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להל חוות דעתי:
המותג של נופי בראשית
ע הקמת המדינה היה החלק המיושב של האר +מצומצ והמרחבי הפתוחי ,כולל דרו הנגב ,נראו
"עזובי" .בדגל הציונות נכללו הקמת יישובי חדשי ככל הנית ופיתוח אינטנסיבי של מכרות ותעשייה
המבוססת על מחצבי הנגב .במסגרת זו חגגה המדינה כאשר החלו להפיק נחושת בתמנע ,לכרות פוספטי או
להפיק את משאבי י המלח .בר ,החל משנות השבעי של המאה הקודמת התפתחה בעול כולו ,וכ אצלנו,
ההכרה שהבנייה ומיזמי המחצבי גורמי להרס נופי בלתי הפי ,.ופגיעה במגוו מיני הצומח והחי והרס
משאב מי התהו .נוצרה ההכרה שיש להציל ייצוג נאה של מגוו נופי בראשית.
המושג של נו ,בראשית מתייחס לשטחי השמורי עדיי במצב בו ה נוצרו בטבע ,כולל שרידי מורשת האד
לדורותיו והקשרי היסטוריי .בנו ,בראשית אי פגיעות של האד המודרני המצויד בטכנולוגיות כובשניות
והורסות נו ,,וכ לא היתה בו רעיית יתר ,כ .שנשמר מגוו מיני הצומח והחי .נופי הבראשית הינ הריאות
הפתוחות והערכיות של חלקי האר& המיושבי בצפיפות ,בעיקר בחצי הצפוני של ישראל .נופי הבראשית
שנותרו במדינה יקרי לנו מפז ויהיו חשובי ביותר לדורות הבאי.
בביקור בנופי בראשית האד חוזר לכור מחצבתו – לנופי כדור האר +המקוריי .במדבר הסלעי הססגוני של
הנגב הגיאולוגיה הינה נושא המטריה ,א .בחלקי מסוימי הארכיאולוגיה מובילה .בפלח נו ,הבראשית של
בקעת תמנע וההרי החוגרי אותה נשמרו נופי מדבר סלעיי וביניה אתרי ארכיאולוגיה ייחודיי בקנה
מידה עולמי.

פלח נו' הבראשית סובב תמנע :ערש הנחושת ,סלעי היסוד ואבני החול הקדומות
מדובר בנו ,המרשי של חצי מכתש ,אשר במרכזו גוש סלעי יסוד – הר תמנע .את הר תמנע סובב עמק
ומאחריו מקיפי קירות הרי של סלעי משקע :מצפו גבעת ססגו והר מכרות ,ממערב הר עתק ,ומדרו הרי
חכליל ,ואילו כלפי מזרח המכלול פתוח כלפי התעלה הנופית של בקע הערבה.
את הר תמנע חוצה מסלול גיאולוגי משולט ,אשר הח"מ היה מעורה בהכנתו .מדובר בתצוגה גיאולוגית פתוחה
המוקדשת לסלעי היסוד הקדומי ביותר באר ,+על שלל תופעותיה .מעל סלעי היסוד מצויי סלעי משקע,
כולל אבני חול קדומות ,ובה אלפי פירי אשר נחפרו לש הפקת ריכוזי מינראליי של חומר גל להפקת
נחושת .זאת מתחילת הפקת הנחושת בעול ,החל מלפני כ' 7000שנה .בגבעות שונות מצויי אתרי בה
התיכו את המחצב ויצרו נחושת נקייה .אתרי אלו ניכרי בערמות הסיגי הכהי ושרידי מתקני כתישה
והתכה.
ההנאה של הטיילי מההתבוננות בתופעות הגיאולוגיות והארכיאולוגיות מותנית בכ( שלכל מלוא רוחב שדה
הראיה ייחש' הנו' הבראשתי .הקמת מתח המלונות ומיתקני הנופש על  300הדונ בפאתי פארק תמנע
תהרוס זאת.
גבעת ססגו
הכניסה לפארק תמנע הינה בכביש צר העובר בגדת נחל תמנע  ,והנו ,סגור מצפו ע"י גבעת ססגו ובהמש .ע"י
הר מכרות .כלומר ,מדובר על חלק בסיסי של שמורת תמנע .גבעת ססגו עצמה מעניינת כי בה יש מחשופי
מעולי של אב'החול הקדומה ,הקרויה "אב'חול נובית" ,המגוונת במשחק של צבעי סגול ,אדו ושחור.
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בראש הר המשאר של גבעת ססגו מתקבלת תצפית נהדרת למרחבי נופי הבראשית ,כולל מבט מצוי על בקעת
והר תמנע.
תיירות – נופש * מדע – אמנות )תנמ"א( בחיק הטבע כענ' פרנסה מרכזי ובר*קיימא
בעול כולו ,וכ אצלנו ,הול .ומתפתח בקנה מידה גדול ענ ,הפרנסה של תיירות טבע ערכית .במסגרת זו יש
ביקוש נרחב לטיילות מדברית ובה יש לנגב ייחודיות בשל היותו מדבר סלעי מגוו; זהו הנו ,המאוזכר רבות
בסיפורי התנ" ;.ולו שלל תכני ארכיאולוגיי ,כדוגמת אלפי הפירי הקדומי להפקת הנחושת המאפייני
את מכלול תמנע.
המגמה הבריאה הינה פיתוח אתרי הארחה מרכזיי ,דוגמת אילת או מקב +מלונות עי בוקק ,המהווי אתרי
יציאה לטיילות במרחבי נופי הבראשית הסמוכי .בתפיסה זו יש חשיבות מרבית להקפדה על השימור המיטבי
של נופי הבראשית ' שישארו חופשיי ממתקני האד המודרני.
פלח נו' בראשית הופ( לחשוב במיוחד בא יש לו תכני ייחודיי ,גבולות טבעיי ושטח מינימלי המבטיח
קיו מגוו מיני הצומח והחי הטבעיי ,ומבטיח נפח לטיולי של לפחות יו מלא .כל אלו יש כיו לשמורת
פארק תמנע ,א( הקמת מכלול המלונות במרגלות המכלול תהווה כרסו משמעותי מאד.
מכלול תמנע – ערש הנחושת ,סלעי היסוד ואבני החול הקדומות * מהווה אתר תיירות טבע מרכזי בכל חבל
אילות והערבה הדרומית .יש לשמור עליו!
העמדה של תכניות האב הארציות

תכנית אב לישראל בשנות האלפיי )ישראל  (2020הדגישה את הצור( לרכז פיתוח חדש ביישובי קיימי
ולהימנע מפיזור אתרי פיתוח במרחבי פתוחי שמורי .המסקנה לגבי נושא חוות הדעת הנוכחית – יש
לראות בעיר אילת את מרכז המלונאות האזורי ,ובשו אופ לא להקי מתח תיירות חדש על שטח של 300
דונ בתו .תא השטח הנושאי הנדו בחוות הדעת הנוכחית .הקמת מתח תיירות כה גדול זהה למעשה
להקמת יישוב חדש!
תמ"א  35קבעה שפלח הנו ,הנדו הינו חלק ממכלול נופי בתו .מרק שימור ארצי ,כ .שמתחייבת שמירה על
רצ ,שטחי פתוחי ועל שטחי בעלי רגישות .הקמת מכלול מלונות ענק בשטח המוצע נוגדת כלל זה באופ
בולט.
שביל ישראל הינו תוואי מרכזי ביותר של תיירות הטבע בישראל .התוואי נבחר לכל אורכו בקפדנות ,והמעבר
דר( שמורת תמנע הינו ברור ומוב .ההולכי בשביל ישראל בתוואי שלו עוברי בי גבעת ססגו והר מכרות
ומגיעי לכניסה אל מכלול סלעי היסוד וערש הנחושת ללא חשיפה לכבישי האזור – רצ ,של נו ,בראשית.
הקמת המלונות הנדונה תהרוס את החלק היפה הזה של שביל ישראל.
מכלול התיירות המתוכנ הינו התערבות סביבתית גדולת ממדי
מתוכנית הפרויקט עולה השתלטות אדירה על הסביבה .להל מספר דוגמאות:
 .1הפרויקט כולל  322חדרי ,כולל חניות ודרכי
 84 .2חדרי נוספי ל"מלונאות מיוחדת"
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 .3פארק אטרקציות אשר ישתרע על  30דונ )!(
 .4ס .הכל מקו ל' 430חניות!
 .5הנו ,המדברי יופרע ע"י "משחקי מי" ובריכות מי.
 .6הפרויקט כולל תעלה ארכה ובה מי זורמי מהנקודה הגבוהה שלו אל בסיסו .בדר .יהיו מפלי קטני,
אגמי ושאר מתקני  ,וכ יהיו בשטח משחקי מי נוספי ,מזרקות ובריכות שחיה.
 .8בנוס ,לכ .יוק ויופעל במקו מגוו של מגרשי ספורט.
כל זאת בשולי פארק תמנע ,ממש בכניסה אליו?!

הרס נופי הבראשית הינו בלתי הפי( – ה הולכי ופוחתי לנגד עינינו
שטח שיושר ובוצעה בו בנייה ,סלילת כבישי ,העברת קווי תשתית ,הפעלת מתקני אשפה ומיתקני ביוב,
וכיו"ב הינו הרוס ללא תקנה – נו' הבראשית כבר לא ישוב אליו .דברי אלו נכוני לגבי הפרוייקט של
מלונאות על שטח כולל של כ'  300דונ בכניסה לפארק תמנע!
לסיכו:

מדובר על מכלול פיתוח רב ממדי אשר יפגע קשות בפלח נו' הבראשית תמנע :ערש הנחושת ,סלעי היסוד
ואבני החול הקדומות .יש להפנות את המיז למיקו אחר – הרחק מחו& לנו' הבראשית של תמנע.

חתימה:

תארי(25. 3. 2008 :
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