשלום "תכנית   8.7.1.4
 פרטי התכנית

הסוכנות ,  המנהלה לפיתוח תיירות בנגב:יוזמים, 1994תכנית נגב בשלום 

 .אלי פירסט' מתכנן אדר. היהודית
 תפיסה תכנונית

דרכי הבשמים הן דרכי . התכנית כמעט ואינה מתייחסת לאזור הנגב הצפוני

 אזור -והן חוצות את מרכז הנגב ) בניגוד לתפיסות מאוחרות(רכב שטח בלבד 

עגור אינם זוכים וצה מרחבי חולות חלו. המכתשים ואינן פונות צפונה

, אילת, מוקדי התיירות העיקריים נותרים בים המלח. להתייחסות מתאימה

 .מצפה רמון וחופי רצועת עזה
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 תכניות תיירות אגניות ונושאיות 8.7.2

  אשכול בארי-תכניות תיירות אגן צפוני   8.7.2.1
 דרך הבשור על נתיב "-תכנית אב רעיונית לפיתוח המרחב התיירותי  .א

 "דרך הבשמים
 פרטי התכנית

תכנית אב רעיונית לפיתוח המרחב , "דרך הבשור על נתיב דרך הבשמים"

ינואר . רמי חרובי מתכנן תיירות, ב תכנון. א-אסף קשטן ' אדר ,התיירותי

1996. 
 תחום

התכנית מקיפה רצועת אורך משתנה משני צדדי הנחל ומתרחבת במספר 

מתחם פארק , אגרי הבשורמתחם מ,  מתחם צאלים-מוקדי פיתוח 

 .מתחם פארק האפיק ומתחם בארי, אשכול
 תפיסת פיתוח אזורית -ת יתפיסה תכנונ

 . באזור שטחים פתוחים נרחבים ונופים חקלאיים-" נגב ירוק"
יומי והחדרתו לתודעה כמציע שירותי - הגדרת האזור כחד-" נגב קרוב"

, ית ואורחניםמוקדי הלינה המומלצים הם לינה כפר. שטח ואטרקציות

 .ללא מלונאות
 תפיסת פיתוח התיירות 

כדוגמת ציר , דרכים מסורתיות ודרכים נופיות,  כבישים-תיירות צירית 

דרך ,  משאבים- אשכול -ציר אשקלון , ציר דרך הבשמים, 40כביש 

 .הבשור
,  סביב מוקדי היישובים מתרכזת הפעילות התיירותית- אגני תיירות

מכתש אגן  ,הערבהאגן  :האגנים הם. שמיםבהיבט הרחב של דרך הב

שבתוכו , "דרך הבשור/"אשכולואגן משאבים אגן  ,שדה בוקראגן , רמון

 . מתחמי הפיתוח
צירי התיירות מחברים ומקשרים בין אגני התיירות ויוצרים מבנה כולל 

דרך "הן בראיה הכוללת של ,  הדבר נכון-של אזור תיירות רחב ידיים 

דרך הבשור על נתיב דרך "ה והן בראיה האזורית של  עז-פטרה " הבשמים

 ". הבשמים
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 תכנית הפיתוח המוצעת

, למעבר של רכב פרטי לכל אורכה" דרך הבשור"מוצע לפתח את  .1

עם אופציה (משער הכניסה הצפוני באזור בארי ועד מתחם צאלים 

 ).להמשך עד אגן משאבים

. הטבעיעל גבול הצומח , הדרך המוצעת תעבור על שולי האפיק .2

 .התנועה אל המוקדים הרגישים תהייה רגלית

אשר תחבר את דרך , אחידה לכל אורך הציר" שפת תכנון"מוצעת  .3

 ).דרך הבשמים(המוצע " חוצה נגב"הבשור עם ציר התיירות 

. העברת ציר דרך בגדת הנחל המערבית והימנעות מחציית נחל הבשור .4

 .מותדרכים ניצבות יחצו את הנחל במספר מוגבל של מקו

 .חיבור הדרך אל מערך הכבישים האזורי .5

הגדרה פורמלית של אופי הדרך , תכנון סטטוטורי של הדרך .6

 .והשימושים לאורכה

 
 :סיורים נושאיים על פי מוטיבים תיירותיים
, הגשרים, המים,  החקלאות-סיור לאורך הציר על פי מוטיבים מתחלפים 

 . ביישוביםמלאכה ומסחר, תעשייה, אמנות ואומנות ביישובים
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 תאור קטעי התכנית

 אתר הנצחה בארות יצחק  .1
במקום נותר מגדל מים . האתר שוכן בין הקיבוצים עלומים ונחל עוז

. 1943-1948נקוב כדורים כעדות לישוב שהיה במקום בין השנים 

חשיבותו של האתר . במהלך מלחמת העצמאות נהרס המקום כליל

מוצע לתכנן דרכי . יירותיהביאה להחלטה להכלילו בתחום הטיפול הת

לשלב בסמוך לאפיק הנחל חניון דרך , גישה לאתר וחנייה מוסדרת

 . שילוט והסבר, ועצי צל

 מתחם בארי .2

הקמת חניוני יום , שיפור דרכי היער, תחנת מידע מרכזית לאזור .א

 . ומוקדי בילוי ביער

אתר מרכזי להנצחת מפעל ,  בארי הישנה-אתר נחאביר  .ב

 שיחזור בית - הנקודות להתיישבות בנגב 11 ההתיישבות של עליית

 . הביטחון ובניית תצוגה בחלל מגדל המים של הישוב

הוספת ,  פיתוח המקום בו עומדת כיום האנדרטה-ק "אנז-אתר יד .ג

שירותים וכן עיצוב תצוגת קבע ושלטי הסבר להמחשת , חניון

 ) במפה3ראה אתר . (ק במלחמת העולם הראשונה"קרבות האנז

,  שימור חלקי של המתחם-מושת וכביש הבטון מתחם התח .ד

 . מוצע להכריז עליו כאתר לשימור. ושיחזור שני מחסנים

, השלמת תהליך ההכרזה כשמורה-שמורת טבע בתרונות בארי  .ה

 . הגדרת כושר הנשיאה ופיקוח על הפעילות בשמורה

 – שיחזור תהליכי הכרייה כאטרקציה תיירותית -מכרות הגופרית  .ו
 -במקביל . החרושת- הובלת הגופרית ועד לביתדרך, מהכרייה

יצירת מסלול גיאולוגי להמחשת היווצרות הגופרית כחלק 

 הקדום שהיה במקום " קניון"מה

 חורבת גררית  .3
נחל . שרידי ישוב גדול מן התקופה הביזאנטית על גדת נחל הבשור

הבשור מתחתר ומכרסם בהתמדה את גדת האפיק עליה ניצבת 

צע לשלב את האתר כתחנה במסלול ולצפות בו מו. כנסייה גררית

 . באתר" תלוי"כיום ניתן לראות בור מים . מהאפיק

 בוסתני נחל ניצרה  .4
מוצע .  מלחמת העצמאותשנותרו מלפני שרידים ,עצי פרי ובוסתן

 .לשמירת אופי הסביבה, המשך נטיעות בוסתנים

 מה 'תל ג .5
, 17 -המאה הבתל התקיים ישוב גדול החל מ, אתר ארכיאולוגי בולט

מוצע להסדיר את האתר . החפירות בתל חשפו שרידים מעניינים

בניית , הסדרת תצפית מראש התל. כולל שילוט והדרכה, אולוגייהארכ

 המסביר את מבנה השכבות -תחנת הסבר מול החתך שיצר הנחל בתל 

 . הסדרת שביל עליה לתל וחסימתו לרכבים. אולוגייהארכ
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 מתחם פארק האפיק  .6

. שעליה מתקן שאיבת מים'  מ30 באר יבשה בעומק - קליםבאר הד .א

מוצע שיקום . המים הוסעו אל הברכה הסמוכה על גבי אקוודוקט

האקוודוקט ושיפוץ המבנים והגדרת האתר כאזור עתידי ליזמות 

 ). הסעדה(תיירותית 

על גדתו ,  מאגר מי שטפונות- מאגר נירים ותצפית ציפורים .ב

ממערב למאגר מתוכנן מאגר . וריםהדרומית הוכשרה תצפית ציפ

יש להציע פתרונות תכנון שיאפשרו שימושים תיירותיים . נוסף

יש לשקול צרוף אגם דייג . גלישה וחתירה, במאגר כמו שייט

על גדתו הדרומית של . למכלול להגדלת כוח המשיכה והגיוון

 . המאגר הוכשרה תצפית ציפורים

, )שטרם הושלמה(ום  תכנית השיק- אפרתי-שיקום מחצבות שטרן .ג

נשענת על יצירת נופי מים מתוך מגמה לצרף את קטע הנחל 

מוצע לשלב . המשוקם אל קטעי שמורות הטבע והנוף של הבשור

 על ידי -את התכנית במסגרת תכנית הפארק ובפעילויות תיירות 

 . הקצאת מים קבועה לשמירת נוף האפיק

ובילי המים  את הנחל חוצה רצועת תשתיות של מ- גשר הצינור .ד

 המוביל -ן " הטמון באדמה וקו השפד-"קו ירקון נגב "-הארציים 

מי קולחין לשימוש חקלאי בנגב וחוצה את אפיק הבשור בצינור 

רגל ולחצייה -עילי שמוצע להופכו לגשר שיותאם  למעבר הולכי

 . תית של הבשוריחווי

. ל" לאורך אפיק הנחל נטוע חורש מפותח של קק- יער האפיק .ה

 מוקד יער מטופח הסמוך לבשור -דה זו מוצע לפתח חניון יער בנקו

 . כחלק מפארק האפיק

 מוצע לשלב במסגרת פארק האפיק פעילויות כלי - רכב תפעולי .ו

 פעילויות רכב על -" מסלולס "-רכב והכשרת שני סוגי מסלולים

" שקט"משטחי הלס בתוך מסלול אתגרי על קרקע הלס ומסלול 

 . לאורך אפיק הנחלברכב חשמלי או סולרי 

  פארק אשכול-קטע פארק האפיק  .7
השטח . מ מתאפיין הנוף בבתרונות שמורים" ק3.5בקטע נחל באורך 

, ליענים ולכבשים, על ידי שתי חוות חקלאיות בבעלות פרטית" תפוס"

 .המהוות מחסום פיסי לאורך הנחל
באמצעות , מוצע לפתוח את מסדרון הנחל לתנועה לאורך האפיק

מוצע  לנסות ולשלב את החוות כמוקד עניין . תטטוטורי סקביעה

 . לתיירות

8. ZOOחווה קיבוץ מגן  
פינת ליטוף , המכיל מגוון גדול של בעלי חיים, גן זואולוגי לימודי

 . פעילות מודרכת לקבוצות בכל הגילאים, והפעלות



302   תיירות פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  

  פארק אשכול -גן לאומי  .9
  דונם4000 -ל כהפרוס על פני שטח ש, חיבור הגן הלאומי פארק אשכול

 שטחים פתוחים , בריכת רחצה,נופי מיםבשילוב . " הבשורדרך"ל

יכול להישען על , "דרך הבשור"החיבור המוצע לקשר עם . וחורש

 . שיחזור גשר הרכבת החוצה את האפיק

 ).שרוחן(ה הדרומי 'תל פרע .10
בחפירות תל שרוחן נמצאו שרידים מן התקופה הכנענית ועד לתקופה 

מעל '  מ-50מעל פני הקרקע ו'  מ20 מתנשא לגובה של התל. הרומית

 . מן המגדל שעל התל ניתן לערוך תצפית על הסביבה. תוואי הנחל

 באר רבובה  .11
שטח נרחב של שדרות עצי אשל ושרידי מבנים מהווה את שרידיו של 

. שכיום השריד הבולט ממנו הוא באר רבובה, הכפר הערבי רואייבה

למתחם מוצעת תכנית לפיתוח חניון . בריטיהבאר שופצה בימי במנדט ה

במרכז התכנית שיחזור הבאר והפעלתה . נופש משולב עם יזמות פרטית

ושיחזור שיטות חקלאות והשקיה קדומות לצד פעילות מגוונת עם בעלי 

 . התכנית כוללת את הרעיון לחיבור עם מצפה גבולות. חיים

 מתחם המאגרים והפרדסים .12
גרים שיועדו לתפיסת מי שטפונות והוכשרו ליד אפיק הנחל הוקמו מא

 . מוצע לשלב  אלמנטים תיירותיים במאגרים. שטחים לפרדסים

 הגשר התלוי .13
בין '  מ-80הגשר התלוי הוא יחידי מסוגו בארץ ונמשך לאורך של כ

 מעל בריכה טבעית וצמחיית בגובה רבהגשר עובר . גדות נחל הבשור

 . גדות באפיק הנחל

 מצפה גבולות .14
, 1943גבולות הוקם יחד עם עוד שני מצפים נוספים בשנת מצפה 

במסגרת חלוצית להתיישבות בנגב וכתחנות ניסיונות לאגירת מים 

אתר מצפה גבולות שופץ ושוחזר ומציע למבקרים . ולחקלאות בנגב

 . הכרות עם ימי ראשית ההתיישבות בנגב דרך מגוון פעילויות

 בית הכנסת העתיק מעון .15
6ן ורצפת פסיפס מפוארת של בית כנסת מן המאות שרידי חורבת מעו

 .  לספירה7-

 מתחם צאלים  .16
מוצע הקמת מוקד שירותי דרך הכוללים הסעדה בסביבות הגשר 

 . בשילוב תכניות התיירות של קיבוץ צאלים, התלוי

 רצועת עזה ושפך נחל הבשור  , שילוב קטעי המשך .17
וכנים בסמוך  העיר עזה ונמלה העתיק ש-הקטע שבתחום רצועת עזה 

נמל עזה הוא המוצא העתיק לים של סחורות דרך , לשפך הבשור

פלסטיני -ניתן בעתיד להכין תכניות בשיתוף פעולה ישראלי. הבשמים

 .  השפך אל הים-לפעילויות תיירותיות לאורך קטע תוואי זה 
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  אתרי אזור בארי -תכנית תיירותית  .ב
 פרטי התכנית

רמי חרובי , יורם בר סיני' אדר, יירותתכנית אב לת, אתרי אזור בארי

 .1994 מאי. מתכנן תיירות
 תחום

 . באריאת המרחב הסובב את קיבוץהתכנית מקיפה 
 תיתפיסה תכנונ

מוצע כמרכז לימודי שדה אשר יאגד את , מרחב בארי על אתריו המגוונים

המחשה , הדגש יושם על שירותי הדרכה. הפעילות התיירותית והחינוכית

התפיסה העומדת מאחורי .  על בסיס שהיית יום-רמה גבוה ותיירות ב

תוך פעילות , סיור מודרך של מטיילים" מעבדת טבע בטבע"המרכז היא 

 .חוקרת וחווייתית של האזור והאתרים
 :במסגרת זו יכללו הפרוייקטים הבאים

 )אביר'נח(בארי הישנה  .1
שיחזור אתר ההתיישבות הישן של קיבוץ בארי שישמש כנקודת 

תצפית , מגדל המים, בית הבטון: יסה לאזור ואתריו המשוקמיםכנ

 . ביער אקליפטוסים ואורנים. ל מסביבו"וחניון קק

 מתחם התחמושת כביש הבטון .2
מוצע שיחזור שני . מחסני תחמושת מתקופת מלחמת העולם השניה

כולל קמפינג , )ע השנייה"טכנולוגיה ונוסטלגיה של מלה(מחסנים 

 . ושילוב אתר הגופרית

 מטע האגבות .3
פיתוח האתר בנושא .  דונם של צמחי אגבה20, מזרחית לנחאביר

תהליך יצור חבלים באמצעות מתקן המאפשר ייצור חבלים מעלים 

 . הסדרת דרכי גישה וחניון, טיפול במטע הקיים, שנקטפו

 שטחי נוף פתוחים ואתרי פריחה, בתרונות בארי .4
משך חודשיים  כלניות בפריחה צפופה של. אזור בתרונות של נחל סחף

מוצע להסדיר מסלולי טיול בדגש . המהווה מוקד משיכה ארצי, בשנה

הסדרת הפעילות גם על ידי הגבלת שימושי קרקע . בוטאני וזואולוגי

 . ועיגון השימושים באמצעים סטטוטוריים

 בית עלי .5
מוצע להקים . ובו בוסתן עצי פרי ועצי שקמה גבוהים, אפיק נחל סחף

שיחזור , קטיף פירות ונטיעות עצי פרי, מנוחה ופקניקבמקום אתר 

 . הבאר ושילוט האתר
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  מכרות הגופרית-תכנית לשימור ופיתוח תיירותי  .ג
 פרטי התכנית

רמי , יורם בר סיני' אדר, ופיתוח תיירותי תכנית אב לשימור, מכרות הגופרית

 .  מתכנן תיירות-חרובי 
 תחום

 .הנטושים באזור בתרונות באריאת מכרות הגופרית התכנית מקיפה 
 תיתפיסה תכנונ

מרבצי הגופרית שהתגלו באזור בזמן מלחמת העולם הראשונה הביאו את 

 :האתר נחלק לשני תאי שטח. הבריטים להקמת מפעל להפקה ועיבוד גופרית
 200 -שטח המכרות ובו בורות כרייה רבים על שטח של כ, השטח הפתוח

 שרידים של מתחם בית החרושת ומגורי באזור הבנוי  שלו נשארו .דונם

 .הצוות
 :פעילויות מוצעות

הקצאת שטח לשמורת טבע המתחברת לשמורה המורחבת המוצעת  .1

 .בבתרונות בארי

מסלול תיירותי ותחנות המסבירות את הנושא הגיאולוגי של היווצרות  .2

. הגופרית ועוקבות אחר תהליך כריית הגופרית והעמסתה על קרוניות

 יוקם במבנה אשר יסביר את הפעילות אשר התרחשה מרכז מבקרים

 .במכרות

הסדרה ושילוט של האתר , הכשרה, אתר בית החרושת כמוזיאון פתוח .3

 .והבאר, מסלול ייצור בגופרית, מגדל המים, מגורי קצינים, כולל כניסה

חניון פעיל והתקנת מתקני מים המוצעים בתכנית אב ליער בארי של  .4

 .ל"קק

המים באתר לתנאים בסיסיים לשירותי קייטרינג יעוד מבנה בריכת  .5

 .מוזמנים

 ק" ארץ קרבות אנז-" אוסטרליה הקטנה"תכנית תיירותית  .ד
 פרטי התכנית

 .1995 יולי. רמי חרובי, ק"ארץ קרבות האנז" אוסטרליה הקטנה"
 תחום

 .ק והמרחב הסובב"אתר אנדרטת אנז
 תיתפיסה תכנונ

ות ידוע בימי מלחמת העולם ק והאזור סביבו היו אתר קרב"יד אנז

. ק"האזור יהווה אתר הנצחה לקשר בין ישראל לארצות אנז. הראשונה

ק עם מרחב תיירותי  "מוצעת הקמת פארק נושאי שישלב את מורשת אנז

סביבת בעלי חיים , שיציע לתייר בשטחים הפתוחים התוודעות אל נופים

ממות סגורות  הקמת ח:בין ההצעות. וצומח ייחודיים ליבשת אוקינייה

כלובים גדולים וסגורים לבעלי חיים אופייניים ליבשת הקמת  , אופיינילצומח

בסגנון אוסטרלי ) מסעדה ואכסניה(עיצוב המבנים התיירותיים . אוסטרליה

 .בצד הקמת מרכז מבקרים שיספר את סיפורי הקרבות
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  משאבים-תכניות תיירות אגן מרכזי   8.7.2.2
  אגן משאבים-ות תכנית אב לפיתוח תייר .א

 פרטי התכנית
: יזמי התכנית. ' שלב ב-תכנית אב לפיתוח התיירות , אגן משאבים

: מתכננים. המנהלה לפיתוח התיירות בנגב, המועצה האזורית רמת נגב

 -תכנון כלכלי ,  רמי חרובי-תכנון תיירות , ב תכנון. א-אסף קשטן ' אדר

 .1997ספטמבר . ר מאיר אמיר"ד
 תפיסה תכנונית

 :לתכנית הפיתוח שלושה מרכיבים עיקריים

 -נפתח לציבור ב(הנמצא בשלבי הרצה ,  מרחצאות הנגב-פרוייקט עוגן  .1

ולאו " מרחצאות תענוגות"אופי הפרוייקט הוא בכיוון ) 1.12.1999

פרוייקט זה אמור להיות אטרקציה מרכזית . דווקא בדגש בריאותי

 .אזורית

מודל , רכבת טורקית:  הכוללפיתוח תשתיות ואטרקציות תיירותיות .2

פיתוח נופי , נתיבי הליכה ורכיבה, טיילת נופית, רחוב השוק, נגב

 .וסביבתי

 .מלון דרכים וחניון קמפינג, שני פרוייקטים של אכסון .3
 עיקרי התכנית

 צומת -צומת תחבורה : הלב התיירותי מוצע סביב שני צמתים .1

 .' צומת עסלוג-וצומת היסטורי , משאבים

 . יהיה שער כניסה תיירותי ובו יסופקו שירותי תיירותביםצומת משא .2

 .ועוד, פארקים, מרחצאות,  מוקדי משיכה תיירותיים'בצומת עסלוג .3

גמלים או , "רכבת תורכית"בין שתי הצמתים מוצעת תנועה באמצעות  .4

 .סיור מודרך

כדוגמת , האגן יחובר לאגני תיירות אחרים בנגב על ידי צירי תיירות .5

 .רך הבשמיםציר הנגב וד

 המרכז פעילות תיירותית אינטנסיבית "לב תיירותי"אגן משאבים כ .6

 .ומשמש כנקודת מוצא לטיולים באזור

 . והעברתו מאזור התכנון דרומה222הסטת כביש  .7

: מוצע לסלול מסילת רכבת במעגל סגור בתוואי הרכבת התורכית .8

  גביעלחציית נחל רביבים , חציית נחל היימן, מסוף היציאה לסיורים

ומשם דרך חורשות ' עד לצומת ביר עסלוג, הגשר ההיסטורי שישוקם

הפרוייקט המוצע ייתן . ל ושטחים חקלאיים אל מסוף היציאה"קק

למבקרים חוויה של נסיעה בכלי רכב היסטורי ויהווה אטרקציה 

 . תיירותית ולימודית

המאגר . מציאת אתר חלופי למאגר מים מליחים לשימוש חקלאי .9

מוצע איתור חלופי . המים הזורמים דרך מרחצאות הנגביקלוט את 

 . למאגר ושילוב נושאים תיירותיים בגוף המים
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נופי מים ,  הפארק יוצר שטח ירוק מטופח ובו שטחי ירקפארק גולדה .10

 . הצעה לשלב את פיתוח הפארק בתכנית האב של אגן משאבים. וצל

  .מלון הצומת המתוכנן בסמוך לצומת משאבים מלון הצומת .11

פרוייקט הקמת אתר למחנאות וקמפינג בשטח  'אתר קמפינג עסלוג .12

 . הנמצא בסמיכות למוקדי התיירות של עוגן משאבים

המבנה בשלבי תפעול . עוגן תיירות מרכזי )ראה לעיל (מרחצאות הנגב .13

, ר ובו אולם רחצה מרכזי" מ2600 השטח הבנוי הוא -' בשלב א, ראשונים

 .  מלתחות ומשרדים,פוליםחדרי טי,  חנות,מזנון, מסעדה

 א השמורה מצויה בסמוך לצומת משאבים והישמורת חולות משאבים .14

מוצעת הרחבת תחום השמורה . חלק מרצועת החולות לאורך הים התיכון

 . בשטח השמורה222כפיצוי להסטת כביש 

משכנות "הקמת . כמרכיב תיירותי מרכזי,  פולקלור בדואיספינת המדבר .15

אשר ירכז את הפעילות הבדואית , י בלב התיירותי יישוב בדוא-" רועים

 וללא כמתחם נפרד ומגודר "ספינת המדבר"פיתוח המשך . התיירותית

 .מבנים למגורי קבע

 -מצפה רביבים מציג את מקום ההתיישבות ההיסטורי  מצפה רביבים .16

במבני המצפה מוצגות תערוכות . של חברי הקיבוץ, "חצר ראשונים"

במערות . ית ההתיישבות ומלחמת השחרורהמשחזרות את ימי ראש

למרגלות . ובית החולים הנייד" סליק"הביזאנטיות מוצג שיחזור ה

המצפה מוצגים מטוסים קלים מתקופת מלחמת העצמאות ושיחזור 

בסמיכות לאתר מטעי זיתים נרחבים ומטע . מקורי של תעלות הלחימה

אשר יופעל , תיכפר נופש תיירו, בתכנית מאושרת, שבמרכזו מוצע, דקלים

 . על ידי קיבוץ רביבים

, מוצע ביקור בתחנה כחלק מסיור באזור תחנת הניסיונות החקלאיים .17

 .בתאום ואישור התחנה

כתמיכה , בסמוך לאשלים, מוצע מיקום תחנת רכבת תחנת רכבת אשלים .18

 . ישוב ושירותי האכסוןילתכניות הפיתוח של ה

.  חינוכי שבמרכזו הבאריצירת מתחם תיירותי  באר בשדה- באר הרועים .19

סמוך לבאר יינטעו עצי , הבאר וסביבותיה ישופצו ויוכשרו לקליטת קהל

במתחם עצמו מוצעים מתקנים שונים שסביבם יומחשו למבקרים . צל

 . פעולות בנושאי מים ובארות במידבר ויגודלו בעלי חיים

, תחנת הרכבת, רחוב השוק יקשר בין הצומת "הבזאר "-רחוב השוק  .20

הרחוב מוצע בסיגנון רחובות השוק הקטנים בסיני . ן והמרחצאותהמלו

באזורים הפתוחים , תוך שימת דגש על סגנון בנייה וחזיתות, ובמצריים

השוק יבוסס על תוצרת מקומית של היישובים בסביבה . יינטעו עצי פרי

 . ושל הבדואים

צעי הדגם יהווה אמ. יצירת מרכז הדרכה ושער למטיילים בנגב מודל הנגב .21

, יורים ויכלול דגם טופוגרפידידקטי ללימוד הנגב ונקודת מוצא לס

 . תצוגות ואמצעי המחשה, אמפיתאטרון
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 תכנית תיירותית כוכב הנסיך הקטן .ב
 פרטי התכנית

רמי , אסף קשטן' אדר, פרוגרמה ותכנית רעיונית, כוכב הנסיך הקטן

 .1998 מאי.  מתכנן תיירות-חרובי 
 תחום

 .' השטח בין משאבי שדה במזרח לצומת ביר עסלוגואתחום התכנית ה
 תיתפיסה תכנונ

הפרוייקט המוצע מורכב ממספר מוקדי משנה ובהם אטרקציות 

את . "הנסיך הקטן"תיירותיות חינוכיות בנושאים הלקוחים מתוך הספר 

המוקדים יחברו צירי תיירות אשר גם לאורכם יוצבו אלמנטים 

 .ואטרקציות תיירותיות
 מרכז חינוכי משאבי שדה -מוקד א 

אורחן , פינת החי של הנסיך הקטן, ספריה, מרכז מידע והדרכה

  .כפר הנופש משאבים
 גן הבאר -מוקד ב 

הנחל יהיה פתוח אל . תכנון הגן יתבסס על מוקדי טבע וסביבה

הנוף בחלקו הצפוני הפונה אל אפיק הנחל ומוקף עצי צל בחלקו 

 .עילויות נושאיות פפרבשטח המוקד מוצעות מס. הדרומי
 'ביר עסלוג -מוקד ג 

שילוב מוטיבים המבטאים את הקשר אל הפארק הנושאי 

 .במסגרת מוקדי התיירות של הצומת
  גן הבאר -ציר משאבי שדה 

 .פעילות בצירים המקשרים אל המוקדים
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  שדה בוקר -תכניות תיירות אגן דרומי   8.7.2.3
 בוקר אגן שדה -תכנית אב לפיתוח התיירות  .א

 פרטי התכנית
המועצה האזורית : יזמי התכנית. "תכנית אב לפיתוח התיירות, אגן שדה בוקר"

' אדר: צוות תכנון. הסוכנות היהודית, המנהלה לפיתוח התיירות בנגב, רמת נגב

 .1996דצמבר .  מתכנן תיירות-רמי חרובי , אסף קשטן
 מטרות ויעדים

לווסת בין . עותי לתיירות מוקד משיכה ושהייה משמ40ליצור על כביש  .1

 .שימור המרחב לפיתוח התיירותי

 .פיתוח המוקדים התיירותיים הקיימים וחיזוקם .2

 .פיתוח מוקדי משיכה חדשים באגן ובחינת שילובם .3

 .יצירת מסלולים תיירותיים בין האתרים והסדרת צירים היוצאים מן האגן .4
 תחום התכנית

בצפון , ריים והחדשים שלאורכו ומוקדי הישוב ההיסטו40במרכז התכנית כביש 

 -ובמערב ,  ציר הנפט-ממזרח ,  חורבת הרועה ועד מדרום לעבדת באזור החוות-

 .רכס חלוקים והר בוקר
  צירים ואגנים-תפיסת התכנון 

גודלו של הנגב מחייב ריכוז מאמצים ביחידות שטח מוגדרות אשר יספקו  .1

 .חוויה לתייר

אטרקציות תיירותיות ושירותי , נופיםבאגני שהייה אלה מתקיים שילוב בין  .2

 ).'לינה וכו, הסעדה(תיירות 

או דרכים נופיות , כבישים, את הקשר והחיבור בין האגנים יוצרים צירים .3

 .בנוסף להיותם אמצעי קישור, המהווים חוויה

דרך "ובין " חוצה נגב" ציר - 40אגן שדה בוקר שוכן על הצומת בין כביש  .4

 ".הבשמים

 .ומדרום לו אגן מצפה רמון,  שוכן אגן משאבים בוקרשדהמצפון לאגן  .5
 עיקרי התכנית

שמורות , שטחים חקלאיים,  שמורות טבע- מערכת השטחים הפתוחים .1

, יעוד שטחים נוספים כשמורות, קביעת קריטריונים לשימור וממשק.נוף

 .  ואי פגיעה בשטחים הפתוחים40שמירת הנוף הנצפה מכביש 

יצירת , 40' פיתוח וטיפוח צדדי כביש מס. דרכים כבישים ו-מערכת הצירים  .2

קביעת מערכת דרכים לכל סוגי , חיבור עם מוקדי תיירות מחוץ לאגן

 .טיפול בדרכים היסטוריות, התנועה

מדרשת בן , קיבוץ שדה בוקר: ריכוז הפיתוח האינטנסיבי בשלושה מוקדים .3

, תיירותיעקב רגישות השטח ניתן לרכז את מאמץ הפיתוח ה. גוריון ועבדת

הפיתוח . ולהימנע מפגיעה במרחב הפתוח על ערכיו הנופיים הטבעיים

, אטרקציות אכסון, התיירותי ירוכז בקביעת מוקדי אכסון ורמות אכסון

 .פיתוח מוקדי משיכה ואטרקציות במוקדים, שירותי דרך והסעדהמיקום 
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 :להלן סקירת אתרים תיירותיים קיימים ומוצעים
  מתחם קיבוץ שדה בוקר

שמהווה מוקד משיכה תיירותי משמעותי יחד ,  הצריף- צריף בין גוריון

, תוך שימת דגש על הסביבה, "מוזיאון פתוח"ישמש כ, עם סביבתו

 .הקיבוץ והנגב
 .מרכז מזכרות ומדע,  הקמת מסעדה חדשה- פונדק שדה בוקר
 פיתוח החורשה  כחניון יום ואפשרות ליזמויות - חורשת הרועה

 תיירותיות
קיבוץ שדה בוקר מציע פרוייקט  -נית תיירותית כפר נופש שדה בוקר תכ

הפרוייקט . בחלקו המערבי של הקיבוץ, גוריון-תיירותי בסמוך לצריף בן

כפר נופש , מרכז מבקרים, המוצע יכלול מסעדה המיועדת גם לאירועים

 .אוהל בדואי ועוד אטרקציות, בריכה,  חדרי אירוח80המכיל 
 ריון גו-מתחם מדרשת בן

 . המדרשה מהווה אטרקציה תיירותית חינוכית
.  חדרים למשפחות20 מיטות ובית הארחה ובו 273בית ספר שדה הכולל 

 . בנוסף מוצגים אוספים ותצוגות ומוזיאון לפיסול מדברי
גוריון ומופע אור קולי -גן לאומי אחוזת קבר בן, המכון לחקר המדבר

 . במבנה בסמוך לקבר
,  המכון למורשת בן גוריון ובו צוות מדריכים גדול-ה מרכז חינוך והדרכ

המכון לחקר המדבר ומרכז מידע והדרכה , פעולות מחקר וסמינרים

 . לאנרגית השמש
 שטח על פני מישור צין עליו -והמוזיאון לפיסול מדברי " גן הפסלים"

האתר קיבל הכרה כגן . ביצע הפסל עזרא אוריון עבודות פיסול סביבתי

 .לאומי
 200-300 הקמת מלון נופש מדברי בן -" תפריט"ון נופש ומסעדת מל

במלון . מתקני בריאות וספורט, מיטות על שפת מצוק הצין ובו בריכה

ע יכול לשמש חלק "המבנה הקיים בבסיס הגדנ. תהא מסעדה יוקרתית

 . ממבנה המלון
 מתחם עבדת 

חיים גבן לאומי עבדת שופץ ושוחזר מסלול סיור הממחיש את סיפור ה

 .בעיר העתיקה
 . הצעת אכסון להקמת חאן בסגנון בנייה ואירוח נבטי-חאן נבטי בעבדת 

 . חוות ניסיונות לחקלאות מי הנגר של המדבר-חוות אבן ארי 
 פרוייקטים נוספים באגן

סוגי (פארק ספורט מוטורי עבור נושאים שונים של פעילות מוטורית 

 ) נסיעה וכלי רכב
מרכז יציאה לסיורי מדבר שיכלול חניון ,  מדברסיורי -" חאן שיירות"

רכובים ומודרכים , שירותי הסעדה ושירותי תיור וסיור מדבריים, לילה

 ). כמו על גמלים לאורך דרך הבשמים(
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  רמת הנגב מצפה רמון-תכנית פיתוח  .ב
 פרטי התכנית

 .1994 ,גוגנהיים בלוך' אדר, תכנית פיתוח רמת הנגב מצפה רמון
 תחום
 .ית מקיפה את אזור מצפה רמון והמכתשיםהתכנ

 תיתפיסה תכנונ
, שוב ולאזור הר הנגב וכולל מרכז מידעימהווה שער לימצפה רמון מתחם 

המשך פיתוח המלונאות הקיימת ועידוד , הסעדה, מרכז קניות, חניון

פיתוח . ועוד" צל המדבר",  אכסניות נוער-פרויקטים חדשים לאכסון כמו 

 . ספורט על בסיס יזמויותאטרקציות ופעילות
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 תכניות העוסקות בדרכי הבשמים  8.7.2.4
דרכי "כל תכניות הפיתוח התיירותי בנגב מעניקות תשומת לב רבה ל

" הנגב בשלום"תכנית . בנגב ומציגות אותן בדרגת חשיבות גבוהה" הבשמים

תפיסה , רואה בדרכי הבשמים מוטיב חשוב ומרכזי בפיתוח התיירות בנגב

 על ידי המנהלה לפיתוח תיירות בנגב כיעד אסטרטגי וכחוליות של שהתקבלה

 . אתרים ומכלולים תיירותיים לאורך ציר מקשר אחד
ראתה בדרך הבשמים דרך '' הנגב בשלום"תכנית פיתוח התיירות בפרויקט 

תכניות מאוחרות יותר הציעו התוויות דרך באיכות גבוהה . לרכב שטח

 . המאפשרת תנועה לרכב פרטי
.  סוכמה תכנית פיתוח אשר יוחדה בלעדית לדרך הבשמים1999שנת ב

ביוזמת המנהלה לפיתוח ' וקורנס ושות. ב.נ.התכנית נערכה על ידי חברת א

דרך "המציגה את , תכנית זו באה כהמשך לפרוגרמה שיווקית. התיירות בנגב

 ). 1997מותגים . (כמותג וכמוצר תיירותי'' הבשמים
המאגדת בחובה , על-הפיכת דרך הבשמים לכותרתשתי התכניות קוראות ל

דרכי הבשמים "עד כדי פיתוח הטענה כי המותג , את אתרי התיירות בנגב

על אשר -וכי דרכי הבשמים יהיו מותג'' נגב"יהווה תחליף שיווקי למותג 

 .ימכור את הנגב תחת מטרייתו
 הנועד להקל על, התכניות רואות בדרך הבשמים פנטזיה וסיפור מסגרת

, לאתרים הארכיאולוגיים"תוך הנחה  כי , מכירת אזור גיאוגרפי שלם

מכיוון שהנוף המדברי , פוטנציאל תיירותי מוגבר, כעומדים בפני עצמם

אך לא מעבר לכך , בדרכי הבשמים יכול להוות תפאורה טובה למוצר תיירותי

 .''ולכן תרומתו לסיפור שולית
כשהן , הכרוך בדרך הבשמים'' יהפוטנציאל הסיפור"התכניות שמות דגש על 

המשמשות סיפור , במזרח ובמערב, שואבות זאת מדרכים אקזוטיות אחרות

, הסיפור הוא סיפורן של שיירות נבאטיות. מסגרת למסע תיירותי שלם

בדרך הרפתקאות של סיכונים "הנושאות עמן את בשמי המזרח ומגיעות 

 .למחוז חפצן בנמל עזה'' וריגושים
יהפכו ממוצר מקומי הנועד לקהל יעד , על פי תפיסה זו, דרכי הבשמים

 .שווה לכל נפש,  למוצר תיירות המוני-מצומצם 
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 פארק ירוחם  8.7.2.5
האגם נמצא בלבו של גן . מערבית לירוחם, אגם ירוחם נמצא על נחל רביבים

 . דונם17,000 - שטח המאגר הוא כ,)8א "מופיע בתמ(לאומי 
כליתו הייתה אגירת מים להשקיית שדות קיבוץ ות, 50-הסכר הוקם בשנות ה

 הועלו רעיונות בדבר הפיכת המאגר לאתר נופש 70-בשנות ה. משאבי שדה

 . לרווחת תושבי האזור וכאתר טבע וטיולים ארצי, "פארק ירוחם"
, משרד השיכון והבינוי והמועצה המקומית ירוחם, ל"תכניות הפיתוח של קק

צפרות ותצפית בבעלי חיים ושהייה , ט ודייגשיי, דיברו על הקמת פארק נופש

בליבה של צמחייה עשירה אשר התפתחה סביב האגם וזאת -על גדותיו 

בצמוד לפארק נמצא אתר .  דונם13,000-ל שהיקפן כ"בנוסף לנטיעות קק

רשות הגנים המופקדת על . ארכאולוגי האמור להיות חלק מן הפארק

אשר נטלה , ן הקיימת לישראלהעבירה את ניהול הפארק לידי הקר, הפארק

כולל הטיפול בטיהור , ל מגלה עניין בנושא" קק.את הפיתוח תחת אחריותה

 ציר - תכנית אב לתיירות ונוף. הפארק מן השפכים אשר חדרו אליו לאחרונה

המנהלה לפיתוח תיירות , דניאל ברון' גלעד אטקס ואדר' אדר(חצבה -ירוחם

פיתוח האחד משלושה מוקדי אל כחסת לפארק ירוחם ימתי) 1998, בנגב

התכנית מציעה מספר . חצבה-עיקריים על ציר ירוחםהתיירותיים ה

רגל ואופניים סביב -טיילת הולכי: פרוייקטים לשיקום תיירותי של הפארק

טיפוח אקולוגי של נופי , טיפול בגדות ומכון טיהור למימי האגם, הפארק

טיפול והסדרה , בבעלי חייםה יתחנת האכלה וצפי, צומח מגוונים ומקומיים

 . האתר הארכיאולוגי הצמוד לפארק-של מיצד ירוחם 
הפעלת . כיום סגור הפארק עקב דליפת מי ביוב מבריכות חמצון סמוכות

לשיקום הפארק והתאמתו לייעודיו . האתר מחייבת טיפול יסודי בבעיה זו

 בשל ,המקוריים עשויה להיות השלכה על מערך התיירות והטיילות האזורי

בסמיכות למכתש הגדול וכנקודת , היות הפארק על צומת דרכים חשובה

לפארק גם השלכה תדמיתית וחברתית רבת משקל על . מוצא לסיורים באזור

 . היישוב ירוחם
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          תחם בארימ
       * * * אתר הנצחה בארות יצחק 
     *  *  * מתחם התחמושת 
       * * * מכרות הגופרית 
  *     *  * חורבת גררית 
       *   בוסתני נחל נצרה 
      * *   מה'תל ג 
       * * * בארי הישנה נחאביר 
     *  *  * מטע האגבות 
       *  *  נוף פתוח ופריחה –בתרונות בארי  
 *      *  * בית עלי 
       * * * כביש הבטון 
     *  *  * ק''יד אנז 
       * *  פארק נושאי 
          מתחם פארק האפיק 
     * * *   באר הדקלים 
       * *  מאגר נירים משולב תיירות 
     *  *  * מחצבות שטרן אפרתי 
    * *     רגשר הצינו 
 *   *      "מסלולס" 
 * *        רכב תפעולי  
        *  חניון האפיק 
     *  *   חוות איל גלעד 
          דרך הבשור תוואי קיים 
       * *   גן לאומי פארק  אשכול 
     *  *  * באר רבובה 
       * *  מתחם המאגרים  
           מגן חווה קיבוץzoo -אתר קיים  
     *  *  * )שרחן(תל  פרע  
       * * * הגשר התלוי 
           אתר קיים-מצפה גבולות  
       * * * בית כנסת עתיק מעון 
מתחם צאלים כולל שיקום מחצבה  *  *  *     
          מתחם פארק ירוחם 
       * *  פארק האגם 
       * * * שמורת חלמוניות 
       * *  שער המכתש-מצפור אבנון 

 מיידיטווח -'אשלב טווח קרוב–' שלב בטווח רחוק-'שלב ג
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           מתחם אופקים
       * * * פארק סיירת שקד 
     *  *  * גשר הרכבת 
       * * * שמורת האלמוגים המאובנים 

       * * *  מצודת פטיש
     *  *  * )ביזנטי(פטיש חירבת  
  *     *  *  כלכוליתי-אתר גילת  
       * * * פארק עירוני 
          מתחם יער להב 
            אתר קיים-ו אלון 'מוזיאון ג 
     *  *  * בית הכנסת רימון 
     *  *  * מחילות המסתור 
        *  חניון יער להב 
           מחדש לבחינה-מתחם משאבים  
  *     *  * הרכבת התורכית 
           אתר קיים-פארק גולדה  
           אתר קיים-מרחצאות הנגב  
       * * * ספינת המדבר 
           אתר קיים-מצפה רביבים  
    - רחוב השוק -הלב התיירותי 
 "הבאזר" 

לבחינה 
 מחדש

        

לבחינה  מודל נגב 
 מחדש

        

לבחינה  "כוכב הנסיך הקטן" פרוייקט 
 מחדש

        

          מתחם שדה בוקר 
       * * * חניו חורשת הרועה 
           אתר קיים-צריף בין גוריון  
       * * * שדה בוקר הישנה 
     *   *  אתרי מדרשת בן גוריון 
           אתר קיים-אחוזת קבר בן גוריון  
       * * * קעת ציןב 
           אתר קיים-חאן שיירות  
       * * * מתחם עבדת 
        *  ארועים  בגן לאומי עבדת 

           
          אתרים נוספים במרחב 
          שפך נחל הבשור 
           אתר קיים-מצפה גבולות  
       * * * בית כנסת עתיק מעון 
        *   סאלי קבר הבבא 
           אתר קיים -וזיאון חצרים מ 

 

 מיידיטווח -'אשלב קרוב טווח–' שלב בטווח רחוק-'שלב ג
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 כללי  9.1 
ציר האורך .  אזור מעבר תחבורתי-מרחב התכנון מהווה משחר ההיסטוריה ועד לימינו 

בעידן השלום . חוצה אותו, בואכה אילת, הראשי המקשר את לב המדינה עם דרום הארץ

ירדן , יתפוש האזור מחדש את מקומו ההיסטורי כצומת תנועה בינלאומי המקשר את מצרים

, התיירות ההולכת ומתפתחת באזור.שתינאית עם ישראל והמדינות שמצפון להוהרשות הפל

כל הנושאים הללו  .מהווה גם היא גורם מחולל תנועה, לרבות השלכותיה של תכנית זו

 .דורשים התייחסות בתכנון תשתית התחבורה

 מצב קיים  9.2
 במרחב - בפועל גורמי התחבורה הקיימים מציג את ,מובא להלןש כפי, תוח המצב הקייםני

  . 1999נכון לחודש יוני שנת , חל הבשורנאגן 

 דרכים  9.2.1
 .נחל הבשור ויובליואת חוצה אזוריות ומקומיות , אשיותרמספר רב של דרכים 

ההיררכיה של הדרכים על פי דרגת ) מדרום לצפון וממזרח למערב(רוט הדרכים יהלן פל

מחוז דרום ית המתאר המחוזית ותכנ) 3א "תמ(ארצית לכבישים התכנית המתאר ב

 ). 14תיקון  4מ "תמ(

 רכים ראשיות ד
נכנסת אל הדרך . טבתה בדרום ועד צומת כפר סבא בצפוןומצומת י: 40רך מספר ד

נתיבית -מסלולית דו-דרך חד. בצומת קמהויוצאת  עבדת באזורבשור התחום אגן נחל 

נתיבים בכל מסלול עם בעלת שני , מסלולית-ודרך דו) עד באר שבע(בחלקה הדרומי 

צב הדרך ברובו סביר ואף למעלה מ. מבאר שבע צפונה, טיחותבמעקה ומפרדה בנויה 

החל מהמבואה רומזרים מ עומסי התנועה אינם גדולים והצמתים בדרך זו .מזה

 . צפונהובאר שבע הדרומית של 
דרה ימהווה עמוד שו אחד משני צירי הגישה העיקריים לנגב אהי 40רך מספר ד

 . אותותנועה התיירותית החוצה ל

הדרך . דרך דימונה ובאר שבע ועד לעזה שבמערב, מים המלח במזרח: 25רך מספר ד

מבאר שבע ועד צומת . נתיבית-מסלולית דו- דרך חדאמלח לבאר שבע היהשבין ים 

עם מפרדה ומעקה ,  מסלולית בעלת שני נתיבים בכל מסלול- דרך דואיהנתיבות 

ם בדרך זו ג. נתיבית-דו, מסלולית-חדלהופכת הדרך , בות מערבהתינמצומת . בטיחות

 .חסם לשימוש חופשי בדרך ואינם מהווים , יחסית,עומסי התנועה נמוכים

 רכים אזוריות ד
בעלות חלקן . נתיביות-דו, מסלוליות-ל הדרכים האזוריות בתחומי התכנית הנן חדכ

בישים אלה נמוכים ולא קיימת עומסי התנועה בכ. יוצבים באספלט וחלקן לאמשוליים 

 . ש בדרךומיהם הפרעה לשמבאף אחד 
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 : רוט הדרכים האזוריות שבתחום התכניתיהלן פל
 מצומת טללים למעבר הגבול בניצנה  - 211רך ד
 מצומת הנגב לירוחם  - 224רך ד
 מירוחם מזרחה בואכה המכתש הגדול  - 225רך ד
 )  ירוחםדרך(מצומת חלוקים לצומת דימונה  - 204רך ד
 מצומת משאבים לצומת גבולות  - 222רך ד
 מצומת גבולות לצומת סעד  - 232רך ד
 מצומת צאלים לצומת רעים  - 234רך ד
 שני ,בין אופקים לצומת גילת הדרך דו מסלולית(מצומת מעון לצומת גילת  - 241רך ד

 ). נתיבים בכל מסלול
 ממעבר כיסופים לצומת גמה  - 242רך ד
 צומת הגדי לצומת קמה מ - 293רך ד
 מצומת הנשיא לצומת קמה  - 264רך ד

  רכים מקומיותד
לאור . םאתרילאו / מרושת בדרכים מקומיות שרובן מובילות לישובים ומרחב התכנון

מון הקיים י הסתפקנו בס-לתחבורה לתכנית אב נמוכה יחסית ספרן הרב וחשיבותן המ

 . תשריטב
 . בהכללהאליו  יתן להתייחסולא נצבן הפיזי של הדרכים משתנה מ

  )רכבת(ברזל מסילות  9.2.2
 קיימתהרשת מסילות הרכבת ,  כי במחוז הדרום בכלל ובנגב בפרט, בצער, לצייןיש

תוח של יהפתכניות מסגרת לפיתוח בדלה ביותר ורובה ככולה אינה נמצאת בעדיפות 

 . כבת ישראלר
בע שחוצה את באר , קרית גתמהיוצאת , יום קיימת מסילת רכבת אחת מצפון לדרוםכ

 . אזור צומת רותם מתפצלת המסילה למישור רותם ולנחל ציןב. דימונהעד וממשיכה  
 . מתקיימת תנועת משאות בלבד - דרומה ובאר שבעמ. ד לבאר שבע קיים קו נוסעיםע
התחנה .  רק בבאר שבע ובקרית גתנוסעיםכיום קיימות תחנות   :חנות רכבת קיימותת

ת בצמוד לתחנ, משכנה החדש במרכז העירב נפתחהבאר שבע ל שהראשית 

 .   המרכזית של העירהאוטובוסים
אורון  , דימונה,  דבירה:סופי מטענים קיימים במספר מקומות לאורך המסילה כגוןמ

 . וצין
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 שדות תעופה  9.2.3
 .הן לטיסות פנים ארציות והן לטיסות בינלאומיות, נגב אין שדה תעופה אזרחי מוכרזב

ים קבועים ואם בקו( משמשים להטסת נוסעים ה מנחתים אל.יימים מנחתים בלבדק

 . אימוני טיסה והצנחה, טיסות חובבים,  ריסוס,)ים מזדמניםוקובואם 
או בקרבתו באגן נחל הבשור . צפון הנגב קיימים מספר שדות תעופה צבאיים גדוליםב

 . חצרים ורמון, תעופה הצבאיים נבטיםהנמצאים שדות 
 : דה תעופה נבטיםש
 . משמש כיום כשדה תעופה צבאי בלבד, דה התעופה הגדול בצפון הנגבש
 יכולתו לשמש ועדות לגבידה תעופה זה נבדק במהלך השנים האחרונות על ידי מספר ש

כל הרשויות והועדות שעסקו בנושא . מדינת ישראללשדה תעופה אזרחי בינלאומי שני 

מעט ל , זה להפוך לשדה תעופה אזרחי ללא כל בעיותפיזית יכול שדהמבחינה כי מצאו 

 ההתנגדות להפיכתו לשדה. נושא מרחקו ממרכז הארץ והדרכים המובילות אליו

 .ממשרד האוצרו מגורמי צבא ובטחוןאה ב אזרחי תעופה
יעה נמקושי או  אין כל -' מצב סטטוטורי וכד, בחינת נגישות כבישים ומסילותמ

  .שדה תעופה אזרחילפכו ולה

 : נחתיםמ
המופיעים גם בתכניות " רשמיים"חלקם , גן נחל הבשור משופע במנחתיםא

או חקלאיים אינם מופיעים בתכניות כאלה אך משמשים לצרכים חלקם וסטטוטוריות 

 . כמנחתים זמניים לעת מצואבאופן קבוע או , לצורכי ספורט
 : הםוסביבתו  באגן נחל הבשור חשוביםמנחתים הרשמיים הה
מנחת זה . מנחת קטן המשמש מטוסים קלים בלבד.  צפונית לעיירה-מצפה רמוןנחת מ

המסלול . או המראה/רותי ההצלה מגיעים לקראת כל נחיתה וי ש.קוחיגדל פמללא 

 לפי תכנית האב לאגן שדה בוקר אמור מנחת זה לשרת גם תנועה . סלול באספלט

 .מיםתיירותית לאתרי שדה בוקר ולשמש נקודת חיבור לדרך הבש
מנחת קטן המשמש . 25 ' מסעל דרך, מערבית לעיר באר שבע- צפונית-נחת שדה תימןמ

רותי ההצלה מגיעים לקראת כל י ש.קוחימנחת זה ללא מגדל פ. לים בלבדקמטוסים 

 . מסלול סלול באספלטה. או המראה/נחיתה ו
 .  מנחת קטן למטוסים קלים מאד-ימונהד
רותי י ש.קוחימנחת זה ללא מגדל פ. בלבד מנחת קטן המשמש מטוסים קלים -רדע

 . המסלול סלול באספלט. או המראה/גיעים לקראת כל נחיתה ומההצלה 
. חובביםספורט והמשמשים לטיסות כאלה או /יימים גם מספר מנחתים חקלאיים וק

מובן שאין בהם גם סידורים . רותי הצלהיינם סלולים וללא שא ברובם המנחתים אל

מנחת שדה , מנחת אשכול,  בארימנחת :כגון,לקם קבועים ח. לילהלנחיתות מתאימים 

 . בוקר
 . ורך ריסוס עונתילציימים גם מנחתים ארעיים הנפתחים זמנית ק



   תחבורה פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  
 

319

 דרכי מטיילים ועבירות  9.2.4
 באגן נחל ובפרטמאות דרכי טיול בצפון הנגב או סומנו /ושנים האחרונות הוכשרו ב

 , מסלולי הליכה למשפחות. שונותעבירות מסווגות לפי דרגותהדרכים . הבשור

דרכים רבות ). 4x4(נוע יולרכב רב מ) 2x4(לרכב פרטי דרכים , מסלולים למיטיבי לכת

 .משמשות לתנועת רכב צבאי בימות השבוע ולתנועת מטיילים בסופי שבוע וחגים
חלק הארי של השבילים מופיע במפות טיול וסיור של החברה להגנת הטבע והמרכז 

 . אי השבילים וסימונםוכולל תו,שראל יוי למיפ

 תחנות דלק  9.2.5
אין כיום , /18לתמאאור ההקלות הרבות במגבלות להקמת תחנות תדלוק בהתאם ל

למעט ,  הסטטוטוריותניעה להקמת תחנות תדלוק בכל מקום לאורך הדרכיםמכמעט 

 . הביבסמגבלות תנועה ואיכות 
הועדה צורך באישור דלוק ללא ת תחנת מקומית רשאית כיום לאשר הקמתועדה כל 

 .המחוזית

 מעבירי מים וגשרים  9.2.6
 בגדלים  רביםעבירי מיםמקיימים , במפגשי נחלי אגן הבשור עם כבישים ודרכים

 .מתוכם הוא נמוך יחסית והם מפורטים להלן הגשריםמספר . וסוגים שונים
מת אפשרות למעבר מעבירי המים והגשרים קיימאן המקום לציין כי בחלק גדול כ

כמעט בכל הגשרים במרחב נחל .  ולעיתים אף רכבאו רוכבי אופניים/ורגל -הולכי

מסלולי  לשלבם בתכנון  ומוצעאו דרכי גישה לרכב מטיילים/לא בוצעו הכנות ו, הבשור

יתרונם בכך שהם מאפשרים חצייה בטוחה של צירים ראשיים ללא מפגש עם . הטיולים

 ).ים והגשרים הללו אינם יכולים לשמש למעבר בעת שטפונותהמעביר. (מטרדי התנועה
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 : שימת הגשרים במרחב נחל הבשורר
 : 25' ביש מסכ

 גשר על נחל שמריה  199מ "ק .1

 . אורך' מ 45, רוחב' מ 14  ליד פארק שרשרתני גשרים על נחל גררש  205מ "ק .2

 
 :40' ביש מסכ

 )וקרליד קיבוץ שדה ב(גשר אירי על נחל הרועה   132מ "ק .3

 גשר אירי על נחל בוקר  138מ "ק .4

 )ליד צומת משאבים (גשר מעל נחל היימן  149מ "ק .5

 )ליד צומת משאבים (גשר מעל נחל רביבים  150מ "ק .6

 גשר מעל נחל סכר  162מ "ק .7

 )ב"גשר מס(+גשר מעל נחל כובשים  189 מ"ק .8

 )ב"גשר מס(+גשר מעל נחל כרכור  194 מ"ק .9

 )ב"גשר מס+(גשר מעל נחל דודאים  197מ "ק .10

 )ב"גשר מס(+גשר מעל נחל עלקת  198מ "ק .11

 )ב"גשר מס(+גשר על יובל ממערב ללהבים  200מ "ק .12

 )ב"גשר מס(+גשר על נחל גרר  201מ "ק .13

 ).ב"גשר מס(+גשר על נחל צקלג  203מ "ק .14

 אורך ' מ 32, רוחב' מ 7עבר חקלאי מ  204מ "ק .15

 )ב"גשר מס(+גשר על נחל שובל  205מ "ק .16
 גדולים המאפשרים  מיםקיימים מספר מעבירי 211-  ו40דרכים מספר לאורך : הערה

ואינם  היות ,ח זה" לא צוינו בדוהמעברים אל. או רוכבי אופניים/רגל ו-מעבר הולכי

 .צ"י מע"ע" גשרים"מוגדרים כ

 
 :  211' כביש מס

 )ב"בעתיד גם גשר מס). (ליד אשלים(שר מעל נחל  הבשור ג 139מ "ק .17

 
 :  222ביש כ

 )פארק גולדה( רביביםשר על נחל ג  151 מ"ק .18

 )פארק גולדה ( נחל רביביםעלגשר   153מ "ק .19

  גשר אירי- נחל אטדים  165מ "ק .20

 גשר אירי נחל הבשור  169מ "ק .21
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 : 232' ביש מסכ

 כביש -לידו . אורך' מ 73, רוחב' מ 13) גשר רעים (שר מעל נחל הבשורג  35מ "ק .22

 .ישן חוצה בגשר אירי

 . אורך' מ 51, רוחב' מ 14 מעל נחל גרר שרג  38מ "ק .23

 
 : 234ביש כ

 ) ליד צאלים(שר אירי בנחל הבשור ג  1מ "ק .24

 
 :  241ביש כ

משמש (אורך ' מ 96, רוחב' מ 12 )פארק אשכול (שר מעל נחל הבשורג  5מ "ק .25

 ).חיבור לדרך הבשור

 . אורך' מ 45, רוחב' מ 24ני גשרים מעל נחל פטיש ש  18מ "ק .26

 
 :224כביש 

  צבוענחלגשר אירי על   6 מ"ק .27

 
 :204כביש 

  גשרים איריים על נחל רביבים3  145מ "ק .28

 )ליד צומת ירוחם(גשר אירי על נחל שועלים   150מ "ק .29

 )יובל של נחל ירוחם(גשר אירי על נחל רפד  156מ "ק .30

 
 :264כביש 

 גשר על נחל שמריה  195מ "ק .31

 ")רביםמפגש מא", כניסה לרהט(גשר על נחל גרר   201מ "ק .32

 
 :כניסות לישובים

 .גשר אירי על נחל רביבים בכביש הכניסה לקיבוץ משאבי שדה .33

 .גשר אירי על נחל רביבים בכביש הכניסה לקיבוץ רתמים .34
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   תכנון בתהליך9.3

 דרכים מתוכננות 9.3.1
, 14/4מ "תכנית מתאר מחוזית תמ, הנתונים להלן מבוססים על תכניות מתאר ארציות

 .רות נוספיםץ ומקו"נתוני מע

 :רכים מהירותד
 ")חוצה ישראל ("- 6 רך מספרד
מזרחית ,  ממחלף בית קמה העתידי"חוצה ישראל"תחום אגן נחל הבשור יעבור כביש ב

צומת לקצה המתוכנן בתל שבע עד למזרח מ - דרומהומשם מסילת הרכבת  ו40לדרך 

   ).40- ו224מפגש כבישים (הנגב 

  רכים ראשיותד
, דרך צומת הנגב , )הקיימת כיום 211שדרוג דרך (ממעבר הגבול בניצנה   - 6רך מספר ד

 .  בואכה ירושלים- מדבר יהודה, תל ערד , מזרח-פוןצוון ילכ
 ).בביצוע(. מצומת להבים לצומת הנשיא - 31רך מספר ד
 בחלקה דרך נופית אדרך זו הי. ן צפון בואכה בית שמשיוולכ 31מדרך  - 38רך מספר ד

דרך זו אינה עוברת במרחב . ממערבו,  לשעבר,"הקו הירוק" מלווה את להשאי ווהתו

אך היא יכולה לשמש חיבור אל ראשי הערוצים של נחל גרר , התכנון של נחל הבשור

 .בגבעות להב

  רכים אזוריותד
למרות שהיא מופיעה בכל תכניות , דרך זו. (אופקיםלמבאר שבע  - 233רך מספר ד

 תוך בחינת נחיצותה והאפשרות  ברשויותחן הדיוניםנמצאת כיום על שול, מתארה

 ). לבטלה

  :הערה
המרכז ו ץ"מעכל מספרי הכבישים במסמך זה הם המספרים הרשמיים בתכניות 

 . למיפוי ישראל
ת ו למספרים המופיעים בתכניות המתאר הארצי, בהכרח, אינם זהיםהספרים אלמ

 . מחוזיתתכנית המתאר האו /ו
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 מסילות רכבת  9.3.2
כאשר , עומדת בשלבי שדרוג שונים) ת גתי קרי-נען (מסילה הראשית המגיעה מצפון ה

תחנת הפיצול . כוונית של רכבות-הפוך למסילה כפולה ותאפשר תנועה דותבעתיד 

 פיצולים צאו בבאר שבע וממנה יאצפוני ודרום הארץ בכלל היההראשית לכל הנגב 

 : בהתאם למפורט להלן

 
באזור . וון נתיבותיצפונית לאופקים ולכ, מתחנת באר שבע  - כבת לעזה ואשקלוןר

במקביל , וון אשקלון והשניה יהאחת לכ. תיבות תתפצל המסילה לשתי זרועותנצומת 

 -מתוכנן קטע מסילה מקשר משדה תימן צפון , בנוסף. עיר עזההוון ילכ 25- לדרך 

 .צפונית לבאר שבע, מזרחה לכיוון המסילה הקיימת

 
מערבית לשדה . וון דימונהיהמסילה הראשית לכתצא מבאר שבע   - נהכבת לדימור

. וון דימונהי כאשר הזרוע הדרומית תמשיך לכ,מסילהה תתפצלהתעופה בנבטים 

 . כבת לירוחםרמדימונה מתוכננת מסילת 
מצפון לשדה ( דרך שדה התעופה נבטים תעבורצול יזרוע הצפונית היוצאת מהפה

 . העיר כסייפא ומשם לעיר ערד, )ה גדוליום אזור תעשיו מיועד לקב במקום ,הצבאי

 
 מתפצלת המסילה לבאר ,דרומית לאחוזם, 6במקביל לדרך מספר  -כבת לניצנה ר

במקביל , הזרוע המזרחית. מערבית מגיעה לתחנה הראשית בבאר שבעההזרוע . שבע

 .  הוון טללים ומעבר הגבול בניצנילכ,  ממזרחבעשאר ת באעוקפת , 6לדרך מספר 

 
 מבאר שבע מתוכננת מסילה דרומה לאזור  -רכבת לאזור התעשייה רמת חובב 

 .התעשייה רמת חובב ומשם לרמת בקע

 
 ,תוח של רשת המסילות בדרום הארץיהתקדמות הפ במקביל ל:חנות רכבת מתוכננותת

 : להלןש הרשימה יפל ר תחנות רכבת נוספות עמספת ומתוכננ
, נבטיםשדה תעופה , רמת חובב, אופקים, נתיבות, םשלו-עוז, שדרות, ארז, שקלוןא

 . ימונהד, ערד, רמת בקע

 שדות תעופה  9.3.3
נושא שדה תעופה בינלאומי שני . ין כיום תכנון להקמת שדות תעופה חדשים בנגבא

 ).ראה לעיל(בנבטים נמצא על שולחן הדיונים של מוסדות התכנון 
מתוכנן בעתיד להיות שדה תעופה , בעמערב לבאר ש-צפוןמהנמצא " שדה תימן"נחת מ

 . לבאר שבע וצפון הנגבאזרחי רצי ולהוות שדה התעופה אפנים 
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 רכים מוצעות לאורך הנחל במקטעיו  השונים ד 9.4
ל לגבי קטעים העוברים בשטחי "לכל המסלולים והדרכים נדרש תיאום עם צה: הערה

 .אימונים

 חל הבשור  נעל ציר"  דרך הבשמים" -מסלול הדרומיה 9.4.1
 : מסלול זה כולל בתוכו את המקטעים הבאים

 ) במרחב המדבר( ראש הבשור .1

 ) במרחב המדבר( הרועה .2

 ) במרחב המדבר( דייקת הבשור  .3

 ) במרחב המדבר( בשור חלוצה  .4

 ) במרחב המזרע( בשור אסנת .5

 ) במרחב המזרע( בתרונות הבשור .6

 ) במרחב המזרע( מפגשי בשור .7

 ).בתחום הרשות הפלשתינאית ובמרחב המזרע( שפך הבשור .8

 : נחל-קודות מפגש דרך נ
  :אורך ציר זה מומלצות מספר נקודות מפגש לפיתוחל
 . וסדר מ חניון– מערבית לקיבוץ שדה בוקר) ונחל הרועה 40מפגש דרך  (ניון הרועהח  .א
במידה ובישוב אשלים יתפתח מוקד  . בכניסה לישוב הקהילתי  אשלים- אשלים .ב

 ). וסדרמ חניון פתחומלץ ל מ- ירותיית
אזור שירותי דרך  -)בסמוך למגדל התצפית (- בכניסה לדרך הבשור- צאלים .ג

 ".מתחם צאלים"במסגרת 
 .  חניון מוסדר-גן לאומי בשורכחלק מ   -אשכול   .ד
 . המ'בצומת רעים לרגלי תל ג - תל רעים  .ה

 : תוח המסלולפי
 ם אשלי מפגש לכיוון , וחניון הרועה במזרח מבור חוורים בדרום- קטע המסלול הדרומי

רוכבי בעלי (.רגל ורוכבים-הולכי, 4x4עוברת בעיקרה בערוץ הנחל ומיועדת לרכב  הדרך 

 ). חיים ואופניים
מאשלים צפונה עד באר אסנת מיועד גם הוא לאותה "  חלוצהורבש"קטע המסלול 

 . בירות כמו הקטע הדרומיערמת 
 ורגל בלבד וכלי רכב ינוע- הערוץ לתנועת הולכי אתאיראזור באר אסנת מומלץ להשב

 . צאלים מתחםצפון ומערבה עד ל 222יה של הנחל עד כביש יחצהמנקודת 
  .יהיה מסלול הטיול מחוץ לאפיק" מרחב המזרע"עם כניסת המסלול ל, אזור צאליםב
מערב לנחל - דרך הבשור מדרוםואהמסלול האשכול  ועד לחניון צאלים ןחניומ

 . קטעי נוף מיוחדיםבה הצפדי פעם ירד המסלול  לפשט המ.ורהבש
קטעים אלה מומלץ להסדיר מסלולים קבועים בערוץ על מנת למנוע פגיעה בערכי ב

ומלץ למנוע כניסת כלי רכב מ.  לכל סוגי הרכב והטיולאקטע נחל זה התנועה היב. טבע

 . לכל סוגיהם לאזור הבתרונות על מנת למנוע פגיעה בנוף
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 מסלולים-תת רצוף וא והאשכולסלול מעגלי באזור גן לאומי מ גם קיים דרך זה טעבק

ועד מי, תל רעים למפגש אשכולמפגש  בין ,מסלולההקטע הצפוני של  .ברמות שונות

לערוץ הנחל וניתן יהיה מחוץ הדרך תותווה . כל סוגי הרוכביםלו 4x2לתנועת רכב 

 .  אל הנחללצפות ממנה
יקום ש. הקיימות לאורך רצועת הנחלמן הדרכים החקלאיות ומלץ גם להסדיר חלק מ

 תמנע גם -ומנגד   חיץ ברור בין החקלאות והנחליצירתהדרכים החקלאיות יאפשר 

הדרכים . חקלאילהאמון בין המטייל את  זה יגביר חיץ. כניסת מטיילים לאזורי הפרדס

ירות את נושא המסד" דרכי מים"כ) ובחלקן הגדול גם משמשות כיום(יכולות לשמש 

 .סחף הקרקע החקלאית אל הנחל

 : סלול נחל רביביםמ 9.4.2
 : סלול  נחל רביבים נמצא במקטעי הנחל הבאים מ

 עלה רביבים מ .9

 ניפת משאבים מ .10

 ביבים ר .11
 . ולם במרחב המדברכ

 קודות מפגש לאורך מסלול נחל רביבים נ
  פארק ירוחם-ירוחםפגש מ .א
  ליד הבסיס הצבאי- צבועמפגש  . ב
  מתחם משאבים -גולדה מפגש .ג
 מצפה רביביםמפגש  .ד
  מפגש עם דרך הבשמים- חלוצהמפגש אתר  . ה

   :תוח המסלולפי
 . 204חילתו של מסלול זה מדרום לירוחם ולדרך ת
רגל ורוכבים עד לאגם -הולכי, 4x4מעלה הנחל ועד לפארק ירוחם הדרך מיועדת לרכב מ

 .  בערוץ הנחל המהווה מכשול טבעי לתנועה- ירוחם
4Xברמתו הנוכחית לרכב ת קטע המסלול בין אגם ירוחם לנחל צבוע מומלץ להשאיר א

 .רגל-רכיבה והולכי, 4
לאורך  אלה יבצעו מעקף -בין פארק ירוחם לנחל רביבים תבוצע חסימה לכלי רכב 

 ). 224בחצייתו את דרך (הכביש ויתחברו אל הנחל בנחל צבוע 
 מפגשברובו בערוץ הנחל עד ל, בלבד 4X4ול מיועד לרכב אזור מניפת משאבים המסלב

 . ולדהג
מצפה רגל ורוכבים עד למפגש -הולכי, 4X4 לאורך נחל רביבים ברכב גולדה ממפגש

 . רביבים
 נמשכת הדרך וחוצה את כביש הגישה לרתמים ונפגשת עם דרך מצפה רביביםממפגש 

תוח יבר והנחיות הפמסלול כולו נמצא במרחב המדה. חלוצההבשמים ליד אתר 

 . נות חלות גם עליויהמאפי
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  "):דרך חלוצה ("סלול נחל באר שבעמ 9.4.3
 .  במרחב המדברבאר שבע מורד נחל  - 15מסלול נמצא במקטע ה

 .דרך פארק חצרים ומוזיאון חיל האוויר, הוא מחבר בין דרך הבשמים לעיר באר שבע
 : תוח המסלולפי
 . רגל-והולכירוכבים , x4  4יועד לתנועת רכבממסלול ה
ומומלץ לנוע דרומה במעקף   התנועה מסיבות שונותאזור באר אסנת מוגבלת מאד ב

  .222' כביש מסלכוון 

 : ")דרך ארץ גרר ("סלול נחל  גררמ 9.4.4
 : קודות מפגש לאורך המסלולנ
 .  חניון מוסדר- ו אלון'ג מוזיאון מפגש -מסלול תחילת הב .א
 .  חיבור עם מספר צירים עירוניים- פארק לב העיר מפגש  - רהטעיר ב .ב
 .ונחל גרר 264דרך  -מארבים מפגש  .ג
 .  חניון מוסדר-  בפארק שרשרת- שרשרת מפגש .ד
 . "דרך הבשמים" חיבור ל- תל רעיםמפגש  .ה
 - 23, בתרונות גרר - 18, רהט-גרר - 17, מעלה גרר - 16: מסלול נמצא במקטעי הנחלה

 . מזרעהם במרחב כול, מורד גרר

 : תוח המסלולפי
ערוץ התנועה חציית ה אם כי ב,אזור מעלה גרר מיועד המסלול לכל סוגי הרכבב

 . ולכל סוגי ההולכים והרוכבים 4x4רכב רק ל, כיום ,אפשרית
, תאפשרי התנועה –) 204מ " בקמעברב 40ר חציית דרך חלא(גרר רהט  - 17מקטע ב

מומלץ לתכנן את הדרך במקטע זה . ההולכים והרוכביםכל סוגי לו   4x4לרכב רק  ,כיום

" דרך מים"בשטחים המעובדים היא תשמש גם כ. משני צדדי הנחל כדרך לכל רכב

 במסגרת -ובשטחי הבינוי העירוני היא תהיה דרך סלולה ) ראה פרק שימור קרקע(

 .מערך הדרכים העירוניות
רמת המינוע היא נגזרת .  עצמה ובמוקדי התיירות שבהרהטמסלול עובר בעיר ה

 .מהתכנון המפורט של הפארק העירוני
במקביל לנחל עד פארק ) ערוץמחוץ ל  ( 4x4ניתן להמשיך ברכב  264 ' מס דרךבמפגש

 משני X4-2המלצתנו היא להעלות את רמת הדרך ל,  גם כאן).חניון מוסדר (שרשרת

  ".דרך מים"צדדי הנחל כ
ומלץ לפתח באזור זה מסלול מסודר מ.  הרכב לכל כלי,כיום, אינו עבירמורד הגרר 

מבלי בתרונות הגרר ויאפשר ליהנות מ" דרך מים" שישמש מטיילים ו2X4ומסומן 

 . בנוף ובטבע כתוצאה מנסיעה בלתי מוסדרתלפגוע 
 . שם הוא נפגש עם דרך הבשורתל רעים מפגשוף המסלול בס
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 הנחיות לתכנון והתוויית דרכים 9.5
בערכי הטבע , ללא התחשבות בתנאי השטח, תכנון או בתכנון לקוידרכים שנפרצות ללא 

נזקן של דרכים כאלה חמור .  גורמות לנזק סביבתי חמור-והנוף ובזרימה השיטפונית והסחף 

עוד יותר בסביבה מדברית משום שהגשם העשוי לטשטש פגיעה בקרקע והצומח המסוגל 

 . מועטים-לייצב ולהסתיר הפרה , להעלים
יש יתרון לדרכים " מזרע"הרי שבמרחב ה, ב המדבר בו חשוב להמעיט בדרכיםלעומת מרח

 יסייעו -במקטעים בהם נקבע כי יהיו פתוחים לתנועה תיירותית . בתנאי שיותוו באופן נכון

בפיזור הקהל על פני ,  2X4מנוקזות ומתוחזקות המאפשרות תנועה של רכב , דרכים מסודרות

 2X4מוצע שבמקטעים אלה תותווה דרך ברמת עבירות . יםהשטח וימנעו עומס יתר על האתר

 . דרכים אלה ישמשו גם כדרכי ניקוז. משני צדדי רצועת הנחל
במסגרת תכנון מפורט . צירי הדרכים שסומנו בתכנית מהווים התוויה כללית ראשונית בלבד

התכנון . של מקטעי הנחל יש לתכנן בהקפדה רבה את התוואים המדויקים של הדרכים

פגיעה נמוכה ככל : מפורט יביא בחשבון את מכלול ההשפעות הסביבתיות של הדרכים ובהןה

מניעת , מניעת נזקים לאתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת, נוף ומורשת, הניתן בערכי טבע

בדרכי הנחל הראשיות המותוות . 'תשתיות הנדסיות וכו, נזקי סחיפה בשטחים חקלאיים

דרכים . מהירות נסיעה מתאימה, נצפות, שיפועים, ורמי עבירותבתכנית יש להביא בחשבון ג

הדבר . קיימות ניתן לבטל או להעתיק אם התוואי הקיים אינו נכון ומסב  נזקים לסביבה

 . כאחת- 4X4 ולדרכי 2X4אמור לגבי דרכים סלולות לרכב 
מר ראוי להפנות את מתכנני התכניות המפורטות לדרכים למא, בעניין התווית הדרכים

, אירנה ורחובסקי, ארנון קרניאלי, מאת דפנה לביא" בחירת תוואי מיטבי לדרכי עפר במדבר"

, 4 חוברת 2כרך " אקולוגיה וסביבה"המאמר התפרסם ברבעון . ון הול'אמנון מייזלס וג

י שקלול "ובו מוצגת שיטה לתכנון מיטבי של תוואי דרכים במדבר ע. 1995דצמבר 

 ). ג"ממ(ש במערכת מידע גיאוגרפי קריטריונים באמצעות שימו
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 ך  טיפוסי  לדרכי הנחלחת
  )X 2 ,    4 X 4 4( ך  לרכב  רד

 

 

 : רה הע
 מ"ס 20 רך בשכבת מצע בעובי דה תצופה) X 2 4(רכים המיועדות  לתנועת רכב  פרטי בד

 . לפחות
  רכים המיועדות לתנועת רכב רב מינועדב. 10% עד  יהיהפוע אורכי של הדרכיםשי

 )4 X 4 ( ריותזע תוך ביצוע עבודות עפר מ,צע פריצת דרך בלבדובת . 
 !הניקוז יתוכנן באופן המונע סחיפת קרקע

 רוכבי אופניים/  רגל -רך להולכיד

                                  

 : רה עה
 90 או  מדרון תלול יוקם מעקה בטיחות בגובה/ על שפת מצוק וואקומות בהם השביל הבמ

 .י אדריכל הנוף"או פתרון אחר שיתוכנן עלפחות ' מס
 !הניקוז יתוכנן באופן המונע סחיפת קרקע
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  הנחל חניונים לאורךל וגישה, מפגשים, חציית נחלים, הסדרת מעברים 9.6
וצאים מן  י.ורך הנחל ולא לפרוץ דרכים חדשותאומלץ למסד דרכים קיימות למ, ככלל .1

וצע כי באזורי העיבוד החקלאי יפותחו דרכים בהם מ" מזרע"מקטעי מרחב ההכלל הם 

ראה פרק שימור " (דרכי מים"משני צדדי רצועת הנחל שישמשו לתנועת מטיילים ול

 ).הקרקע
2Xרכב מסלול ל מומלץ לפתח ,למפגש תל רעים בין פארק שרשרת ,)מורד גרר (23במקטע 

 .רונותתכליתי והוא יתוכנן גם כדי לשמור ולהגן על שטחי הבת- לשימוש דו4
 המשך דרך -) בתרונות בשור (6כמו כן מוצע להמשיך את פיתוח הקטע הצפוני של מקטע 

 . לפי אותם עקרונות, הבשור מפארק אשכול ועד למפגש תל רעים

את מסלול מומלץ להשאיר  , בין פארק ירוחם לנחל צבוע ואזור באר אסנת,שני קטעי נחלב .2

. רגל ולרוכבי בעלי חיים בלבד-ת הולכיתנועת כלי רכב ולהשאירם לתנוע לסגורהנחל 

 .ל"ג וצה"בבאר אסנת תהא תנועה זו כפופה למגבלות רשט

 :נחליםחציית סדרת ה .3
 תחזוקה ולדאוג למנגנוןנוספות  )מעברי נחל(חציות מרחב המדבר מומלץ לא להסדיר ב

 . הסדרה של מעברים לאחר שטפונותשיטפל ב
 בהן טפללו ות בלבדכרחיחציות ה, יקוז הנתיחד עם רשו, מרחב המזרע מומלץ לאתרב

 . ירייםא-איריים או סמי מעבריםבאמצעות הסדרת 

במטרה , בחסות מנהלת הנחל, גופיםת בין מספר משותפ" אמנה"ץ "הכין עם מעומלץ למ .4

 לגודל ,קרייםימסלולים עים החוצים כבישתחת  יםעברמהגדיל אגם תקציבים ולל

 . לים ורכבימטילבר נת לאפשר מעמעל ', מ 3x3של  מליימינ
או בזמן הסדרת גשרים ומעברי /בעת הרחבת כבישים ובדרך כלל  תאפשרפעולה זו מת(

  .)במסגרת פעילות שוטפתמים 

   :ילוטש .5
שיתואם עם הגוף בגודל ) מורה דרך לאתר תיירות (-37ל החניונים ישולטו בשלטי גכ .א

 .שינהל את הנחל
בשור ישולט האחד הנחלים והיובלים של נחל או חציית כביש את מסלול /ל מפגש וכ .ב

 . אנגליתערבית ו ,בשלט מתאים עם שם הנחל בעברית

 .  ומשרד התחבורהץ"פ הנחיות מע"עליה מהכביש ע/ תוסדר ירידהמפגשיםכל הב .6

  על מנת לאפשר תנועת,מטרים מהכביש הראשי -100 כפיתוח המפגש יבוצע במרחק של .7

 .  לדרךהתארגנות ליציאהו  בטוחה טייליםמ

 :   יכלולמפגשיםתוח יפ .8
 . עליה עם סלילת אספלט בחבור לכביש הראשי/ירידה  -
 . חניה ממצע כבוש או אספלט  -
 .תחנת מידע, חומר מודפס,  בשילוטמידע  -
 . לוט מקדיםיוש -37גלוט יש  -
 . לגבי המשך המסלול מחניון זהוהכוונה שלטי מידע   -
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  :שילוט מקדים .9
 במרחק של  ומשרד התחבורה שילוט מקדים בצמתים מרכזיים וץ"עומלץ למסד עם ממ
דרך : "ככל הניתן יכלול השילוט המקדים את שם הדרך כגון .לפני מפגשמ " ק1-מ ו"ק 5-כ

  .'וכד" עזה "-" מואה: "וכיוון" הבשמים

 : מעקפים .10
ולטו ישויסומנו ) 'באר אסנת וכו, כגון נחל רביבים( מעבר ברכב בהם ייאסרבמקומות   -

 . מעקפים
 . המעקפים יסומנו גם במפות השבילים של החברה להגנת הטבע  -
לרבות התראה על מפגש עם , מיקום תחילת וסוף המעקף ישולטו בהבלטה גם בשטח  -

 .    כביש ראשי

 :גשרים ומעבירי מים .11
מוצע להכשיר כל גשר או מעביר מים קיים שיימצא מתאים , לאורך כל דרכי המטיילים

-הולכי/ אופניים / כך שיתאים למעבר רכב ,  לתכנן כל גשר או מעביר מים חדש-ד ובעתי

הכשרה כזו תאפשר חצייה בטוחה של כבישים ומסילות ברזל ותוסיף חוויה של טיול . רגל

 .  בנוף רצוף ובלתי מופרע

  תרשים עקרוני-בור דרך נחל ודרך סלולה ישים חתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :  רות עה

אסר ית) מ" ק2מפגש שמרחקו מצומת קרוב עד (במפגשים הקרובים לצמתים מלץ כי מו .1

ככל הניתן יתבצע החיבור ,  במקומות כאלה). למעט בדרכים מקומיות. (לה מאהפניה ש

 .בכיוון הנגדי דרך מעבר הנחל מתחת לכביש

 .  תותר הפניה שמאלה-מ מצומת מוסדר " ק2פגשים בהם הירידה מרוחקת מעל במ .2
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 כלכלה.  10
 ידי רן חקלאי-פרק הכלכלה נכתב על
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 ההיבט הכלכלי ככלי לבחינת תכנית האב 10.1
 . ל ציר הזמןהכלים הכלכליים באים לאמוד את העלויות ואת התועלות המתקבלות ע

התועלות בתחום פיתוח הנחל קשות למדידה אך ניתן לכמת אותן או ליצור מודלים 

 .המגדירים כמות ועיתוי של קבלת התועלות
 : המשתנים העיקריים הנגזרים בבחינת כלל תועלות התכנית  הם אלה

 אוכלוסיית היעד  -
 עיתוי מימוש התועלת האפשרית  -
 חים כמותיים מידת התועלת האפשרית במונ -

 .  ההיבט הכמותי והעיתוי הם היבטים שלובים
הגדרת תוצרי התכנון על בסיס הניתוח המוצע תיתן כלי לאבחון תכנית האב במושגים 

 . כמותיים
הניתוחים הכלכליים שנעשו עד כה בפיתוח חלופות התכנון שהוצעו מתייחסים לפרמטרים 

 .הנבחרתהללו ומאפשרים פיתוח כלי שיתן כיוון לחלופה 

 עיתוי התועלות ואומדן כמותי   10.2
עיקר התועלת הכלכלית המושגת מיצירת נחל מוסדר שהוא גם פארק בחלקיו לאוכלוסייה 

 :מתבטאות בכמה אופנים, המיידית הנמצאת באזור

 .  חלק משינוי הדימוי-אסטטיקה ומניעת מפגעים  ,  הסדר הנחל ברמה הנופית .1

 אלה שגרים לאורך הנחל -ש של האוכלוסייה האזור עשיית שימוש בנחל למטרות נופ .2

 .הנקרא פארק ונחל" טווח המוצר"והאוכלוסייה הנמצאת ב

, פיתוח תיירות ומשיכה של אוכלוסייה מחוץ לאזור ומתן שירותי תיירות לאוכלוסייה זו .3

 . וכך להגדיל את הבסיס הכלכלי של תושבי האזור
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 גוף מנהלי לנחל הבשור  10.3
לתכנית אב אין מעמד סטטוטורי והיא בגדר המלצה כלפי . כנית היא תכנית אבהמעמד של הת

 . כל אלה העוסקים בתחום בין אם ברמת התכנון ובין אם ברמת הביצוע
על מנת ליצור את היכולת לבצע יש ליצור סביב התכנית . מבחנה של תכנית היא בביצועה

דיפויות נכון אצל המוסדות הסכמה רחבה כך שניתן יהיה ליצור בסיס תקציבי וסדר ע

 . והגופים האחראים על חלק עיקרי מהפעולות שיש לבצע
הפעולות אותן יש נחלקות לסוגי פעולות ובמיקומים  שלכל אחת מן הפעולות העיקריות יש 

או מודעות או ,  מחוסר משאבים-כבר כיום כגוף שתחום תפקידו לבצעה רק שהביצוע מתעכב 

 . סדר עדיפות אחר

המשרד . כולל רמת חובב,האזוריות ,  בתחום הרשויות המקומיות-יהום נחלים מניעת ז -

 . לאיכות הסביבה משרד הפנים

 . רשויות מקומיות ואזוריות,   נציבות המים–השבת מי קולחין והקצאת מים  -

 .  ל" נציבות במים רשויות מקומיות קק-מאגרים וסכרים   -

 . ש"י משב"ל ממ"קק, ל"רשטנג, אזוריות רשויות מקומיות ו–הקמת פארקים לאורך הנחל  -

ל "קק, ל"רשטנג, משרד הפנים,  רשויות מומיות ואזוריות- *תחזוקה וניהול פארקים -

 . י"ממ

 .ל משטרה" רשויות מקומיות ואזוריות  רשטנג-אכיפת חוקים וניהול שטחים פתוחים   -

הגופים . יימיםהקמה של גוף מנהלי לנחל הבשור תהווה כפילות לפעילויות של הגופים הק

הללו לא יסירו מאחריותם לפעילות מוטלות עליהם ואין אפשרות כי המנהלה לפיתוח נחל 

 . הבשור תחליף את הגופים הללו מבחינה יורידית משפטית ומבחינה תקציבית
קיימת תופעה .  קיימת סכנה בהקמה של גוף מנהלי בלא שהוגדרו לו סמכויות ותקציבים

 כאשר מוקם גוף ספציפי והנושא העיקרי שבשמו הגוף הוקם יוצא ידועה של בריחת תקציבים

 . נפסד
מועלה בכל מקום שהממשלה לא מצליחה בשינוי סדרי " גוף מנהלי"הפתרון בהקמת 

רשות "דוגמאות כגון בהמשך ל. עדיפויות מרחביים ולא מגייסת די משאבים לנושא מרחבי

שהממשלה סגרה " ה לפיתוח תיירות בנגבהמנהל"ו" רשות פיתוח נחל הירקון"  "לפיתוח הנגב

 . פתרון זה על סמך ניסיון העבר הוא דקלרטיבי ומשמעותו אי ביצוע.  לאחרונה

 

 

 

 

*
כולל הקצאת זיכיונות ויצירת מקורות הכנסה נוספים
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 המלצה בתחום במנהלי 10.3.1
" תחזוקת התכנון"הפעילות שיש לבצע בהקשר לתכנית היא פעילות תכנון ופעילות 

הגוף המתאים . תמריץ הגופים הרלוונטיים לביצוע בהנחיות והמלצות התכניתו

סביב בתכנית הוא רשות " ההסכמה הרחבה"לתיאום פעילות התכנון ויצירת 

אם פעילות זו מחייבת . רשות מקומית או מועצה אזורית,  עירייה-מוניציפלית  

יינה של תכנית  יש למצוא את התקציב למשרה זו אך אין זה מענ-משרה מלאה  

 . לנחל הבשור

 הסדרת המפגעים ופיתוח צמוד לאוכלוסייה מדיניות מים  10.3.2
 ופיתוח פארקים

עיקר התועלות בשיקום הנחל בטווח הקצר והבינוני היא לתושבי האזור ולתושבים 

הנמצאים לאורך גדות הנחל באותם ישובים בהם הוא גובל באופן מיידי או באופן 

 . מרוחק יותר
מקד בקטעי נחל הקרובים למרכזי האוכלוסייה מאפשרים פעילות היכולת להת

מידית באופן יחסי ואפקטיביות הנותנת  תשואה להשקעה והיעילה יותר מבחינה 

 . כלכלית
הסדרת מפגעים באזורים בהם קיימים יישובים על גדות הנחל או בקרבה גדולה 

שינוי . ון הנחללכך תשנה את הדימוי של היישוב תטה את מרכז הכובד שלו לכיו

, איכות החיים של התושבים המתגוררים לאורך גדות הנחל כתוצאה מפיתוחו

) ומעוד גורמים אחרים שצרכים לפעול במקביל(ושינוי בדימוי היישוב כתוצאה מכך 

 . תגרום לשינוי מחירי הדיור שהינו פועל יוצא של תהליכים אלו
. השבחה של פעילות זו נעשה אומדן תיאורטי של פוטנציאל ה2ח מספר "בדו

תהיה ביטוי לשינוי באיכות החיים ורמת החיים של ,  ההשבחה אם אכן תהיה

 . התושבים שלאורך הנחל
אומדן התועלות למשק כולל את תוספת הרווחה לכלל הציבור ומחייב פיתוח 

פארק נחל "הנחת העבודה היא שהתועלות בקיומו של . טכניקות מדידה  שונות

עים שונים של הנחל ושיקום וניקוי של חלקיו האחרים יגדילו לאורך מקט" הבשור

 : התועלות כוללות את התחומים להלן. את רמת הרווחה של הציבור

אחד . שיפור חזות הנחל תעלה את רמת הרווחה אותה מספק הנחל לציבור .1

מהביטויים לעליית רמת הרווחה והשירות אותו נותן הנחל לציבור היא ערכי 

 –תר באזורים העירוניים בהם נחל הבשור ויובליו עוברים כגון קרקע גבוהים יו

 ש "ב, רהט, אופקים, נתיבות

סמיכות לפארקים לחוף ים או מבט פתוח לנופים או לחוף הים מעלה את שווי  .2

הקרקע והמהווה אינדיקציה למידת החשיבות אותה מייחסים התושבים 

אזור המרכז העלו את בחינות שנעשו ב. לקיומם של הביטויים הפיסיים הללו

  –הממצאים הבאים 

סמיכות ומבט לחוף הים באזור תל אביב מעלה את שווי הדיור בסדר גודל של  .3

 .  מול דירות באותה שכונה שאינן נהנות ממראה או מנגישות מיידית לים20%



335   לכלהכ פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  

 

 מדירות 15%סמיכות לפארק מהווה בסיס להגדלת שווי הקרקע בסדר גודל של  .4

תושבים באזור המרכז כגון . להם את המבט הפתוח לפארקבאותו אזור  שאין 

בצהלה רואים את הנגישות והסמיכות לאזור פתוח כמו רצועת פארק הירקון 

שינוי בשימושי הקרקע לאורך  . כבסיס לאיכות החיים שלהם ולערך רכושם

צ ולתביעה בגין "רצועת הנופש של פארק הירקון נילקח בחשבון כעילה לבג

 1. ושירידת ערך הרכ

פועל יוצא מנתונים אלו הוא התועלות למשק בהשבחת אזורי המגע בין הנחל  .5

 . לבין אזורים עירוניים בהם הוא עובר

הנחת הייסוד קושרת קשר חד ערכי בין מספר ביקורים בפארק לבין איכות  .6

ההנחה כי הגדלת מספר הביקורים בטבע מגדילה את איכות החיים של . חיים

 . האוכלוסייה

של פארקים לריכוזי אוכלוסייה קיימים מגדילה את מספר הביקורים קירבה  .7

באזורים קרובים על פני הביקורים באזורים רחוקים יותר ומקטינה את עלויות 

 . נסיעה למטרות נופש

 .  חלק משינוי הדימוי-אסטטיקה ומניעת מפגעים  ,  הסדר הנחל ברמה הנופית .8

אזור ומתן שירותי תיירות פיתוח תיירות ומשיכה של אוכלוסייה מחוץ ל .9

 . וכך להגדיל את הבסיס הכלכלי של תושבי האזור, לאוכלוסייה זו

 "  ירוקים"תנאים לקיום פארקים  10.3.3
  -קיימים מספר תנאים לפיתוח פארקים לאורך מקומות מאוכלסים  

 .מניעת זיהום הנחל  .1

 . כמויות מים מספיקות באפיק הנחל המשך כל השנה .2

 ת בפיתוח השקעות ראשוניו .3

 קיום תחזוקה לאורך זמן .4

                                                      
  מחירון דירות לוי יצחק 1996 ייעוץ וניהול סביבתי 1995לר  נוף כמוסיף ערך טיש*

 



336   לכלהכ פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  

  היבטים כלכליים -ניהול מדיניות המים של הנחל   10.4
מדיניות ניהול המים של הנחל אינה מנותקת ממדיניות ניהול המים הכללית של מדינת 

באזור הדרום קיימת ותהיה לאורך זמן תחרות על משאבי המים בין השימושים . ישראל

 . שיםהחקלאיים לבין יתר השימו
הסמכויות מוקנות לנציב . מערכת הקצאת המים בישראל פועלת  על בסיס הקצאה מנהלית

 . המים על פי חוק המים והוא קובע את מערכת ההקצאות
הקצאות מים הפכו לנכס המוקנה לבעלי ההקצאה ואין כנראה יכולת ממשית לשנות את 

 . מערך הקצאת המים באופן מהותי
פועל בשימוש במנגנון ההקצאה על פי שיקולי עלות ההפקה מערכת הקצאות המים אינה 

 .ופועל יוצא מכך מחיר המים לצרכן
על מנת להתייחס לבעיות העומדות בבסיס משק המים מובאים נתונים על מקורות ושימושים 

 . של משק המים

 

 

 מים     
 לפי מקור וייעוד, הפקת מים וצריכתם    
מיליוני מטרים מעוקבים    

 שנות לוח    

1964/65 1969/701979/80 1984/85 1990 1995 1996 1997 1998
אחוזים 

1998 

       הפקה

 סך הכל % 100 2,226 2,074 2,041 2,029 1,939 397 273 0 0
  מבארות 49.42% 1,100 976 955 982 1,126 0 0 0 0
  הארצי מהמוביל 16.89% 376 386 386 371 153 397 273 0 0
     עיליים מים       23.05% 513 488 465 459 501 0 0 0 0
     קולחין מי       10.65% 237 224 235 217 159 0 0 0 0

     צריכה 

1,329 1,564 1,700 1,920 1,804 1,983 2,013 2,008 2,166 100. % סך הכל

לפי ייעוד          

199 240 375 422 482 588 604 621 672 ביתי 31.02%

55 75 90 109 106 120 124 123 129 תעשייתי      5.96%

1,075 1,249 1,235 1,389 1,216 1,275 1,285 1,264 1,365  סך הכל-חקלאי       63.02%

     1,365 צורת יישוב חקלאי לפי % .100

507 564 523 606 506 692 700 694 758  קיבוצים 55.53%
308 377 417 490 405 396 400 393 411   מושבים 30.11%
133 144 137 134 94 93 93 85 96  רשויות מקומיות 7.03%
116 146 127 130 183 66 65 66 74 אחר 5.42%

11 18 31 29 28 28 27 26 26    יישובים לא יהודיים 1.90%
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מקורות המים

49%

17%

23%

11%
מבארות 
מהמוביל הארצי 
      מים עיליים    
      מי קולחין    

שימושי המים

31%

6%63%

ביתי
     תעשייתי
     חקלאי - סך הכל

 
 

כ ההפקה של מים "ניתוח של הנתונים על המקורות מצביע על הדומיננטיות של מים עיליים בסה

ים ילך הערכה היא כי מי חלקם של מי השפכ. שפירים וכמו כן על חלקה הלא מבוטל של מי שפכים

 .  ויגדל
כ הצריכה של מים "ניתוח של צד השימושים מצביע על הדומיננטיות של השימושים החקלאיים בסה

כ צריכת המים "כמו כן נתון מעניין הוא הצריכה המזערית של יישובים חקלאיים ערביים מסה. 

ורכי מים השימוש הנרחב המים בסקטור החקלאי הקיבוצי מלמד על גידולים חקלאיים צ. לחקלאות

 . בהיקף גדול וביחס לגידולים החקלאיים בסקטור המושבי ובעיקר בסקטור הערבי
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  מנגנונים מנהליים ומנגנוני שוק-מנגנוני הקצאה 
כמו כן מחיר מים שפירים המהווים מוצר . מחיר המים נמוך מעלות הפקתםבמקומות רבים 

ב  מנגנון ימחיר כשל שוק הכתוצאה מכך נוצ. נדיר ומתכלה נמוך ממחיר מים מטוייבים 

 . הקצאה מנהלי
על ידי סחר בזכויות " כלכלי"במקביל למנגנון ההקצאה המנהלי מתקיים מנגנון הקצאה 

 .ההקצאה בין המשתמשים הסופיים
ויש תחרות על , צורכי המים של הנחל על שימושיו השונים מתחרים עם יתר השימושים

החשיבות של קיום פארקים מול צרכי הפרנסה  תשומת לבו של המנגנון המקצה את המים בין

 . של החקלאים
יש לפנות למקור מים נוסף והוא מים מושבים וליצור תנאים , על מנת ליצור מקור מים לנחל

 . בהם יכול השימוש לצורכי הנחל להתחרות עם צרכים אחרים 
,  המיםעל פי חוק המים גם המים המושבים הם בתחום מערכת החלטות ההקצאה של  נציב

 . בחריג שבו רשויות מקומיות יכולות לעשות שימוש לצרכים עצמיים במים מושבים
שיפורט להלן לצורך טיפול במערכות הביוב של היישובים , מוצע כי יוקם מנגנון כלכלי 

שייצור את כמויות המים הרלוונטיות וכי ניתן יהיה בעלויות , שלאורך הנחל ונחלים אחרים

 . נות את המים הללו לפארקיםכלכליות סבירות להפ
ובעל משאבים  יקים את מכוני הטיהור או לחילופין ישלם " ירוק"כארגון , ל"מוצע כי הקק

כמחויב , הרשויות המקומיות. מראש על המים המושבים וכך יסייע בהקמת מכוני הטיהור

, מהחלופה החברתית המומלצת וכחלק מפעילותן לשיפור איכות החיים בסביבה כולה

תמשו במים אלו לצורכי הנחל ובמיוחד לצורכי הפארקים המומלצים העירוניים יש

 . והאזוריים
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  כמויות ביוב באזור הדרום
קרי להשקיית פארקים הוא מי הביוב המטוהרים מהישובים העירוניים של ימקור המים הע

 .האזור
 .ור הדרוםס נותנים מידע על פוטנציאל ההשקיה  ממי קולחין מטוהרים באז.מ.נתוני הל

 

 שפכים   

    SEWAGE 

 כמויות שפכים ואיכות מי קולחין   

 ) ק"מלמ(במיליון  מטר מעוקב , ממכוני טיפול 

 לפי מחוז ונפה, )1(לשנה  

  1999 

   כמויות  

 מכון מחוז ונפה )ק''מלמ( 

 סך -מחוז הדרום    42.6 100.00%

 הכל
 טיפול

 אשדוד    אשקלון   8.5 19.95%

 אשקלון    6.5 15.26%

 קרית גת    4.1 9.62%

 תימורים    2.5 5.87%

 אופקים    2.3 5.40%

 ערבה-אילת    6.0 14.08%

)מזרח(באר שבע     באר שבע   4.5 10.56%

)מערב(באר שבע     5.7 13.38%

 דימונה    2.5 5.87%
  . 1998ק בשנת " מליון מ43היקף השפכים כ 
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 הפוטנציאל הכמותי של מי ביוב מטוהרים ושטחי פארקים 
 : הפוטנציאל ברמות שונות של  אחזקה ופיתוח מתואר להלן

  פוטנציאל ההשקיה תיאורטי
  שם הישוב    כמויות ביוב      כמויות ביוב

  ק  " מ ק  " מ

  רהט   970,000                      1,450,000                   
  אפקים  1,800,000                    2,700,000                   
 ש צפון " ב 14,500,000                  21,800,000                 
  ירוחם    990,000                      1,480,000                   
  נתיבות   1,380,000                    2,070,000                   
 כ  " סה 19,640,000                  29,500,000                 

  פארקים    

 תצרוכת מים סגולית  שנתית לדונם   

  פארק אינטנסיבי    700                              700                            
  פארק אכסטנסיבי    100                              100                            

   השקיה פוטנציאל   
 רק אינטנסיבי   פא  28,057                         42,143                       
   אקסטנסיבי פארק   196,400                       295,000                     

 
 : השימושים למים יכולים להיות שני סוגי שימושי עיקריים

 חקלאות  -
 השקיית פארקים -
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חוסר היכולת לעשות שימוש במים הללו נובע מעלויות הטיוב של המים ומעלויות השינוע 

 . הם ביחס לחלופות העומדות בפני החקלאיםשל
 .  ק מחיר הגבוה בהרבה ממי ם שפירים" שקל למ2-עלות טיהור מי ביוב נאמדת ב

עלויות טיהור המים . יצרן מי הביוב חייב לטהר את המים לפי התקן הקיים או התקן העתידי

 . כוללות את עלויות השינוע של המים למקומות שם ניתן לעשות בהם שימוש
אין ביקוש למי הביוב ועלות הטיוב והשינוע של המים , במצב בו המים השפירים זולים יותר

 : במונחים כלכליים ניתן להציג את המצב כדלקמן. נופלת על יצרני הביוב
הממשלה מספקת מים שפירים במחיר זול ומתחרה על פלח השוק הפוטנציאלי שעיקרו הוא 

את המים שהם מייצרים  וכיוון שעל פי חוק הם " שווק"יצרני הביוב אינם יכולים ל. חקלאות

 . חייבים לטהר אותם ולסלק אותם עלויות הטיהור והסילוק נופלים עליהם
בזרוע אחת שלה קובעת תקנים לטיהור וסילקו שפכים ובזרוע שניה שלה מתחרה , הממשלה

הוא ייצר ללא על פלח השוק הפוטנציאלי של הביוב וגורמת שהיצרן נשאר עם המלאי שאותו 

 . יכולת למכור אותו
 : הפתרון המוצע הוא כדלקמן

במקום בו אין אפשרות לשווק את המים לחקלאיים הממשלה תישא בעלויות השינוע של  .1

 . המים המושבים למקום בו ניתן לנצל אותם

ל בהתחייבות לרכוש את המים המושבים במחיר "השקיית פארקים  על ידי מימון של קק .2

 . ל עלויות ההשבה והשינוענתון העונה ע
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 פארק במרחב המטרופוליני  10.5
הקמת פארקים ברמות שונות מטרופוליני אזורי ועירוני נמצאת בבסיס התכנית בהיבטים 

 . החברתיים שלה
פארקים מטרופולינים  ואזוריים בשילוב  אטרקציות תיירותיות יהווה גורם משיכה לתיירים 

 . יוממים ונופש לתושבי האזור
פארקים לרמותיהם השונות מחייבים היערכות ארגונית של הרשויות המוניציפליות בשיתוף ה

 . ל"עם גורמים ממלכתיים כפי שצוין ובראשם הקק

 מודל לפרוגרמה ודרך הפעלה של פארק מטרופוליני 10.5.1
להלן חישוב עלויות הקמה ועלויות תחזוקה שנתית של פארק לפי פרוגרמה 

 :ובהנחות להלן 
 .  רק אינטנסיבי ברמה טובה שטח דומה לשטח פארק גני יהושוע בתל אביב פא -
דומה לעלויות הטיהור במרכזים . $ 0.5 -ק  " שקל מ2מחיר המים המושבים כ  -

  .B.O.Tהאחרונים בשיטת ה 
 $ ר" למR 25" שקל למ100עלות הקמה של פארק כ  -

 

 כ "סה  פארק  אינטנסיבי   
    100                         ר בשקלים "עלות פארק למ 
   600,000                 ר   "שטח הפארק במ 
  60,000,000        עלות פארק   
  תחזוקת פארק  עלויות שנתיות  
   מים  
   600                         שטח דונמים  
   600                         לדונם לשנה  ק "מים מ 
   360,000                 כ צריכת מים שנתית "סה 
   2.00                        ק  שקלים "מחיר מים למ 
  720,000              עלות צריכת מים לשנה   

   
   צריכת מים באגם   
   50,000                   ר  "שטח  מ 
   3                             ק ממוצע עומ 
   125,000                 נפח   
 30% אובדן מים   
   37,500                   כ צריכת מים  "סה 
  75,000                עלות מי האגם   
  795,000              כ עלות מים  לשנה "סה 
   א  ונלוות "כ 
   0.10                        א לדונם "כ 
   60                           מספר אנשים  
   70,000                   עלות אדם שנתית שקל   
  4,200,000           א  "כ עלות כ"סה 
 4,995,000  כ עלויות "סה 
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יחד עם זה עלות המים . קיום מקור מים מהווה תנאי הכרחי לקיומו של פארק

באם יוחלט על הקמת פארק .  מעלות תחזוקת פארק ברמה גבוהה 14% -כ מהווה

יש צורך לפתור את הבעיה המנהלית של הקצבת המים אך עלות  המים אינה מהווה 

 .מכשול
שימושי קרקע מסחריים . שימושי הקרקע בפארק אינם יכולים לכסות את עלויותיו

עים את הצורך בפארק עשויים להקטין את עלויות תחזוקת הפארק אך לא מונ

 .במקור מימון חיצוני

  היבטים כלכליים -תיירות   10.6
 :שירותי האכסון מאופיינים במספר קהלי יעד וברמות שונות

 בתי מלון -
 בתי הארחה  -
 קמפינג -

חות הביניים ועל פי ניסיון של בניית בתי "ועל הניתוח שנעשה בדו, על בסיס תכניות אחרות

, מסתבר כי מבחינת הביקושים ורמת הסיכונים הכרוכה בענף, עמלון במצפה רמון ובבאר שב

יש מקום לבתי הארחה קטנים יחסית ברמה . ענף הארחה לא יהווה בסיס כלכלי מהותי

 . בינונית ולמתקני קמפינג
החזר ההון ותחילת , רמת ההשקעה ולוח הזמנים של ההשקעה במתקנים אלו נמוכה יחסית

 . ולכן אנו ממליצים לבחון את ההקמה של מתקנים אלויצירת תזרים חיובי מהיר יותר 
פרוייקטים המחייבים השקעה גבוהה כגון בתי מלון רגישים ביותר לשיעור התפוסה ולמחירי 

 .ההון ומומלץ לא להתבסס עליהם  כענף כלכלי מוביל
 . מומלץ כי מרכז הכובד התיירותי והכלכלי יהיה תיירות יוממת ולא לינות בבתי מלון

  המלצות-בתי הארחה   10.6.1
 הקמת מערך שיווק משותף

 .  יחידות אירוח-250באזור יש כ
. מומלץ כי מערכי השיווק של כלל היחידות יפעלו במתואם על ידי מרכז שיווק אחד

שיווק מרוכז יאפשר להתייחס להיקף הקטן והמפוזר של יחידות אירוח כאל יחידה 

 . מות שונותגדולה יותר היכולה להציע היצע מגוון בר
הקמת מרכז שיווק אחד יחסוך עלויות ויוכל לענות לביקושים של קבוצות גדולות 

 יותר
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  השקעות תשתית-החייאת אתרים  10.7
בסיס זה אינו מהווה תשתית , הבסיס הקיים של גורמי המשיכה לתיירות באזור אנו מספק

 .לקיומם של מתקני אכסון והסעדה בהיקף רחב
 גורמי המשיכה לתיירות מצביעה על היעדר אטרקציות מספיקות ניתוח האפיונים של

 .לתיירים כך שניתן יהיה לבסס מסלול תיירות שיש בו מרכיב שהות ארוך יותר
אנו . את ההשקעות אותן אנו ממליצים לבצע בתחום התיירות יש לראות כהשקעות תשתית

 מופע אור קולי הקמת מופעים שונים כגון, בקיום אטרקציות, רואים בהשקעות בתחזוקה 

 . מרכיב חיוני בהקמתם של מותג י תיירות" שמורות מורשת"
 התועלות  EXTERNALITIESשיפורטו להלן נמצא ב, הערך המוסף של פעילויות אלו

 .  המיזמים המוצעים יהיו לא רווחיים לעצמם לאורך זמן. החיצוניות של הפרוייקטים

 המותגים וקהל היעד 10.7.1
 "דרך הבשמים"
ואתרים נוספים יכולים להתפתח כמותגים בעלי כושר " חלוצה" "דרך הבשמים"

אנו לא חישבנו את הערך .  טוריזם-יפים ואקו 'תיירות ג, משיכה לתיירות ספציפית

המוסף למשק ולאזור שיש בתיירות מסוג זה ואנו ממליצים למשרד התיירות 

 . להמליץ על עבודה בתחום

 תיירות נוצרית
תיירות , י אתרים בעלי פוטנציאל משיכה יפנו גם לתיירות רחבה יותריש אפשרות כ

לחלק מן התיירים הנוצרים  פרוטסטנטים יש התייחסות ספציפית . נוצרית בעיקר

 . ארצו של אברהם " רוח האלוהים "למדבר אזור בו ניתן לחוש את 
יס המדבר מהווה את הבס. גם מסעו של האפיפיור היה  בהתייחסות לאברהם משה

 . הגיאוגרפי של פעילותם הרוחנית
פניה לפלח התיירות הנוצרית מחייבת פיתוח תחזוקה והפעלה של אתרים כגון 

השקעות בתשתית תפקידן ליצור מערך אטרקציות . הכנסיות עובדת בשבטה

על מנת להרוויח את , שיפתה את התייר להישאר באזור יום או יומיים נוספים

 .  הוצאות הקשורות בכךהערך המוסף הגלום בלינה וב

 אטרקציות כהשקעות תשתית  10.7.2
תפקידן של אטרקציות תיירותיות הוא משיכת התיירים לפרק זמן נוסף מעבר לזמן 

. הסברים על הממצאים הארכיאולוגים והפסקות אוכל, הנדרש לנסיעה על ציר

 :דוגמאות לאטרקציות

 . אורחות גמלים ההולכות לאורך ציר דרך הבשמים .1

בה יהיו שחקנים שישחזרו את " שמורה בדווית"ו" שמורה נבטית"רת יצי .2

וסטס 'במסצ PLYMOOTH PLANTATIONאורחות חייו של כפר נבטי כדוגמת 

 .ושמורות נוספות במקומות אחרים

 .פיתוח הכנסיות שחזורן ותחזוקתן וארגון תפילות ומיסות בכנסיות אלו .3

 .רים המהווים אטרקציותמופעים אח, מופעים אור קוליים: מופעים שונים .4
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 הבסיס הכלכלי  10.7.3
ומתפעולם במתכונת , הרווח הכלכלי הנובע מתחזוקה ברמה גבוהה של האתרים

, המוצע על לינות" זמן תייר" יצירת -נמצא בתועלות החיצוניות שלהם , המוצעת

פונקצית  הייצור של מופע הספציפי אינה רווחית . אוכל וגם על כרטיסים למופעים

 . התועלות החיצוניות הכלכליות הופכות אותה לרווחיתאך 
לכן קשה להטיל את עלויות . רמת הסיכונים הקיימת בתחומים אלו הנה גבוהה

 .  כלפי המופע הספציפי, התחזוקה התפעול על היזם על בסיס כלכלי שאינו מסובסד 

 כלים כלכליים  10.7.4
. א על פני זמן" בהפעלת כמנגנוני התקצוב אותם מפעילה הממשלה אינם תומכים

, מנגנון תפעול הכולל תחזוקה. אך תקציבי תפעול, הממשלה מפעילה תקציבי פיתוח

וודאי מופעים בעלי גוון מסחרי תרבותי אינם מסובסדים ואינם מתוקצבים 

 . במסגרת תקציבי התיירות אלא יש לתקצבם במסגרות אחרות
, וסקות בתרבות ומורשתהמסגרות הרלוונטיות לתחומים אלו הן מסגרות הע

 . ומבחינה ארגונית משויכים למשרד החינוך ומשרד התרבות והספורט
שמורות תרבות , מופעים, א שאינו מיומן ותחומי תחזוקה"ענף התיירות הנו עתיר כ

 . ומורשת הנם כאלה
חי "הכוונה כי הממשלה תתמוך בפעילויות אלו עד לנקודה בהם הן יתחילו להוות 

בתהליך הדרגתי הממשלה ותפריט את המיזמים הללו ותקטין ". הנושא את עצמו

 . את הסבסוד  באופן הדרגתי

 מנגנוני תחזוקה ותקצוב  10.7.5
 עמותות התיירות קיימות באזורים שונים על בסיס גיאוגרפי של -עמותות תיירות 

 . אינטרסים משותפים של העוסקים בתיירות באותו אזור
רות יהוו את הבסיס הארגוני לקיומם של מנגנוני אנו מציעים כי עמותות התיי

 .תחזוקה ומנגנונים המפעילים אטרקציות שונות
ניתן יהיה לפתח עמותות ספציפיות לכל מיזם כך שיווצר הבסיס הארגוני לתהליך 

 . ההפרטה של המיזם עם היווצרות התנאים הכלכליים לכך
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 מדיניות קרקעית  10.8
 מחייב פיתוח מדיניות קרקעית מתאימה פיתוח מדיניות פיתוח של אטרקציות תיירותיות

קרקעית מתאימה להקצאת קרקע לאטרקציות שונות משתלבת עם מדיניות תקציבית 

בתחילה על ידי גופים ציבוריים ובתהליך , תומכת בפיתוח אטרקציות כגון אלו שהוזכרו

 . הפרטה לאורך זמן
צורך בפיתוח מדיניות קרקעית ספציפית יש , כל הקרקע באזור בניהול מנהל מקרקעי ישראל

להקמת אתרי תיירות מהסוג האמור תוך התייחסות לכלים הקיימים בידי מנהל מקרקעי 

 .ישראל כגון מתכנן מפתח ומקצה קרקע במכרז וללא מכרז
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 מחצבות והשפעתן  10.9

 היקפי הכרייה והחציבה ביחס לייצור  10.9.1
 . חצץ וחומר מילוי לסלילה-ש לאגרגטים עיקר הכרייה והחציבה בנחל הבשור משמ

בחינה של החלופות העומדות בפני מקבלי ההחלטות מחייבת לבחון את החשיבות  

מול , הכלכלית של מחצבות נחל הבשור ביחס לכלל צורכי הכרייה והחציבה בארץ

השיבות באי קיומן מנקודת תכנון נחל הבשור על ההיבטים האקולוגיים 

 . והתיירותיים שלו 

   נתונים איכותיים וכמותיים -מחצבות נחל הבשור  10.9.2
 מחצבות 10' ח ג"על פי הסקר שפורט בדו.  מחצבות27בתחום נחל הבשור קיימות 

 .  טון לשנה100,000היקף הכרייה נאמד ב כ , אלה המחצבות קטנות . פעילות
 הקיים  לכרייה והציבה פוטנציאל הביקושים לחומרי כרייה וחציבה14א "על פי תמ

 מליון טון בשטחי 6 מליון טון ועוד כ 45והמבוצע על פי צורכי השוק בארץ הוא 

 2. מליון טון51כ "האוטונומיה סה
 מכלל הביקושים ופוטנציאל 2.2%היקפי הכרייה של חומר בנחל הבשור מהווה כ 

 . הייצור בארץ
ור אין בו ההיקף הקטן של ייצור חומר לסלילה ובניה בנחל הבשור ביחס לכלל הייצ

 . די על מנת להצדיק את סגירת המחצבות
נשאלת השאלה מה המשמעות הכלכלית של ייקור אפשרי של מוצרים סופיים כגון דירות 

יכול , ייקור עלויות הבניה. של חומרי כרייה, אפילו שולי,  כתוצאה ממחסוריובינו

 . אי נוספותהשפעות לוולגרום לתיאורטית ומעשית להעלות את מדד מחירים לצרכן ו
על מנת לברר את הסוגייה הזו ישי לבחון את מרכיבי עלויות הבנייה ואת כמותיות חומר 

החציבה ביחס למכלול עלויות הבניה ועל הביקושים וההיצעים הקובעים את המחיר 

 . בשוק

 מרכיבי המחצבים במדד תשומות הבניה  10.9.3
 מחירי תשומה בבניה למגורים 

 מדד כללי  1000.00
 חומרי מחצבה  שיש  35.90

 חומרי מחצבה  25.7 
 שיש וחרסינה  10.2 

 'צמנט איטונג וכו  153.90
 ברזל ומתכת   38.40
 עץ   13.30
 אינסטלציה   57.20

 מוצרים מוגמרים   130.30
 ע "שכ  441.30
 הובלה   34.90
 ציוד   19.80
 שונות  75.00

                                                      
 1994 על סמך הנתונים בשנת 2
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 . 2.6%נייה אינו עולה על משקל חומרי החציבה במדד תשומות הב
מדד תשומות . המדד הרלוונטי לשיקולי מאקרו כלכלה הוא מדד מחירי הדיור

 30%הבניה משקלל את העלויות אך אינו משקלל את מרכיב הקרקע המהווה כ 

 . בממוצע ממחיר  דירה
מרכיב מדד תשומות הבנייה אינו מספר ישירות במדד המחירים לצרכן אלא מדד 

 .  בו מדד תשומות הבנייה מתבטא באופן עקיף ביותר,יוקר הדיור

 מדד המחירים לצרכן והתפלגותו
 סעיף  1999משקל יחסי  

 מזון  14.78
 ירקות ופירות 3.58

 דיור  20.53
 אחזקת דירה  9.47
 ריהוט וציוד לבית  5.79
 הלבשה והנעלה 4.26
 בריאות 4.16

 חינוך תרבות ובידור  13.28
  ודואר תחבורה 19.52
 שונות  4.59

 
אמנם אין לעשות גזרה שווה ממדד תשומות הבניה למדד מחיר הדיור אך אם נרשה 

לעצמנו לגזור גזרה שווה הרי חלק חומרי החציבה במדד הכללי ובנטרול מרכיב 

  369%.הקרקע אינו עולה על  

 כמויות חומרי המחצבה בבינוי 10.9.4
מאסה העיקרית בבניה מעלה את הנתונים בחינה של מרכיבי הבטון המהווה את ה

 להלן
 3ק בטון" מ1הרכב 

 ק  "נפח בטון ב מ  1.00                    

  ג"ק 
 משקל               00,3502.   % 

 חומרי חציבה    1,440.00              61.28%
 חול     470.00                 20.00%
 צמנט    260.00                 11.06%

 מים     180.00                 7.66%
 מגורים מבני -ר לשנה לכל השימושים  " מליון מ9היקף הבניה החזוי בישראל כ 

 .להלן פירוט חישוב כמויות חומרי מחצבה בבינוי. ציבור ומבנים לתעסוקה

                                                      
 ח הוועדה לנושא החול", דו3
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 כמויות חומרי חציבה בבינוי  10.9.5
 ה שנתיות  התחלות בני  8,000,000            ר "מ
 ר    " מ1משקל  ל   1.25                    טון
 משקל הבניה טון   10,000,000           טון

 חלק הבטון מהבנייה 80% 
 משקל הבטון   8,000,000            טון
 משקל חומרי המחצבה   4,902,128     טון

 מליון טון אגרגטים 5המסקנה כי היקפי הבינוי החזויים אינם צורכים יותר מ 

 . בשנה 

 צריכת חומרי מחצבה בסלילה 

 חומר מחצבה בסלילה    
 שנת שיא  93 עומק  נפח
 כבישים חדשים   'מ ק"מ

 ר "שטח אלפי מ  3,406  0.80  2,724,800 
 הרחבה   

 ר "שטח אלפי מ  4,245  0.80  3,396,000
 משקל סיגולי   1.80   6,120,800

 משקל חומר מחצבה     11,017,440

כ צריכת חומרי מחצבה בסלילת כבישים חדשים ובשיפוצם "על פי אומדן זה סה

כ "סה.  מליון טון בשנה11מ כ " ס80נאמד בהנחות כי העומק הממוצע של המצע  כ 

 .  מליון טון16צריכת האגרגטים לבינוי וסלילת כבישים נאמד ב  

 ג "היקף הבינוי ביחס לתמ 10.9.6
  שקל לטון 35מוצע של טון חצץ כ המחיר המ

 כמות האגרגטים בסלילה ובבניה  טון     12,050,288
 מחיר לטון  35.00 ₪

 היקף המכירות   421,760,068        
 $שער ה  4.1

 $היקף המכירות    102,868,309        
 ג  בישראל "התמ $96,000,000,000

 חלק ענף הבניה  10%
 קף ענף הבניה הי $9,600,000,000

 חלק חומרי המחצבה בבניה  1.07154%

 
חלק חומרי המחצבה בענף הבניה אינו משמעותי בחס להיקף ענף הבניה וביחס 

 .ג בישראל"לתמ
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 ם מחצבות ונזקים עקיפים בקי 10.9.7
 . קיום מחצבות גורם לנזקים עקיפים אותם ניתן לכמת  ולתת להם ביטוי כלכלי

 מי השטפונות נקווים בבורות הכרייה -ים מוסדרים אי הגעת מים למאגר .1

מים אלה מחלחלים או מתאגדים אך אינם מגיעים למאגרים . הפתוחים

נוצר חוסר במאגרים המוסדרים המהווים חלק מהבסיס הכמותי .  המוסדרים

ק "הערכה שכמות של כחצי מליון מ. שנלקח בחשבון לצורכי השקיה וחקלאות

המשמעות הכלכלית היא צריכת יתר של מים . ואינה מגיעה למאגרים הלל

. או לחילופין אי קיום החקלאות בהיקפים המתוכננים, ן"שפירים או מי שפד

ההיקף הכספי של הפגיעה יחושב לפי מחיר המים השולי למשק הוא מחיר 

 .ההתפלה
 $ ב מחיר מים מותפלים 0.7

 $שער ה  $4.15
 מחיר שולי של מים למשק  2.91 ₪

  ק "מ
 תפיסת מים בבורות הכרייה   500,000.00     

 היקף הפגיעה  השנתי  1,452,500.00 ₪

 קיומם של מצבות המשנה את משטרי -הרס תשתיות  / אבדן קרקע חקלאי  .2

י שטח הקרקע שינוי בדפוסי הזרימה עשוי לפגוע בהיקפ. הזרימה של הנחל

ההיבט הנוסף הוא הרס תשתיות כתוצאה משינויי זרימה מהירים . החקלאית

אין לנו אומדן של . של הנחלים וחתירה של המים  הפוגעת בכבישים וגשרים

 . מומלץ לעשות מחקר בנושא זה. היקפי הפגיעה 

  מסקנות -כרייה וחציבה  
צריכת . צור והצריכה שוליכ היי"היקף הייצור של חומרי מחצבה בנחל הבשור מסה

חומרי המחצבה בתחום הבניה שהוא התחום העיקרי בו יש השפעה על יוקר 

 שולי ואין בו לשנות באופן מהותי את יוקר המחייה או לשנות את מבנה –המחייה 

 . ענף הבניה 
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 פסולת מוצקה  היבטים  כלכליים
.  מטמנות-ה  מהאשפה הביתית מוטמנת באתרי הטמנ92% 2000בישראל של שנת 

שעומדות בתקנים , תקניות,  מהמטמנות הקיימות הן מטמנות מודרניות60%-כ

 הנן מטמונות לא תקניות אשר 40% -המחמירים של המשרד לאיכות הסביבה ו

 .המשרד פועל לסגור אותן בשנים הקרובות
מטמנה בלתי תקנית על פי הגדרות המשרד , סגירת מטמנת חיריה לפני כשנתיים

גי קיימת מדיניות עקבית מוכיחה , לאחר עשרות שנים של הכנות, סביבהלאיכות ה

 . י משרד האוצר"מגובה עממשלתית זו מדיניות .  מטמנות בלתי תקניותלסגירת 
טיפול בתשטיפים וטיפול , במטמנה תקנית נעשית עבודת תשתית באיטום הקרקע

 - יסגרו כ2003ת המשרד צופה כי עד שנ. בביוגז וכן מוקמת מערכת ניטור ופיקוח

  אתרים לא תקנים 200
רב אתרי האשפה התקניים ירוכזו בדרום הארץ ומשמעות הדבר היא כי מרחקי ההולכה 

אתרי האשפה מקור האשפה במרכז  לבין המרחק בין . של האשפה ילכו ויגדלו

 .מ"ק 170-200 -הוא כ) דודאים גם הוא דינו להיסגר(המתוכננים באורון ובמישור רותם 
פול באשפה בהטמנה מפנה את מקומו בארצות המפותחות לטכנולוגיות הטי

הטכנולוגיה . יותר ידידותיות לסביבה ויותר יקרות בהשקעה ובתפעול, אחרות

 . INCINERATORהמקובל כיום היא בשרפת אשפה במתקן שריפה יחודי 
 .  דולר לטון50-100עלות טיפול במתקן כזה נעה בין 

ודד רשויות מקומיות לאמץ שיטות טיפול מודרניות על מנת לע, בטווח הקרוב

לתמרץ רשויות שיפעלו בשיטות אחרות מאשר ה הממשלה החליט, באשפה עירונית

 :הטמנה בשתי דרכים

י " דולר לטון שישולם ע6-11על הטמנת אשפה יוטל היטל הטמנה בסך של  .1

 )תקני דולר באתר לא 11 דולר לאתר תקני ו 6.(הרשויות ויגבה מאתרי ההטמנה

רשות שתפעיל טכנולוגיה חלופית תהיה פטורה מתשלום ההיטל ותקבל מענק  .2

 .ח לטון" ש25 שנים בסך 5לתקופה של 
י "שהיא מעבר לסך העלות המשולמת ע, היטל ההטמנה בא לשקף את העלות למשק

בניגוד לעלות (עלות זו שנקראת גם עלות חיצונית . הנובעת מהטמנה אשפה, הרשות

משקפת את המחיר למשק בשימוש בשיטת ) שאת הרשות המקומיתפנימית שבה נו

. זיהום מי התהום ותאונות דרכים בזמן ההובלה למטמנה, ההטמנה עקב זיהום אוויר

 דולר לטון 6 -עלות זאת מסתכמת על פי בדיקות שביצע המשרד לאיכות הסביבה ב

 .שדינה להיסגר דולר לטון במטמנה בלתי תקנית כדוגמת אשדוד 11 -במטמנה תקנית וב
מורכבת מעלות ההובלה , מעבר לעלות איסוף האשפה מהתושבים, העלות פינוי אשפה 

, עלות תפעול תחנת המעבר, לתחנת המעבר שם נדחסת האשפה ונטענת על מכולות

 .עלות ההובלה מתחנת המעבר למטמנה ועלות ההטמנה המשולמת למפעילי המטמנה
 .  דולר11 בסך  אל עלות זאת תצטרף עלות ההיטל לטון

 31.12.99 -החוק המסדיר את תשלום ההיטל עבר בכנסת במסגרת חוק ההסדרים ב

והתקנות המסדירות את גבית ההיטל אמורות להתאשר בוועדת הכספים של 

 1.3.2000 -בהכנסת ולהיכנס לתוקף 
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 4 היקף האשפה באזור הדרום

 

 ,      משקל הפסולת בטון    

אלא אם צוין אחרת       1999    

מספר רשויות מקומיות       -אוכלוסייה     מספר
   יישובים סך הכל   Means ממוצעים -פסולת 
ג פסולת"ק טון ליום סך הכל      )אלפים(  
Waste - Ton סך הכל לנפש ליום       

total per day Kg. waste Total Population - No. of מחוז ונפה

    per person   total localities   
    per day   (thousands)     

    אשקלון  101.00       377.40       12.00        1.52         574.90      209,869.00   
   באר שבע  123.00       462.60       27.00        1.32         570.30      208,149.00   

 כ"סה  224.00       840.00       39.00        2.84         1,145.20   418,018.00   

 
סילוק האשפה בדרום למטמנות תקניות קל וזול יחסית מפני שעלויות ההולכה נמוכות יותר 

 . כתוצאה מקרבה למטמנות הראשיות של ישראל באזור הדרום

                                                      
  2000מקור השנתון הסטטיסטי שנת  4
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 ת חובב אתר רמ
אתר רמת חובב מהווה מפגע ייחודי בהיקפו ובסוגי הזיהום הפוטנציאליים 

 .  הקיימים בו

 פסולת מסוכנת שהועברה לטיפול  
 לפי שיטת טיפול וסוג החומר, באתר רמת חובב

 שיטת טיפול כמות שנתית 
 סוג החומרו בטונות 
 1997 1998 1999   
 48,452 49,950 62,439  סך הכל
 23,514 24,183 26,759  משקעים
 446 466 441  פסולת תרופות
 19 19 13  פסולת מעבדה
 417 279 212  סוללות ומצברים
 92 53 94  PCB ושמן PCB 
 15 14 14  בלונים 
 13,428 15,664 12,489  ברה חומר אורגני וחומרי הד
 9 228 234  פסולת ציטוטוקסית
 4,999 3,888 7,242  חומצות
 2,612 3,552 13,204  שפכים ובסיסים
 45 103 31  תיונל כלוריד
 1,244 648 314  פסולת הידרזיד וכותניון
 278 226 438  כרומטים
 185 261 267  נחושת אמוניקאלית
 123 210 252  ציאנידים
 1,026 123 411   חומציתבוצה
 0 31 5  )1(חומרים אחרים
 24,391 25,953 27,627  הטמנה
 23,514 24,182 26,759  משקעים
 446 468 441  פסולת תרופות
 19 19 13  פסולת מעבדה
 270 201 212  סוללות ומצברים
 92 54 95  PCB ושמן PCB 
 15 14 14  בלונים
 0 8 66  חומר אורגני וחומרי הדברה 
 22 5 76  שפכים ובסיסים
 13  פסולת הידרזיד וכותניון  
 13,437 15,931 12,656  שריפה
 0  0  סוללות ומצברים
 0  0  PCB ושמן PCB 
 13,428 15,671 12,421  חומר אורגני וחומרי הדברה
 9 228 235  פסולת ציטוטוקסית
 0 21 0  )1(חומרים אחרים
 7,781 7,481 20,446  ניטרול
 147 68 42  סוללות ומצברים
 4,999 3,888 7,242  חומצות
 2,590 3,546 13,128  שפכים ובסיסים
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 45  תיונל כלוריד  
 2,811 1,436 1,295  דטוקסיפיקציה
 0 0 0  שפכים ובסיסים
 45 103 31  תיונל כלוריד
 1,231 648 314  פסולת הידרזיד וכותניון
 278 226 432  כרומטים
 179 261 267  נחושת אמוניקאלית
 123 210 251  ציאנידים
 1,032 124 415  )2(טיפולים אחרים
 0  משקעים  0
 0  סוללות ומצברים  0
 0  חומר אורגני וחומרי הדברה   0
 0  שפכים ובסיסים  1
 נחושת אמוניקאלית    
 1,026 123 411  בוצה חומצית
 0 25 5  )1(חומרים אחרים

  המלצות -ב  רמת חוב
. המשמעויות הכלכליות של הטיפול באתר רמת חובב חורגות מתכנית נחל הבשור

תנאי הכרחי להשגת היעדים של תכנית נחל הבשור והכוללת את היעדים הכלליים 

והכלכליים  הוא איטום מוחלט של רמת חובב ואי זיהום בכל רמה שהיא היוצא 

 . לסובב
כלכליות של הפעולות שיש לבצע מחד והעלות כיצד עושים זאת ומה המשמעויות ה

 . החלופית של אי עמידה בתנאי זה חורגים מהתכנית של נחל הבשור
ניתן לציין כי העלויות החלופיות אינן ברות מדידה ואינן צריכות להיות כאלה מפני 

 . חובב לעמוד בתנאי זה על פי החוקים והתקנים הקיימיםשעל אתר רמת
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 אוכלוסייה.  11
 ידי מירה יהודאי-פרק האוכלוסייה נכתב על

 

 356.....................................................................................הקדמה 11.1

 356................................................האוכלוסיה והיקפה המספרי 11.2

 357...המתייחסים לתחום תכנון" למעגלים"הישובים ושיוכם  11.3

 אופיים הדמוגרפי של היישובים הכלולים בתחום 11.4

 358................................................"מעגלי ההתייחסות"שלושת  

 363....................................................................................מסקנות 11.5

 365.............................................................הכוונות לתכנית האב 11.6
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 הקדמה 11.1
 1999ניתוח פרופיל האוכלוסייה החיה בתחום אגן הניקוז של נחל הבשור נעשה במחצית שנת 

שבו התפקדה כל אוכלוסיית , 1995על נתוני מפקד האוכלוסין של שנת , ברובו, והתבסס

 .מדינת ישראל

 :ייחסים למרחב התכנוןהמת" מעגלים"היישובים ואוכלוסייתם מוינו לפי שלושה 

הישובים שמיקומם בתחום גבולות מרחב התכנון ובמסגרתם נעשתה תכנית   :מעגל ראשון

 .האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור

הישובים שמיקומם בסמיכות למרחב התכנון ונמצאים בתחום אגן הניקוז  :מעגל שני

 .של נחל  הבשור

ויים הנמצאים מחוץ לאגן הניקוז של נחל כפרים ושבטי בד, ישובים עירוניים  :מעגל שלישי

 .אולם סמוכים אליו מאד, הבשור

 האוכלוסייה והיקפה המספרי 11.2
הרשויות המקומיות ושבטי הבדוויים בנפת , במהלך סקירת אוכלוסיית הישובים הכפריים

 ישובים כפריים 85 נמנו -שבע המתגוררים באגן הניקוז של נחל הבשור ושוליו -באר

מקצתן בעלות מעמד של ,  רשויות מקומיות16; נהלית לחמש מועצות אזוריותהמשויכים מ

 שבטי בדויים החיים בתחום אזור המוגדר כחסר שיפוט 24 מועצות מקומיות וכן -עיר ורובן 

 .מוניציפאלי
 נפש 363,500 - כ1995סך כל האוכלוסייה במרחב הנסקר מנתה בעת מפקד האוכלוסין בשנת 

 נפש בדויים החיים מחוץ לישובים 23,000 -כ; חיים בישובים כפריים נפש ה29,000 -מהם כ

 . נפש החיים ברשויות המקומיות השונות311,500 -מוגדרים וכ
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 המתייחסים לתחום תכנון " מעגלים"הישובים ושיוכם ל 11.3
 "תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל  הבשור "

 :חסים למרחב התכנוןהמתיי" מעגלים"הישובים ואוכלוסייתם מויינו לשלושה 

במרחב שהוגדר , ישובים שמיקומם בתחום אגן הניקוז של נחל הבשור :ראשון" מעגל"

מרחב : להלן" (תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור"כתחום 

בין אם הם יושבים , לכל הישובים הללו זיקה לנחל הבשור).התכנון

שלים ובין צאלים וא, כדוגמת הישובים רעים, בסמיכות לערוצו הראשי

 .אם מיקומם סמוך לערוצי המשנה שלו

 ישובים כפריים המשויכים למועצה אזורית בני 3זה ממוקמים " מעגל"ב :שני" מעגל"

 שבטים בדויים 24- רשויות מקומיות ו9 נפש וכן 2,000-שמעון ומונים כ

 הרשויות המקומיות 9". ללא שיפוט מוניציפאלי"החיים במרחב 

 נפש 191,500-כ:  נפש מהם236,000- כ1995בשנת והשבטים הבדויים מנו 

 ). מיתר ודימונה, עומר, באר שבע(ברשויות המקומיות היהודיות 
שגב , כסייפה, שבע-תל( נפש ברשויות המקומיות הבדויות 21,500-כ

 . נפש בשבטים הבדויים23,000 -וכ) חורה וערוער, שלום
בעת מפקד , ניהש" המעגל"כ מנתה האוכלוסייה המתגוררת בתחום "סה

 . נפש238,000- כ- 1995האוכלוסין בשנת 

 ישובים כפריים ומוסדיים המשתייכים לחמש 23זה ממוקמים " מעגל"ב :שלישי "מעגל"

 רשויות 2ממוקמות בו , כן-כמו. נפש 5,000-מועצות אזוריות ומונים כ

 . נפש25,000 - כ1995שמנו במפקד ) רמון-ערד ומצפה(מקומיות 
בעת , השלישי" המעגל"כלוסייה המתגוררת בתחום כ מנתה האו"סה

 . נפש30,000 - כ- 1995מפקד האוכלוסין בשנת 
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 אופיים הדמוגרפי של הישובים הכלולים בתחום שלושת  11.4
 "מעגלי ההתייחסות"

 :הראשון" המעגל"אוכלוסיית  11.4.1

 :אוכלוסיית הישובים הכפריים 11.4.1.1
וררת בישובים כפריים הראשון מתג" המעגל" מאוכלוסיית 23%-כ

 - 13% - חרדית וכ-מסורתית ודתית- אוכלוסייה דתית10% -כ: מהם

 .אוכלוסייה חילונית
, האוכלוסייה הדתית מתגוררת בחלקו הצפוני של מרחב התכנון

בישובים המשתייכים מוניציפאלית למועצות אזוריות עזתה 

 .בהן עובר אפיקו של נחל גרר ויובליו, ומרחבים
 החילונית מתגוררת ברובה בחלקו המרכזי והדרומי של האוכלוסייה

בישובים המשתייכים מוניציפאלית למועצות אזוריות , מרחב התכנון

 .בני שמעון ורמת הנגב, אשכול
" החילוניות"של המועצות האזוריות " כלכלית-החברתית"רמתן  

הדבר מוצא ". הדתיות"מה מזו של המועצות האזוריות -גבוהה במידת

כשמספר הנפשות למשק בית , בית-בממוצע הנפשות למשקביטויו 

באחוז ; "החילוניות"כמעט כפול מזה שבמועצות " הדתיות"במועצות 

המגיע במועצות  +) 65; 17-0גילאי " (מפרנסת-הלא"האוכלוסייה 

 " הדתיות"
היקפה של קטגוריה זו " החילוניות"בעוד שבמועצות , 48%-50% -לכ

במאזן הגירה ; ת הישובים במועצה מכלל אוכלוסיי38%-39% -כ

מזה שבמועצות " הדתיות" שהוא גבוה יותר במועצות שלילי

 ".החילוניות"

 אוכלוסיית הרשויות המקומיות 11.4.1.2
הראשון ומתגוררת בחמש " המעגל" מאוכלוסיית 77%-מהווה כ

 48%-ו) רהט( ברשות מקומית בדווית 29%: מהן, רשויות מקומיות

 ).להבים וירוחם, אופקים, נתיבות(הודיות ברשויות מקומיות י
 45,650 1995אוכלוסיית הרשויות המקומיות היהודיות מנתה בשנת 

 -חרדי וכ-מסורתי ודתי-חיים דתי- מקיימים אורח67% -נפש מהם כ

 .חיים חילוני- מקיימים אורח33%
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באופן כללי ניתן להגדיר את אוכלוסיית הרשויות המקומיות 

 :החיים של תושביהן כדלקמן-ורחהיהודיות בהתאם לא
 .רשות מקומית דתית -נתיבות 
שמשקל אוכלוסייתה הדתית מעל " מעורבת"רשות מקומית  - אופקים

 .מחצית האוכלוסייה הכללית
שמשקל אוכלוסייתה הדתית קטן " מעורבת"רשות מקומית  -ירוחם 

 .ממחצית כלל אוכלוסייתה
 .רשות מקומית חילונית - להבים

הראשון לפי " המעגל"ות המקומיות הכלולות בתחום מיון הרשוי
 :כלכלית-רמה חברתית

לפיהם סווגו ,  משתנים15גובשה על בסיס " כלכלית-החברתית"הרמה 

 .הרשויות המקומיות לקבוצות הומוגניות באמצעות ניתוח אשכולות
האשכול העשירי רמתו ;  המקום הנמוך ביותר-האשכול הראשון (

 ).גבוהה ביותרכלכלית היא ה-החברתית
" המעגל"ל סווגו רשויות "בהתאם לעשרת אשכולות המדרג הנ

 :הראשון כדלקמן
 אופקים ורהט :1' אשכול מס
 נתיבות וירוחם :2' אשכול מס
 להבים :10' אשכול מס
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 :השני" המעגל"אוכלוסיית  11.4.2

 אוכלוסיית הישובים הכפריים 11.4.2.1
כלכלית -רמתה החברתית. ה נפש והיא חילונית באופיי2,000-מונה כ

 .מעל הממוצע

 אוכלוסיית הרשויות המקומיות 11.4.2.2
 .השני" מעגל" מכלל אוכלוסיית ה99% -מהווה כ

 9%-כ;  מהם מתגוררים ברשויות המקומיות היהודיות80%-כ

 מכלל האוכלוסייה 10% -כ; מתגוררים ברשויות המקומיות הבדוויות

 .הם שבטים בדווים

 - כ1995ת המקומיות היהודיות מנתה בשנת אוכלוסיית הרשויו

 . אוכלוסייה דתית15%-20%-כ  נפש מהם191,500

ניתן להגדיר את אוכלוסיית הרשויות המקומיות היהודיות , בהכללה

 :חיי תושביהן כדלקמן-פ אורח"ע
 ). מתושביה חילוניים80% -כ(חילונית באופייה  :באר שבע

 .חילונית באופייה :עומר
 ). מתושביה חילוניים85% -כ( באופייה חילונית :מיתר

 ). מתושביה חילוניים80% -כ(חילונית באופייה  :דימונה

השני לפי " המעגל"מיון הרשויות המקומיות הכלולות בתחום 
 ":כלכלית-חברתית"רמה 

 מדרגים סווגו רשויות 10על סקלה של " האשכולות"בהתאם לדירוג 

 :השני כדלקמן" המעגל"
, שגב שלום, כסייפה, תל שבע): מה הנמוכה ביותרהר( :1' אשכול מס

 .חורה וערוער
 דימונה :3' אשכול מס
 שבע-באר :4' אשכול מס
 מיתר :9' אשכול מס 
 ). כלכלית הגבוהה ביותר-הרמה החברתית(עומר  :10' אשכול מס
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 :השלישי" המעגל"אוכלוסיית  11.4.3

 אוכלוסיית הישובים הכפריים 11.4.3.1
כלכלית -רמתה החברתית. פש והיא חילונית באופייה נ5,000-מונה כ

 .מעל הממוצע הארצי

 אוכלוסיית הרשויות המקומיות 11.4.3.2
 .השלישי" המעגל" מכלל אוכלוסיית 84% -מהווה כ

-השלישי ובמצפה" המעגל" מאוכלוסיית 67% -בעיר ערד מתגוררים כ

 . מכלל אוכלוסייה זו17% -רמון 
אולם מצויה , ) מתושביה85% -כ(ה הגדול העיר ערד היא חילונית ברוב

 .חרדית-בה גם אוכלוסייה דתית מסורתית ודתית
 -כ(רמון אף היא חילונית ברובה הגדול -המועצה המקומית מצפה

-אולם רבע מאוכלוסייתה מקיים אורח חיים דתי, ) מתושביה75%

 .מסורתי
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 ": כלכלית-חברתית"ה השלישי לפי רמ" המעגל"מיון הרשויות המקומיות הכלולות בתחום 
 :השלישי כדלקמן" המעגל" מדרגים סווגו רשויות 10על סקלה של " האשכולות"בהתאם לדירוג 

 מצפה רמון - 4אשכול 
 ערד - 5אשכול 

 .ישובים לפי מעגלי התייחסות למרחב התכנון" אופי"כלכלית ו-רמה חברתית, אוכלוסייה :1' טבלה מס
 ים/הישוב"  אופי"

בדווי  חילוני דתי מעורב
 -רמה חברתית

לית לפי כלכ
 אשכולות

(אוכלוסייה 
1995( 

מועצות 
אזוריות 
ורשויות 
 מקומיות

 "מעגל" רשות
התייחסות

   X  6,800 אשכול 
  X   4,109 עזתה 

מועצות 
 אזוריות

  X   6,122 מרחבים  
 X    3,270 בני שמעון 
   X  1,774 רמת הנגב 
 כ"סה 22,075     

 

  X  2 14,838 נתיבות 
 X   1 20,571 אופקים 
   X 10 2,541 להבים 
X    1 28,000 רהט 

 X   2 7,700 ירוחם 
 כ"סה 73,650     

רשויות 
 מקומיות

 ראשון

  'כ אוכ"סה  95,725     
   X  1,959 מועצות  בני שמעון

 איזוריות
 X   4 149,404 באר שבע 
   X 10 6,590 עומר 
   X 9 4,580 מיתר 
 X   3 30,869 דימונה 
X    1 6,135 תל שבע 
X    1 3,813 כסייפה 
X    1 2,354 שגב שלום 
X    1 2,532 חורה 
X    1 6,590 ערוער 

 כ"סה 212,867     

רשויות 
 מקומיות

שבטים  ) שבטים24( 23,200     
 בדויים

 שני

  'כ אוכ"סה  238,026     
   X  2,191 אשכול 
  X   1,418 עזתה 
  X   393 מרחבים 
   X  44 בני שמעון 
   X  983 רמת הנגב 

 כ"סה 5,029     

מועצות 
 איזוריות

 X   5 20,229 ערד 
 X   4 4,495 מצפה רמון 
 כ"סה 24,724     

רשויות 
 מקומיות

 שלישי

  'כ אוכ"סה  29,753     
 363,504"      מעגלים"כ אוכלוסייה בשלושת ה"סה 
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 מסקנות 11.5
 :עולים הדברים הבאים, שפורט עד כה, מניתוח החומר

 -מהווה כ, אוכלוסיית הרשויות המקומיות המתגוררת באגן הניקוז של נחל הבשור ושוליו

 . מהאוכלוסייה הכוללת באזור הנבדק92%
 מהאוכלוסייה הנבדקת במרחב כולו מתאפיינת ברמה 88% - שכ מראה2' בחינת טבלה מס

כלכלית נמוכה עד נמוכה - ברמה חברתית40% -מהם כ, כלכלית בינונית ומטה-חברתית

 . מאוד

 .כלכלית-התפלגות אוכלוסיית הרשויות המקומיות לפי מדרגי רמה חברתית: 2' טבלה מס
חלקם 

 (%)באוכלוסייה 
כ "סה

 אוכלוסייה
רשויות ' מס שמות הרשויות

 מקומיות
 אשכול

 'מס
-רמה חברתית

 כלכלית
, שבע-תל, רהט, אופקים 93,200 -כ 25.6% -כ

, שגב שלום, כסייפה
שבטים , ערוער, חורה

 .בדוויים

 נמוכה ביותר 1 7

      
 נמוכה מאוד 3,2 3 .דימונה, ירוחם, נתיבות 53,407 14.7% -כ
 ,מצפה רמון, באר שבע 174,128 47.9% -כ

 .ערד
 נמוכה עד בינונית 5,4 3

 גבוהה מאוד 10,9 3 .מיתר, עומר, להבים 13,711 3.8% -כ
ישובים כפריים במועצות  29,063 8% -כ

 .אזוריות
 בינונית עד גבוהה  

 
 :התייחסות למרחב התכנון מראה" מעגלי"פילוג נתונים אלה ל

 הראשון" מעגל"יישובי ה :3' טבלה מס
חלקם 

(%)באוכלוסייה 
 כ"סה

 אוכלוסייה
רשויות ' מס שמות הרשויות

 מקומיות
 אשכול

 'מס
-רמה חברתית

 כלכלית
 נמוכה ביותר 1 2 רהט, אופקים 48,571 50.8%
 נמוכה מאוד 2 2 ירוחם, נתיבות 22,538 23.6%

 גבוהה ביותר 10 1 להבים 2,541 2.6%
ישובים כפריים במועצות  22,075 23.0%

 .אזוריות
 בינונית עד גבוהה  

 
מתאפיינת ברמה הראשון " המעגל" מאוכלוסיית 79% - מראה שכ3' בחינת טבלה מס

 .כלכלית נמוכה עד נמוכה ביותר-חברתית

 השני" מעגל"יישובי ה :4' טבלה מס
חלקם 

(%)באוכלוסייה 
כ "סה

אוכלוסייה
רשויות ' מס שמות הרשויות

 מקומיות
 אשכול
 'מס

-רמה חברתית
 כלכלית

שגב , כסייפה, תל שבע 44,624 18.8%
שבטי , ערוער, חורה, שלום

 .הבדוויים

 נמוכה ביותר 1 5

 נמוכה מאוד 3 1 .דימונה 30,869 12.9%
 בינונית עד נמוכה 4 1 .באר שבע 149,404 62.7%
 גבוהה מאוד 9,10 2 .מיתר, עומר 11,170 4.8%
יישובים כפריים במועצות  1,959 0.8%

 אזוריות
 בינונית עד גבוהה  

 
-השני מתאפיינת ברמה חברתית" המעגל" מאוכלוסיית 94.4%- מראה שכ4'  טבלה מסבחינת

 . ברמה נמוכה מאוד31.7% -ממנה כ, כלכלית בינונית ומטה
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 השלישי" מעגל"יישובי ה :5' טבלה מס
חלקם 

(%)באוכלוסייה 

כ "סה

אוכלוסייה

רשויות ' מס שמות הרשויות

 מקומיות
 אשכול
 'מס

-רמה חברתית

 כלכלית
 בינונית עד נמוכה 4 1 מצפה רמון 4,495 15.1%
 בינונית 5 1 ערד 20,229  68.0%
ישובים כפריים במועצות  5,029 16.9%

 .אזוריות
 בינונית עד גבוהה  

 
השלישי מתאפיינת ברמה " המעגל" מכלל אוכלוסיית 84.9% - מראה שכ5' בחינת טבלה מס

 .כלכלית בינונית ומעלה-חברתית
המתייחסים " מעגלים"לשלושה " שוליו היישוביים"וז של נחל הבשור וחלוקת אגן הניק

ככל שנעים , כלכלית של האוכלוסייה הולכת ועולה-למרחב התכנון מראה שרמתה החברתית

 .כלפי חוץ) הראשון" המעגל("ממרחב התכנון 
כלכלית נמוכה עד נמוכה -מרחב התכנון עצמו מתאפיין ברובו באוכלוסייה שרמתה החברתית

 .אודמ
 :השונים" המעגלים"של תושבי " החיים-אורח"אופן פרישה זה מוצא ביטויו גם באופי 

-מסורתי ודתי-חיים דתי- מעל מחצית האוכלוסייה מקיימת אורח-הראשון " המעגל"בתחום 

 .השלישי" המעגל"הראשון לעבר " מעגל"התפלגות זו הולכת ומשתנה ככל שנעים מה. חרדי
החיים של האוכלוסייה -כלכלית לבין אורח-הרמה החברתיתמתגלה התאמה בין , ככלל

 .אין התאמה זו מעידה בהכרח על תלות בין שתי התופעות, למרות זאת). חילוניים/דתיים(
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 :הכוונות לתכנית האב 11.6
-חברתית ליצור ספי-אין כיום יכולת כלכלית" מרחב התכנון"לאוכלוסייה המתגוררת ב .1

 .נופש שרמתם בינונית עד גבוההפנאי ו, כניסה לביקושי תרבות
אחד - אינו עולה בקנה-החיים המאפיין את מסת האוכלוסייה העיקרית במרחב זה -אורח

 .עם תרבות פנאי ונופש וביקוש לתיירות לסוגיה
מוצע כי תכנית האב תפתח את אפיקי הנחלים העוברים בתחום השיפוט של , יחד עם זאת

וכאלה החוצים את תחום  שיפוטן ) אפיקי נחל גרר ( נתיבות ואופקים-הישובים העירוניים 

 .מרחבים ואשכול, עזתה: של המועצות האזוריות
 .על מרכיבי הפיתוח לאפשר בילוי בחיק הטבע בפעילויות להן ספי כניסה נמוכים

חייהם -של הישובים שאורח" תחומי השבת"כן רצוי שמוקדי הפיתוח יהיו כלולים ב-כמו

 .דתי

יית אזור אגן הניקוז של נחל הבשור וסביבותיו מתגוררת בעיר באר  ומעלה מאוכלוס40% .2

נמצאת מתחת לממוצע , במתכונתה הקיימת, כלכלית של העיר-רמתה החברתית. שבע

 .הארצי
 ינצל חלק ניכר מאוכלוסיית -שבע -סביר להניח שעם פיתוח אזור אגן הניקוז של נחל באר

 .מוך לעיר עצמההעתידיים שמיקומם ס" תוצרי הפיתוח"העיר את 

מרחב "נראה שפיתוח פרוייקטים תיירותיים ופעילויות נופש ופנאי ב, לאור האמור לעיל .3

 צריכים להישען בעיקר על אוכלוסייה -ברמה בינונית עד גבוהה " תכנון נחל בשור

) אוכלוסיית מחוזות המרכז וירושלים(המתגוררת מצפון לאגן ההיקוות של נחל הבשור 

 :שלה תחומי עניין מיוחדים כמו, חוץ-ועל תיירות
 נופי מדבר -
רכיבה על גמלים (טיולים מיוחדים ; ערים עתיקות משוחזרות: אטרקציות כמו -

חופשה מיוחדת בכפר נופש אקולוגי  ; אירוח במאהל בדואי; )'יפים וכו'טיולי ג, וסוסים

 .רקזינו ומופעי בידו, או מלון המספק לאורחיו מגוון מסלולי טיול  מיוחדים

כפי שצופה תכנית המתאר , אם אכן יתממשו יעדי גידול האוכלוסייה במחוז הדרום .4

 יש להניח שיגדלו הביקושים לפעילויות פנאי ונופש  גם - 35א /מ/ ת-הארצית המשולבת 

 .מצד האוכלוסייה הגרה באזור עצמו

יש , לכןאוכלוסיית אגן הניקוז של נחל הבשור ושוליו מתאפיינת בשיעור גבוה של ילדים ו .5

 . במסגרת פיתוח הפרויקטים במרחב התכנון-הספר -לקחת בחשבון את מרכיב טיולי בתי

מצב בו : היינו, "תנאים של שלום"תכנית האב  צריכה לקחת בחשבון גם אפשרות ל .6

במצב זה יחול שינוי . תתאפשר תנועת אוכלוסייה מרצועת עזה למרחב תכנון נחל הבשור

 -) שבע-ביחס למוקד האוכלוסייה הגדול בבאר" (ר קצהאזו"מ: מרחב התכנון" מעמד"ב

 .שבע-רצועת עזה והעיר באר:  המצוי בין שני מוקדי אוכלוסייה גדולים-"  אזור תווך"ל
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 ביבליוגרפיה
  /1995-כלכלית של האוכלוסייה ב-איפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית .1

 .1996, ירושלים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

/  יהודה גרדוס ואחרים /5'  נספח מיוחד לשנתון הסטטיסטי לנגב מס-דיאגרמות ומפות  .2

 ).1998' אוק. (מרכז הנגב לפיתוח אזורי; הרשות לפיתוח הנגב

הוצאת ארגון המועצות ; אביגדור אורגד,  בעריכת דוד נוימןהמועצות האזוריות בישראל .3

 .1991האזוריות 

 .1998, ירושלים, התרבות והספורט, שרד החינוך מ/מערכת החינוך בראי מספרים .4

 פרסומי מפקד האוכלוסין  /1995-1948 מאפיינים גיאוגרפיים ואוכלוסייה -רשימת היישובים  .5

 ).3' פרסום מס. (ו"התשנ,  1995והדיור 
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