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ומאתרי הפריחה  מנופו הייחודיליהנות ,  את מרחביו של הנגב לפקוד תקופת האביב מהווה הזדמנות מצוינת

האם גם עצמנו ולשאול , זהו זמן מתאים לשאת עיניים אל עתיד פיתוח התיירות בנגב. הייחודיים המצויים בו

ייהפכו למתחם מא או ש, הם עדיין יהיו שם כפי שזכרנו אותם, לחזור לאותם מרחביםכשנבקש , בשנים הבאות

 . או לשטח מגודר מפני הציבור לטובת נחלתם של בודדים , תיירותי חדיש

 

 פיסות קטנות של ,  גדולים יחסית הנדרשים לאדם ולטבערחביםנותרו עדיין מבו בארץ  האזור היחידהוא הנגב 

שטחה של מבהרבה שטחים גדולים  פני  על משתרעות אחרות בארצותאשר   ")Wilderness ("" בראשיתארץ"

יש חשיבות עליונה בהיותם מפלט , מעבר לחשיבותם האקולוגית העצומה, למרחבים אלו. כולה ישראלמדינת 

 . לאדם בארץ צפופה כמו ישראל

 

  רסןומשולחתמתירנית תכנון  למדיניות אין מקום

מטרות  לנדיבהיש בו די מקום לאפשר הקצאת קרקע כי ו, מרובים בו המרחביםכי , "ריק" הנגב כיטעון  למקובל

 המגמה של התקדמות הפיתוח עםאך .  ובסטנדרטים שונים ונדיבים יותר מהמקובל בחלקי הארץ האחרים, שונות

ות המאפיינת חבלי להיות צפוף לא פחות מהצפיפ,  הצפונייםבחלקיוובייחוד , בעתיד הלא רחוק, עתיד הנגב, דרומה

 אין מקום, כמו בכל מקום אחר, גם בנגבאנו סבורים כי "). ריקים" רחוק היו גם הם הלאשעד לזמן (ארץ אחרים 

 גם בתכנון הקרקעות בדרום בחסכנות ארוכת טווח יש לנהוג בראייה.  רסןומשולחתמתירנית תכנון  למדיניות

 . הארץ

 

אימונים שטחי :  לשימושים רביםמספר גורמים י"עיום בקצב גובר מרחביו המצטמצמים של הנגב נתפסים כבר כ

הרחבת , מלונאות עתירת שטח,  וחציבההכרייאתרי  ,)קיימים ומתוכננים(יים  צבאםמתקנימבנים ו, ל"של צה

ובעת האחרונה גם , התיישבות נרחבת ובלתי מתוכננת של הפזורה הבדואית ,שטחי חקלאיים חוות לולים ורפתות

 . חדשים והתיישבות הבודדיםיישובים 

 

 "תיירות מדברית"

 

, שברכס חלוקים" לב הנגב"הפרויקט המגלומני . בולטות לאחרונה יוזמות תיירותיות שונות, בין מכלול התכניות

 נגנז למרבה ,הןימוקף אלפי חדרי מלון ואטרקציות למינ, על ידי הקמת אגם גדול" להפריח את השממה"שהציע 

 . ם אחרים בדמותו צצו מאזאך פרויקטי, השמחה

 



 

 

 

 

 

היא תכנית המשתרעת על שטח כפול , למשל, רבת מצפה רמוןבקלפיתוח אזור המצוי " שפת המדבר"תכנית 

כשלכל מיזם מיועדת דרך , ומציעה שלל אטרקציות תיירותיות מפוזרות בערוצי הנחלים, משטחה הנוכחי של העיר

פועלים כיום בתחומי העיר הקיימת , אגב, חלק ממיזמים אלו. מים ועוד, ביוב, ותשתיות נלוות כמו חשמל, גישה

מתוך מכלול המרכיבים של תכנית המתאר הכוללת . תוציא אותם מן העיר אל השטח הפתוח, אם תאושר, והתכנית

 הקמת מתחמי חוות בודדים בשטחים -מקודמת דווקא היוזמה המרוחקת ביותר מן העיר הקיימת , לירוחם

תוח מתחמים של פי, בערד מבוסס על רעיון דומה" הגבעות המזרחיות"פרויקט . הפתוחים העוטפים את העיר

דוגמאות ליוזמות פיתוח שהמשותף להן הוא  מספר מצומצם של הן  אלה. מבודדים בשטחים הפתוחים סביב העיר

 מהוות יוזמות פיתוח אלה, לאמיתו של דבר. "תיירות מדברית"רצון לנצל את מרחבי השטח הפתוח וליצור ה

 .  בו אנושהולפגיעה למדבר אנטיתזה

 

 ?רפאיםהאם על הנגב להפוך לארץ 

שהאינטרס של , לארץ רפאים שנועדה למטיילים ולנופשים הרפתקנים בלבד, "שמורת טבע"על הנגב להפוך להאם 

 רבים שבתחומם ניתן לקלוט תוספת  יישוביםבנגב קיימים. כלל וכלל לא ?התושבים המקומיים נסוג מפניהם

, תיירותלתעסוקה ולפות כמו למטרות פיתוח נוסיעדם ושטחים אחרים שניתן ל, אוכלוסייה משמעותית

 ,כך. עור וגידים בחלק מהיישובים הקיימיםלאחרונה אכן קורמות  הכאליוזמות . ובסטנדרטים המתקדמים ביותר

 . חסר התחליף, ובה בעת לשמור על השטח הפתוח, ניתן לחזק את היישובים הקיימים

 

הנוף הנגלה למלוא , ולו במעט" לאיבודבו  ללכת"האפשרות , כוח המשיכה העיקרי של הנגב הוא מרחביו הגדולים

פגיעה  במשאבי טבע .  ואנטנות הגודשים את הנוף בכל שאר חלקי הארץ, תשתיות, ללא מבנים, העין כמות שהוא

ענף  שהאזורכמו גם פגיעה בפרנסתם של תושבי , אלו פירושה גם כריתת הענף עליו נשענת התיירות המדברית

 . נסה הולכים וגדליםהתיירות מספק להם מקורות הכ

 

ועל ידי הרצון " נלבישך שלמת בטון ומלט"  קודמו תהליכי פיתוח רבים על ידי התפיסה של  המרכזבוהארץ בצפון 

ולאמץ בנגב דגם פיתוח ,  ללמוד מלקחי העברעלינו. לכבוש את השממה ולהפוך את הארץ מישימון לארץ נושבת

 . כיוםאנו  לשרותינוליהנות מהמרחבים העומדים לה ויאפשר לאשיגן על חירותם של הדורות הבאים 

 

 

 

 


