חוות דעת מומחה
ש המומחה:אמו זהבי
מענו :בית ספר שדה חצבה ד .נ .ערבה
אני הח"מ אמו זהבי ,נושא ת.ז .מס' . 004921656נתבקשתי על ידי "אד טבע ודי % #אגודה
ישראלית להגנת הסביבה" לחוות דעתי ביחס לערכו של עמק ססגו #לשמירת הטבע והסכנה
הטמונה לאתר זה מתוכנית הפיתוח להקמת מלו #בנחל תמנע הצפוני ליד הר ססגו.#
הנני נות #חוות דעתי זו במקו עדות בבית המשפט והנני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב,
שלעניי #הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט ,די #חוות דעתי כשהיא
חתומה על ידי כדי #עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.
פרטי השכלתי:
 M.Sc..1בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית 1954
 .2דוקטורט בזואולוגיה מאוניברסיטת תל%אביב .1970
 .3פרופסור לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב
תפקידי ועבודות מקצועיות:
 .1ממקימי החברה להגנת הטבע ומנהלה בשני .1955%1969
 .2מקי המכו #לחקר שמירת הטבע באוניברסיטת תל%אביב ומנהלו בשני
1965%1982
 .3מנהל המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל%אביב בשני .1982%1985
 .4מנהל בית ספר שדה בחצבה 1989%2008
 5חוקר בערבה בשמורת שיז +מ  1970ועד היו ,כשלושה ימי בכל שבוע.
 .6חבר בוועד המנהל של רשות הגני ושל החברה להגנת הטבע במש,
עשרות שני ויוע בנושאי קביעת שטחי המיועדי לשימור.

להל חוות דעתי:
כללי
א תמומש התכנית להקמת המלו #בעמק ססגו ,#משמעות הדבר תהיה כי לאזור מדברי ומיוחד במינו
מבחינת יופיו וערכו לשמירת החי והצומח המדבריי שבשקע הערבה ,יוכנסו תנאי אקולוגיי זרי
המנוגדי לאופי האזור ,שהשפעת השלילית תהיה גדולה ג על השטחי הסמוכי.
אי #תחלי +בישראל לנחל תמנע הצפוני ועמק ססגו ,#ולעומת זאת נית #להקי מלו #בשטחי שבה
כבר הפרו פעילויות הפיתוח של האד את מרק הנו +הטבעי.

ההיבטי התכנוניי ,הגיאולוגיי והאקולוגיי של הקמת מתח המלונות בעמק
ססגו
ייחודו הנופי ,האקולוגי והגיאולוגי של עמק ססגו
מכתש תמנע הוא איזור מדברי קיצוני חסר מקורות מי במקורו ,שאי #דומה לו בישראל .במרכזו הר
של סלעי יסוד .מצפו #להר המרכזי ומדרו לו נחלי אכזב בי #גבעות אב #חול צבעוניות ובהיק +מצוקי
אבני גיר ודולומיט .מגוו #הנופי המיוחד של מסלעי שוני ,גיאיות והרי הביא לקיומ של מגוו#
חברות צמחי ובעלי חיי .הכרתי מגוו #זה כבר כאשר שהיתי בו בשנת  1950במסגרת סקר גיאולוגי
וביולוגי ומסע איסו +שנער ,בדרו הערבה והרי אילת .מכתש תמנע היה הפנינה של מסעותינו ,ה
מבחינת יופי הנו וה מבחינת התופעות הגיאולוגיות ,המורפולוגיות ומבחינת החי והצומח שבו.
החלק הדרומי של המכתש נהרס מאז על ידי כריית הנחושת ובנייתו של מרכז תיירות ליד עמודי
שלמה .לעומתו החלק הצפוני כמעט שלא נפגע )פרט לכביש החוצה אותו( הרי אב #החול המרשימי
שהתרוממו מבי #שכבות אב #החול שהיו בדרו נקברו תחת ערימות החומר שהוצא ממכרות הנחושת,
לעומת זאת ,בצפו שרד הר ססגו כדוגמה היפה ביותר של הררי אב חול אלה.
השפעת הפיתוח המתוכנ בעמק ססגו
כל פעולת פיתוח באזורי מדבריי ,ובכלל ישובי ,מלונות ומחנות צבא ,מכניסה אל המדבר מי
ובעקבותיה צמחי ובעלי חיי המלווי את האד ,המתחרי בבעלי החיי המדבריי שבשכנות
ומכחידי אות ,עד למרחק של כמה קילומטרי מגבולות הפיתוח .נוכחתי בכ ,בארבעי השני
בה עקבתי במחקרי בערבה אחרי בעלי חיי מדבריי ליד ישובי .תוכנית הפיתוח בתמנע ,על הנחל
המלאכותי העצו ובריכות המי המתוכנני בה ,תאפשר לצמחי ובעלי חיי פולשי להתבסס
במרכז שטח מדברי שראוי ליעדו לשימור )והמוק סביב בשמורות טבע( ותשפיע על החי המדברי
שבצפו מכתש תמנע שכיו שומר עדיי על אופיו המדברי.
בניית מלונות יוצרת נו +משלה %נו +של גינות נוי ,מבני ,בריכות מי ונחלי .מתכנני יוצרי גבעות
והרי ,כורי אגמי ,מייצרי נחלי ומפלי מי כיד הדמיו #היוצר שלה ,כפי שנעשה בהרבה
מקומות בה הוקמו מרכזי תיירות וכפי שעומד להיעשות ג במקרה זה ,על פי הוראות התכנית
להקמת המלו .#במקרה של הר ססגו #חוס ,לעצמו המתכנ #יצירת מסגרת מעשה ידי אד למפעל
הבנייה שלו ומנצל את ההר הטבעי והמיוחד כמסגרת יפה קיימת ,מעשי ידי הטבע ,כדי לקשט את
תוכנית הבנייה שלו .אול בכ ,הוא הורס את המסגרת המדברית המיוחדת לחי והצומח המדברי
הקיימי בה כיו ויפגע ג בחי שבנחל הצפוני הרבה מעבר לשטח הפיתוח של המלו .#המלו יית
לאורחיו נו מעשה ידי אד שנית להקימו במקומות אחרי בערבה הדרומית ,וימנע ממטיילי,
חוקרי ותלמידי את נופי המדבר כפי שה כיו ,נופי שאי לה תחלי בשו מקו אחר
בישראל.
לפיכ ,אני מציע לשנות את מיקומו של המלו #אל נחל תמנע הדרומי או לכל מקו אחר בערבה
באזורי בה כבר קיי פיתוח שערכ לשמירת הנו +והטבע כבר נפגע ,ולעצב בתוכו את הנו +עשיר
הבנייה והמי כפי שהוא מופיע בתוכנית הבנייה של המלו.#

לסיכו
אי #הצדקה לתת למפעל פיתוח להשתמש בערכי נו +טבעי ייחודיי כעמק ססגו #ונחל תמנע הצפוני
למע #מפעל פיתוח תיירותי שישרת מגזר מצומצ של תיירי בלבד ,כאשר מפעל זה יפגע פגיעה קשה
בערכי הטבע הייחודיי והשמורי ויחסל את מראה המקו המדברי המיוחד ,כפי שהוא היו,
ובכ ינשל את אוכלוסיית המטיילי ,התיירי ,החוקרי והתלמידי שיבואו אליו בעתיד מהזכות
להכירו וליהנות מיופיו.
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