צוות התכנון:
ראש צוות תכנון ותכנון פיסי והתיישבותי:
חנה מורן
מורן  -תכנון ערים ואזורים
מיטל עשות-טייב
מיכל אגוז
חברה ,קהילה ושיתוף ציבור:
יעדים בפיתוח – תכנון אורבני וקהילתי חגית אדיב
תעסוקה ופיתוח כלכלי:
דוכין השקעות בע"מ

יאיר דוכין

תיירות:
אילן בן-יוסף
אילן בן יוסף,
ייעוץ ותכנון תיירותי ,רעיוני ועסקי

דוח מסכם כולל

שטחים פתוחים וסביבה:
א .לוי – תכנון סביבתי בע"מ

אהובה לוי

שרטוט ועריכת מפות:
חב' גיאודע-
ניהול ומידע ,מקרקעין ונכסים בע"מ

התכנית נערכה בשיתוף ובמימון משרד החקלאות ופיתוח הכפר – האגף לתכנון אזורי.
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 .1תקציר
תכנית האב לחבל אילות נועדה לגבש את "דמות האזור" ל 20 -השנים הבאות .עיצוב דמות האזור
נערך בשלבים במהלך חודשים רבים בשיתוף ציבור מובנה ואינטנסיבי .התכנית אושרה לפי
שלביה במועצה ובקרב נציגי משרדי ממשלה במחוז הדרום .בקרב מקבלי ההחלטות במועצה
באמצעות -ועדות היגוי פנימיות של המועצה האזורית ,וכן על ידי נציגי הועדה המחוזית ועדת
היגוי חיצונית המורכבת מנציגים מקצועיים של מרבית משרדי הממשלה.
תכנית האב משקפת את מדיניות המועצה לפיתוחה ,ומהווה מסגרת מנחה לפיתוח "מאפשר"
שגובשה על בסיס עקרונות שהותוו בהגדרת "חזון האזור" .התכנית הינה ברמה של אסטרטגיה
ונועדה לשמש כלי לקבלת החלטות תכנוניות לפיתוחה .זאת ,מתוך ראיה כוללת וארוכת טווח,
כאשר כל פרויקט ותכנית מהווים חלק מתצריף של תמונת האזור .התכנית הינה גמישה באופן
שתוכל להתאים עצמה למציאות משתנה על פני הזמן ,והיא כוללת מנגנון מעקב ובקרה אחר
יישומה.

תמצית עקרונות התכנית:



שנת היעד של התכנית – .2030
גודל אוכלוסיית היעד –  11,000תושבים ,שיקלטו בשלבים.

 פיתוח המתבסס על עקרונות התכנון "המקיים" ,המתחשב במשאבי האזור -האנושיים
והפיזיים בעלי האיכויות והייחודיות יוצאות הדופן שלהם ובהתאמה לעקרונות ההתיישבות
הקיימים:
עקרונות ההתיישבות השיתופית והמאורגנת המבוססת על האוכלוסייה ,הישובים הקיימים,
בהתאמה לעקרונות תכנון "בר קיימא" בהתייחס למשאבי הטבע והסביבה באזור .זאת ,בהתמקד
בענפי כלכלה :בחקלאות בפיתוח מחקר וביישום חקלאי (מו"פ) ,האנרגיה המתחדשת ,התיירות
ובהזדמנויות כלכליות המתפתחות באזור ,ובהקפדה על שמירת האיזון בין שימור ופיתוח ובכללם
שמירה על השטחים והמרחבים הפתוחים של האזור .התפיסה המובילה מתייחסת לשטחים
הפתוחים כאל אחד מנכסי האזור -הן לשימור והן לפיתוח.
 הפיתוח ,יתבצע באופן ממוקד ,מדוד ומבוקר.
 הראיה המרחבית מתבססת על חלוקת מרחב המועצה ל :2 -האזור הצפוני והאזור הדרומי,
(מקיבוץ יטבתה צפונה ודרומה ,כשהוא עצמו משתייך לאזור הדרומי) .האזורים מובחנים
בהדגשי פיתוח מרחביים שונים:
 האזור הצפוני -הרחבת ועיבוי הבסיס ההתיישבותי הקיים ומשיכת אוכלוסייה אליו ,תוךהתמקדות בפיתוח הישובים הקיימים הבאים -יהל ,לוטן ,נאות סמדר ,נווה חריף ושחרות;
וכן ,בפיתוח  3ישובים חדשים;1
 האזור הדרומי -הדגשת הפיתוח האזורי הכולל של המועצה בהתמקד באזורי התעסוקהוהתיירות הראשיים בתמנע ובפיתוח המרכז האזורי הראשי הקיים ,הסמוך ליטבתה.
מאמצי הפיתוח יתמקדו בישובים -אליפז וסמר.

 1איתור מדויק של נקודות הישוב החדשות – יעשה בעבודה נפרדת פרטנית ,בהתאם לעקרונות התכנון המפורטים
בהמשך.
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התכנית איננה תכנית סטאטוטורית והיא מתוארת במלל ובתשריטים נלווים  -תשריט המצב
המוצע מוגש בקנה מידה  1:125,000וב .1:50,000 -תיאור המצב המוצע מסומן ברמה סכמטית
באמצעות סמלים בהתייחס לאתרים המוצעים (חלקם ברמה של חלופות) .השטחים הפתוחים
סומנו באמצעות פוליגונים סכמטיים על גבי התשריטים.

תמצית מרכיבי התכנית
המועצה האזורית כמקשה אחת
פיתוח עיקרי וממוקד בישובים הקיימים
הידוק שיתופי פעולה אזוריים ובין הישובים בדגש על  8גושי התיישבות מתמחים
והקמת  3ישובים חדשים בצפון המועצה


 2אזורי התיישבות עיקריים – צפוני ודרומי
 2מוקדי שירותי ציבור  -ראשי קיים ומשני  -חדש
 2מוקדי פיתוח כלכלי ותעסוקה  -ראשי קיים ומשני  -חדש
 2מרכזים לוגיסטיים -ליד אזור התעשייה תמנע -הרחבת הקיים,
ובכניסה לאילת סמוך לתחנת הדפו המתוכננת ליד מסילת הרכבת העתידית -חדש


הוספת אמצעי ייצור חקלאיים – תוספת של כ 30,000 -דונם קרקע לעיבוד חקלאי,
עבור תוספת של  735נחלות בישובים הקיימים והחדשים
והמלצה לעדכון תכנית האב למים בהתאמה.


הקצאת שטחים לפיתוח אנרגיה מתחדשת בשטחי המועצה ובקיבוצים,
עבור ייצור של עד  450 -מגה וואט:
השטח הכולל הנדרש כ 10,000-12,000 -דונם.
אותרו בתכנית כ 8,400 -דונם עבורם ,מהם:
כ 1,900 -דונם במשבצות הקיבוצים ,כ 4,500-דונם באזור תעשייה תמנע
ו 2,000 -דונם שטחים מופרים.
השטח הנדרש לאיתור עתידי כ 1,600-3,600 -דונם.




השטחים הפתוחים הוגדרו לצרכי פיתוח ושימור

הוקם מאגר שטחים "פנויים" (שטחים "פוליגונים" בלתי מוגנים סטאטוטורית)
לשם מתן מענה לצרכי שימור ולפיתוח
ולשם גמישות והתאמה לצרכים עתידיים משתנים.
פותח כלי -טבלת  excelעל פיה מתבצעת הערכה ומיון הפוליגונים לפיתוח ולשימור.
עדכון ,הערכה ומיון הפוליגונים  -יתבצעו באמצעות "שולחן עגול" שיוקם במועצה.


מאפייני ותנאי המרחב האזורי במועצה מחייבים פיתוח הדרגתי – שיאפשר התמקדות בתחומי
הפיתוח השונים במישורים מקבילים .פיתוח המועצה יעשה במקביל לפיתוח הישובים.
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החזון לפיתוח האזור

"לממש ולפתח את "החלום ההתיישבותי" החלוצי של האזור-
המושתת על ערכים של לכידות קהילתית ,שיתוף ועזרה הדדית
ויתבסס על פיתוח כלכלי תואם בזיקה ליתרונות היחסיים של האזור,
תוך התייחסות סביבתית כוללת".
לחזון מצורפים היגדים נלווים:
חבל אילות שואף:


לשמר ולטפח את אופיו ההתיישבותי השיתופי והקהילתי המגוון;



לטפח חינוך ערכי ואיכותי;



להיות האזור המוביל בארץ בתחום האנרגיה המתחדשת;



לפתח חקלאות ,תיירות ותעשיה ייחודיים לאזור;



להפוך למוקד של מחקר ופיתוח ,בנושאי אנרגיה ,חקלאות וסביבה;



לנהל מדיניות פיתוח בר קיימא ,תוך שמירה על השטחים הפתוחים.

החזון מבטא את הממשק המועדף בין פיתוח כלכלי והתיישבותי ובין שמירה על המסגרות
ההתיישבותיות הקיימות – האידיאולוגיות והסביבתיות.
חזון זה נועד לשמש מסגרת לתכנית האב ,והוא גובש על ידי התושבים לאחר בחינה של ארבעה
תרחישי חזון אפשריים ,שביטאו גישות ותפיסות שונות לפיתוח האזור.
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.2

פיתוח אוכלוסייה והתיישבות

 2.1יעד האוכלוסייה-
יעד האוכלוסייה ל 20 -השנים הבאות עומד על כ 11,000 -תושבים ,אשר ימומש בשלבים:
כ 9,600 -תושבים המהווים את רוב האוכלוסייה (קרוב לכ  - )90% -יתגוררו בישובים
הקיימים וכ 1,400 -תושבים בישובים חדשים (כ 420 -תושבים בממוצע בכל ישוב).
תכנית האב מתבססת ומדגישה את האיכויות והייחודיות של האוכלוסייה הקיימת ,המערך
ההתיישבותי ,וכן משאביו הפיזיים והטבעיים של האזור .התכנית מתמקדת בפיתוח-
החקלאות ,האנרגיה המתחדשת והתיירות ,תוך שמירה על השטחים והמרחבים הפתוחים.
הפוטנציאל הנוסף לקליטת אוכלוסייה בטווח הארוך לפי תמא( 35/מעבר לשנת היעד של
תכנית האב) ,הינו כ 6,050 -משפחות ( 500יח"ד בכל ישוב) ,דהיינו -לכ 20,000 -תושבים (לא
כולל באר אורה).
יחד עם זאת ,הנחת התכנית הינה -כי מגבלות האזור לפיתוח תהיינה גם בעתיד,
והאטרקטיביות של האזור למשיכת אוכלוסייה ולפיתוח כלכלי יישאר מוגבל .פיתוח האזור
עבור אוכלוסייה בת  20,000תושבים יחייב מאמצי פיתוח שונים מהתכנית הנוכחית.

2.2

מסגרת התיישבותית-
 2.2.1חיזוק  12הישובים הקיימים.
 2.2.2הקמת  3ישובים חדשים.
 2.2.3חלוקת האזור ל 2 -אזורי התיישבות :צפון ודרום .העדפת והמרצת הפיתוח באזור
הצפוני ,בהתמקד בישובים הקיימים -יהל ,לוטן ,נווה חריף ,נאות סמדר ושחרות
ובהקמת ישובים חדשים ,ובאזור הדרומי בהתמקד בישובים הקיימים -באליפז
ובסמר.

 2.3גודל הישובים הקיימים-
הוגדר בהתאמה לשיקולים הבאים :שיקולים דמוגרפים; קהילת יעד ספציפית/מגוונת;
עמדות תושבים; קרבה למוקדי פיתוח פוטנציאל כלכלי ; רגישות סביבתית (לפיתוח
בישוב) והערכה כוללת משוקללת.

 2.4הגדלת היישובים הקיימים תיעשה באמצעות  4דרכים עיקריות:
 2.4.1קליטת חברים לאגודה  -מימוש נחלות קיימות ואיושן.
 2.4.2תוספת אמצעי ייצור חקלאיים ונחלות בחלק מקיבוצי המועצה ,תוך עיבוי אזורי
המגורים בתוך הישובים.
תוספת נחלות תיעשה בהדרגה :שלב ראשון ,הגדלת מספר הנחלות ל 100 -נחלות
לישוב .בשלב הבא יתווספו  50נחלות לקיבוצים-יהל ,לוטן ,נאות סמדר ,קטורה
ואילות ,אשר יגיעו להיקף של  150נחלות לישוב .זאת ,בהתאמה לתוספת ולקצב
הפיתוח וקליטת אוכלוסייה חדשה לאגודה החקלאית בכל קיבוץ.
 2.4.3הרחבות קהילתיות בתוך הישובים ו/או בצמידות דופן להם.
 2.4.4התארגנויות (שיתופיות ואחרות) נפרדות/משולבות בישובים.
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 2.5ישובים חדשים-
 2.5.1הקמת  3ישובים חדשים
 2.5.1.1גודל הישובים יקבע לפי פרוגרמה מפורטת שתפותח בשיתוף משרד החקלאות,
בהתבסס על העקרונות הבאים :הישובים יתבססו על כ 100 -נחלות בממוצע
לישוב ועל -תיירות ,שירותים ועבודה מחוץ לישוב .גודלו הממוצע של כל ישוב
חדש יהיה כ 470 -תושבים 2בטווח היעד של התכנית .משמעותו -תוספת
האוכלוסייה למועצה תהיה כ 1,400 -תושבים.
 2.5.1.2המבנה הארגוני של ישובים אלה יעוצב בהתאמה לאוכלוסיית המטרה והגרעין
שיגויס ,אך יכלול מספר עקרונות :עידוד היזמות הפרטית בשילוב אגודות
שיתופיות בתחומים נפרדים (חקלאות ,תיירות ,אנרגיה מתחדשת וכד').

 2.6איתור  3אתרים לישובים חדשים-
 2.6.1אותרו  3אתרים לישובים חדשים  -האיתורים המוצעים הינם סכמתיים .מיקומם
ההולם המדויק יקבע בעת התכנון המפורט ,בהתאמה לאופיים המיועד .מומלץ למקד
את מאמצי הפיתוח בטווח המיידי באתרים הסמוכים למקבץ הישובים הקיימים ,על
מנת לעבות את המערך ההתיישבותי הקיים (השמות שלהלן הינן זמניים):
 2.6.1.1יהל ב' -מיקום כללי -ממערב לכביש  ,90מצפון לצומת קטורה:
חלופה א' -מיקום בין יהל לבין לוטן.
חלופה ב' -צפונית ליהל ,בשלוחת נוצה (כיום  -שטח אש).
הישוב יתבסס על פרוגרמה חקלאית של נחלות חקלאיות.
 2.6.1.2נווה חריף ב' -מיקום כללי -ממערב לצומת קטורה צפון מזרחית להר עיט.3
אתר הישוב המוצע ,למעשה ,הינו תיקון לתממ 14/4בה מסומן אתר לישוב
חדש ,ולכן אינו מהווה שינוי סטאטוטורי .הישוב המוצע יתבסס על אוכלוסיית
בני המקום ואוכלוסייה נוספת ,לרבות אנשי צבא הקבע המשרתים במקום,
בעיקר ממחנה שיזפון ,וכן ממחנה עובדה וסיירים .פרוגרמת הישוב תתבסס על
חקלאות ,לרבות -חקלאות אורגנית ,וכן על תיירות.
 2.6.1.3נעצוץ -סמוך לצומת שיזפון -יוקם בסמוך או באתר מחצבת נעצוץ על הר
נעצוץ באופן שניתן יהיה לטפל באזור המופר של המחצבה .בדומה לנווה חריף
ב' ,גם ישוב זה יתבסס על אוכלוסיית בני המקום ואוכלוסייה נוספת ,לרבות
אנשי צבא הקבע המשרתים במקום ,בעיקר ממחנה שיזפון ,וכן ממחנה עובדה
וסיירים .הישוב יתבסס על חקלאות ,תיירות ותעסוקה הקשורה למטוסים
(חניון המטוסים המתוכנן ליד בסיס עובדה).
* בעת קביעת מיקום סופי לישוב– תובא בחשבון יוזמת קיבוץ נאות סמדר

להקמת אתר תיירותי/מסחרי בצומת.

 2גודל ממוצע של קיבוץ קיים כיום ,להוציא את הקיבוצים הגדולים -יטבתה וקטורה ,הינו  236תושבים.
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** יצוין כי הרעיון המקורי בתכנית האב בגרסה קודמת (ספטמבר  )2011היה
להקים ישוב חדש כהרחבה של המרכז האזורי הראשי הקיים .אולם ,לאחר
בחינה נוספת הוחלט לגנוז רעיון זה בשל קרבתו לקיבוץ יטבתה ,שהינו הגדול
בישובי המועצה .זאת ,אל מול שאיפת המועצה האזורית לחזק את אזורה
הצפוני  -כאתגר ההתיישבותי הבא שלה .לפיכך ,הוחלט להקים את שלושת
הישובים החדשים במועצה בחלקה הצפוני.
 2.6.2הרציונל והמטרות להקמת ישובים חדשים:
 2.6.2.1הצבת אתגרים התיישבותיים חדשים -מתן תנופת פיתוח ועשייה בישובים
הקיימים ,ולשם גמישות לקליטת אוכלוסייה חדשה אשר לא תיקלט בישובים
הקיימים ,מטעמים שונים ,כגון -בישוב שחרות בשל מיקומו הקיצוני; או -
חוסר התאמה חברתית; בסיס אידיאולוגי שונה וכד';
 2.6.2.2הרחבה וגיוון של מרחב הבחירה ההתיישבותי בדגש על אזור צפון המועצה.
 2.6.2.3מענה לקליטת בני המקום שירצו להתיישב באזור ,אך לאו דווקא בדגם
הקיבוץ המסורתי;
 2.6.2.4קליטת אוכלוסייה שתיכלל במסגרת הסדרים גיאופוליטיים -רמת הגולן,
יהודה ושומרון וכיוב'.
 2.6.3שיקולים בבחירת האתרים המוצעים לישובים חדשים .זאת ,בהתמקד בחלקה הצפוני
של המועצה :מצב סטטוטורי קיים; צמידות דופן; חלופה אפשרית א' -עיבוי מערך
ההתיישבות הקיים (מומלץ); חלופה אפשרית ב' -הרחבת מערך ההתיישבות הקיים;
חוות דעת צוות חשיבה  -שטחים פתוחים; מאגר השטחים הפתוחים.

 2.7חלוקת האזור ל 8 -גושים מתמחים:
 2.7.1התכנית מחלקת את האזור ל 8 -גושי התיישבות מתמחים  4 -גושים בכל אזור .
חלוקה זו נועדה לשם מציאת דרכים להידוק שיתופי הפעולה בין הישובים הסמוכים
ובין סביבתם ,בהתבסס על קרבה גיאוגרפית ,בתחומים המייחדים אותם העשויים
לתרום לפיתוחם ההדדי .כל זאת ,בהתאמה לחזון וליעדי התכנית .כיווני הפיתוח
המפורטים לכל גוש ישובים מתבססים על -ההיצע הקיים בכל ישוב ,הפוטנציאל
הייחודי הגלום בו ,כווני הפיתוח הרצויים וכן על רעיונות לתחומי פיתוח חדשים.
החלוקה וכיווני הפיתוח המוצעים הינם רעיוניים בלבד ,וניתנים לשינויים הן באשר
לאפשרויות לשיתופי פעולה בין ישובים אחרים והן לגבי פיתוח תחומים שונים .
 2.7.2חלוקת המשנה ל 4 -גושים באזור ההתיישבות הצפוני ,והדגשי שיתופי פעולה
האפשריים המוצעים ביניהם :בין ישובי אזור ההתיישבות הצפוני תהיה זיקה
במישור התעסוקתי ובשירותי ציבור ,וכן ,זיקה עם המרכז האזורי הראשי הסמוך
ליטבתה ואזור התעשייה האזורי בתמנע.
שיתוף פעולה בתחומי פיתוח חקלאי/אקולוגי ותיירותי -יהל ,לוטן וישוב חדש-
בתחומי החקלאות האורגנית ,התיירות האקולוגית והיהדות הרפורמית.
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שיתוף פעולה בתחומי פיתוח אקולוגי/אורגני/חקלאי ואומנות -נאות סמדר ,נווה
חריף ,ושני ישובים חדשים מוצעים  -שיתופי הפעולה עשויים להיות בתחומי האומנות
והתיירות האומנותית והמדברית.
בפועל יתפקד גוש זה ברמה של  2תתי גושים  -נאות סמדר כישוב סגור יחסית לסביבתו
ונווה חריף והישובים החדשים מצפונו וממערבו  -כתת גוש נוסף.
שיתוף פעולה בדגש על מחקר ופיתוח ותיירות בהקשר זה -קטורה וגרופית  -שיתופי
פעולה עם גרופית בעיקר בתחומי התיירות.
גוש בדגש על תיירות -ישוב שחרות .בנוסף ,ניתן לפתח שיתופי הפעולה עם הצבא
במסגרת אזור התעסוקה המשני המוצע סמוך לשדה תעופה עובדה.
 2.7.3חלוקת המשנה ל 4 -גושי ישובים באזור ההתיישבות הדרומי ,והדגשי שיתופי פעולה
מוצעים ביניהם:
שיתוף פעולה בתחומי חקלאות/תיירות/שרותי ציבור -קיבוץ יטבתה והמרכז האזורי.
שיתוף הפעולה ביניהם יתמקד על שירותי הציבור.
שיתוף פעולה בתחומי אנרגיה מתחדשת/תעשייה/תיירות -קיבוץ סמר ואליפז
ובנוסף ,פיתוח שיטים ,כחלק ממשבצת קיבוץ סמר.
באר אורה -התיישבות סמי כפרית -הגדלת הישוב על פי תב"ע מאושרת .תעסוקה
בהתבסס על המרכז האזורי ,אזור התעסוקה תמנע ,שדה התעופה המתוכנן ואילת.
קיבוץ אילות -בדגש על תעשייה ,מסחר ותיירות -פיתוח התיירות בשיתופי פעולה עם
גורמי תיירות ומסחר באילת ,תעסוקה באזור תעשייה בתמנע ושדה התעופה
המתוכנן.4

 2.8תחבורה ודרכים
 2.8.1שיפור נגישות בתוך מרחב המועצה -הסדרת כניסות לאתרי התיישבות ומוקדי פיתוח,
שיפור נגישות לשטחים חקלאיים ויצירת דרכים נופיות.
 2.8.2שיפור נגישות למרחב המועצה בטווח הארוך -באמצעות תוואי מסילת הברזל
המתוכנן ,על תחנותיו השונות.

 4הקיבוץ מתכנן מרכז מסחר בהיקף של  14,000מ"ר ,שיוקם לפני הכניסה לאילת.
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 .3פריסת מרכזי תעסוקה ושירותי ציבור
 3.1כללי
התפיסה המובילה בתכנית הינה שמירה על המערך הקיים וחיזוקו ,הידוק שיתופי פעולה
אזוריים ,תוך פיתוח פעילויות ייחודיות בישובים .הפיתוח יהיה בדגש על פיתוח חקלאי,
אנרגיה מתחדשת ותיירות ופריסה מרחבית של אזורי התעסוקה במועצה.

 3.2מרכזי תעסוקה ותשתיות מים
 3.2.1פיתוח המרכז האזורי הראשי הקיים הסמוך לקיבוץ יטבתה  -הוספת פעילויות לפי
הפרוגרמה לשירותי ציבור ותעסוקה בתחום התיירות ו"לופט עסקים" ליזמויות
פרטיות.
בנוסף ,הקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת  -הקמת מרכז זה יהווה מנוף אדיר
למיתוג האזור ,בקידומו ובפיתוחו -למשיכת השקעות ואוכלוסייה ,לקראת הגשמת
תכנית האב.
 3.2.2פיתוח מרכז תעסוקה ותיירות ראשי  -באזור תמנע ושדה התעופה העתידי שיתפתח
5

בסמוך.
 3.2.3מרכזים לוגיסטיים -פיתוח כחלק מראיה מרחבית של מטרופולין עקבה/אילת:
 3.2.3.1פיתוח מרכז לוגיסטי כתוספת לאזור תעשייה תמנע -בצמוד לדופן הדרומית,
סמוך לכביש  -90לפעילויות הקשורות לשדה התעופה המתוכנן בתמנע.
 3.2.3.2פיתוח מרכז לוגיסטי מצפון לתחנת הרכבת "דפו"" -מבואות אילת"
המתוכננת.
 3.2.4פיתוח מרכז תעסוקה משני מוצע סמוך לשדה התעופה עובדה -בשטח של כ-100-
 200דונם ,תלוי בשיתופי פעולה עם הצבא ,לפיתוח תעשיה ושירותים הקשורים לשדה
תעופה עובדה.
 3.2.5מאגרי מים -פיתוח בהתאמה לפריסה המתוכננת בתכנית האב למים ,ברחבי המועצה.

 3.3מרכזי שירותי ציבור ,בדגש על חינוך
ההמלצות בתחום החינוך כפופות לתכנית האב לחינוך ,הנערכת בימים אלה במועצה.
 3.3.1הרחבת היצע שירותי הציבור במרכז האזורי הראשי הקיים בסמוך ליטבתה:
המרכז האזורי הראשי יפותח מעבר לקיים ,כך שיכלול -בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים
וחטיבה עליונה; "מרכז להגות שותפות"; מרכז יום לקשיש; הרחבת שרותי הבריאות
ואשכול גנים.

5

בעקבות זכייתה של מינהלת האנרגיה המתחדשת של אילת-אילות יחד עם קבוצת משקיעים במכרז בנושא .ראו
פירוט בפרק  4.2בחלק ב' של דו"ח זה.
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 3.3.2הקמת מרכז שירותי ציבור משני -בשילוב שירותי תיירות באזור ההתיישבות הצפוני,
בצמוד לקיבוץ לוטן:
מרכז זה יתן מענה לצרכי הישובים בשלב הפיתוח בו המועצה תגיע לכ 7,000 -תושבים
לפחות ,ובאופן שלא יגרום להחלשת המרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה.
ניתן יהיה לשלב בו שירותי ציבור ,שירותי תיירות ומקומות תעסוקה ,בהתמקד
בהרחבת ובהעמקת המחקר והפיתוח הקיים :הרחבת מו"פ חקלאי ,מו"פ מדעי,
פעילות מכון ערבה ,הרחבת פעילות תעשייתית בזיקה למו"פ בתחומים שונים.
מומלץ כי יוקמו בו :בית ספר יסודי של  18כיתות -בשלב השלישי ( 11,000נפש) -אפשרי
כחלק מקרית חינוך שתפותח בקיבוץ קטורה; אשכול גנים; שלוחת מתנ"ס.
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 .4פיתוח כלכלי
 4.1כללי
המלצות לפיתוח כלכלי הינן במישור האזורי והמקומי ,כולל פיתוח חקלאי בדגש על המחקר
והפיתוח (המו"פ) ,הגדלת אמצעי ייצור חקלאיים בעיקר בישובים הצפוניים; פיתוח אנרגיה
מתחדשת -בשיתוף המנהלת לקידום האנרגיה המתחדשת האזורית והמו"פ המדעי ובמסגרת
המרכז הטכנולוגי לאנרגיה מתחדשת המתוכנן; פיתוח תעשייתי ופיתוח תיירותי בהתמקד
בתיירות "אקו-מדברית" -בישובים ובמכלולים אזוריים ברחבי המועצה.

 4.2פיתוח כלכלי (כולל תשתיות מים) ותעסוקה במישור האזורי:
 4.2.1פיתוח אזור תעשייה/תעסוקה ראשי ועוגן תיירותי ראשי בתמנע -כולל מתחם
לתחנות כח סולאריות;
 4.2.2הקמת אזור תעסוקה משני -בעובדה;
 4.2.3הקמת מרכזים לוגיסטיים -מדרום לאזור התעשייה תמנע ,סמוך לשדה התעופה
המתוכנן תמנע ומצפון לתחנת רכבת דפו מבואות אילת המתוכננת  -כחלק מראיה
מרחבית של מטרופולין עקבה/אילת;
 4.2.4פיתוח מו"פ -חקלאי ,אנרגיה מתחדשת וסביבתי;
 4.2.5הקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת במרכז האזורי הקיים;

 4.2.6הקמת מאגרי מים לפי תכנית אב למים;
 4.2.7פיתוח מספר עוגנים תיירותיים אזוריים משניים -בדגש על ההיצע המקומי-
ארכיאולוגיה ,מדבר ,מחקר ופיתוח ,אנרגיה מתחדשת;
 4.2.8עידוד ופיתוח יזמויות ומשקיעים חיצוניים ומקומיים במועצה;
 4.2.9הכנת תכניות רעיוניות ופרוייקטים -הר כרכום ,בקעת עובדה וצוקי שיירות;
 4.2.10שיתוף פעולה בינלאומי עם ירדן;
 4.2.11פיתוח תיירותי לאורך צירי התנועה הקיימים -כביש  ,90כביש  12וכביש ;40
 4.2.12עדכון תכנית האב למים ,לפי נתוני תכנית האב לפיתוח האזור.

 4.3פיתוח כלכלי ותעסוקה במישור המקומי:
 4.3.1פיתוח שטחי חקלאות נוספים לישובים ,יעשה לפי פרוגרמה מעודכנת לחקלאות ,תוך
תיאום ושיתוף המו"פ האזורי  -בשטח כולל של כ 30,700-דונם;
 4.3.2פיתוח מוקדי תיירות מקומיים (כגון -קמפינג) ,פיתוח תת-ענף תיירות חקלאית ,שדרוג
אתרי לינה;
 4.3.3עבודות חוץ;
 4.3.4הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת ,לפי עקרונות התכנון האזורי והארצי ,לרבות
תמא10ד ,10/בתיאום המנהלת האזורית לקידום ולפיתוח הנושא והמו"פ המדעי.
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לוח מס'  :1אפיון וייחוד הישובים ושיתופי הפעולה והזיקות המרחביות לפי גושי ההתיישבות
המוצעים( ,מצפון לדרום):
צורות אכלוס
חדשות/ישובים
חדשים

הישובים
גוש שייכות
הקיימים
לאזור
הנכללים
התיישבות
(הגדלה
עיקרי
בישובים
הקיימים)
יהל ולוטן  .1 -הרחבה קהילתית
צפוני
1
הגדלת מספר ביהל.
הנחלות  .2ישוב חדש  -ישוב
בישובים ל -כפרי -קהילתי ו/או
קואופרטיב חקלאי
150

2

3

4

5

6

7

8

שיתופי פעולה
אפשריים

מוקד תעסוקה ופיתוח כלכלי

מוקד שירותי
ציבור

 .1בישובים הקיימים -ענפים קיימים
חקלאות,
וחדשים ,כולל יזמויות מקומיות
אקולוגיה
 .2פיתוח פארק שירותי דרך ומסחר ,בסמוך
ליהל
".3דגם יהל"– הקצאת שטחים אזוריים
(מחוץ למשבצות הישובים) המיועדים
לפיתוח חקלאי ,עבור תושבים שאינם חברי
האגודה החקלאית
 .4מרכז אזורי משני כולל שילוב שירותי
תיירות והרחבת תחום מו"פ בסמוך ללוטן
 .1בישובים הקיימים -ענפים קיימים ,כולל .1בתוך הישובים -
חקלאות
צפוני
נאות סמדר  .1הרחבה קהילתית
המשך פיתוח
אורגנית;
יזמויות מקומיות.
ונווה חריף -משמעותית בצמוד
השירותים
הגדלת מספר לנווה חריף -בעיקר צורות בנייה  .2אזור תעסוקה משני ליד עובדה  -תלוי
הקיימים
הנחלות בנאות תושבים בצבא קבע .אקולוגיות,
בשת"פ עם הצבא ושדה התעופה.
 .2המרכז האזורי
מוצרי צריכה
סמדר ל150 -
ונווה חריף ל .2 -הקמת  2ישובים אורגנים וכדומה  .3פיתוח צומת שיזפון -מרכז קניות של
הראשי הקיים
ים
קהילתי
ים
כפרי
תוצרת מקומית /תחנת דלק/מתקני
– סמוך
100
חדשים ו/או
תיירות.
ליטבתה
קואופרטיב חקלאי.
 .3מרכז אזורי
 .1בתוך ישובים  -ענפים קיימים וחדשים,
מו"פ מדעי
הרחבה קהילתית,
קטורה
צפוני
משני-
כולל יזמויות מקומיות.
וגרופית -ו/או התארגנות
(מצומצם) –
 .2אזור תעסוקה משני ליד עובדה.
הגדלת קטורה נפרדת
באזור לוטן
ל 150 -נחלות המשולבת בגרופית
והגדלת
האוכלוסייה
 .1בתוך הישוב – פיתוח ענף התיירות מקומי
תיירות
שחרות
מרכזי/צפוני
 .2אזור תעסוקה משני ליד עובדה
 .3מוקד תיירותי אזורי – השתלבות ביזמות
מתוכננות" -רוני דואק" ,צוקי שיירות וכד'.
שירותי ציבור .1 ,בתוך הקיבוץ -ענפים קיימים וחדשים,
מרכזי/דרומי יטבתה-
 .1בישובים עצמם
כולל יזמויות מקומיות.
תיירות
הגדלת
 .2המרכז האזורי
 .2המרכז האזורי הקיים -סמוך
וחקלאות
האוכלוסייה
הראשי הקיים
ליטבתה – כולל מרכז טכנולוגי
 סמוךלאנרגיה מתחדשת מתוכנן.
 .3אזור התעשייה בתמנע -כולל שדה התעופה ליטבתה
המתוכנן ומרכז לוגיסטי מתוכנן בסמוך.
 .1בישובים הקיימים -ענפים קיימים
תעשייה/
סמר ואליפז הרחבות קהילתיות
דרומי
וחדשים ,כולל יזמויות מקומיות.
אנרגיה
ו/או התארגנויות
 .2אזור התעשייה בתמנע -כולל שדה התעופה
מתחדשת
נפרדות המשולבות
המתוכנן ומרכז לוגיסטי מתוכנן בסמוך.
ותיירות
בקיבוצים
 .3תיירות בפארק תמנע והאזור
 .4תיירות ואנרגיה מתחדשת -ב"שיטים"
(סמר)
 .1אזור התעשייה בתמנע ,כולל שדה התעופה  .1בישוב
תעשייה
באר אורה-
דרומי
 .2המרכז האזורי
פיתוח לפי
המתוכנן.
הראשי הקיים
תב"ע הקיימת
 .2מרכז לוגיסטי -צמוד לתחנת הדפו
– סמוך
המתוכננת מבואות אילת.
תיירות
אילות-
דרומי
ליטבתה
אילת
העיר
.
3
אנרגיה
,
ותעשייה
150
ל
הגדלה
 .3העיר אילת
מתחדשת,
נחלות
חקלאות ומו"פ.
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 .5סביבה ושטחים פתוחים
 5.1כללי
השטחים הפתוחים הינם אחד מנכסי האזור הבולטים -הן לשימור והן לפיתוח .התכנית שמה
לה דגש על התכנון "המקיים" ולשם כך גובשה מדיניות לפיתוחם ולשימורם .הוקם מאגר
נתונים של השטחים הפתוחים ונקבעו קריטריונים להערכתם לפיתוח/לשימור .מאגר זה
כולל שטחים ("פוליגונים) פתוחים שאינם מוגנים סטאטוטורית (ברובם אינם בתחום שטחי
אש) .איתור שטחים אלה ומיפויים נערך בתשריט בקנה מידה  ,1:50,000ובקנה מידה
 .1:125,00מיונם וניתוחם נערך בטבלת אקסל (צורף לנספחי הדו"ח המלא) .השטחים
הפתוחים שבמאגר מהווים רבע משטחי המועצה האזורית .צרכי פיתוח המועצה לפיתוח
הוגדרו בתכנית זו ל 20 -השנים הבאות ואף מעבר לכך ,והם נאמדים בכ 1.5% -מכלל שטח
המועצה האזורית ( 2.2מיליון דונם).

 5.2עקרונות לניהול מאגר השטחים הפתוחים
הפוליגונים הפנויים מהווים למעשה "אזורי חיפוש" ברחבי המועצה לפעולות פיתוח ושימור.
למעשה ,ניהול ,עדכון ,הערכה ומיון הפוליגונים ייעשה באמצעות צוות ייחודי "שולחן עגול"-
ראו להלן (המלצות להמשך) .ניהולם ייעשה בהאמה לעקרונות הבאים ,וייקבע על הרצף
("מעין סקלה") שבין פיתוח לשימור ,בהתאמה לאפיונם הייחודי ,המוגדר בתשריטים
ובטבלאות (לפי נתוני סקרים וחוות דעת מקצועיות).
עקרונות ניהול השטחים הפתוחים הוגדר בנוסף לעיל ,גם כלהלן:
 שימור המצב הקיים בדגש על השטחים הפתוחים במועצה ,ושמירת רציפותם.
 פיתוח יישובים קיימים – תוך מינימום פגיעה בשטחים פתוחים בעלי רגישות.
 תכנון מקיים בישובים ובאזורי הבינוי במועצה ,באמצעות– עיבוי וציפוף ,מיחזור קרקע,
בנייה ירוקה וכדומה.
 הערכת שטחים פתוחים לצרכי שימור/פיתוח והתאמת יעוד הפיתוח/השימור-באמצעות
מאגר שטחים פתוחים.
 צמצום וביטול שטחי אש במקומות מסוימים ,כמפורט בהמשך.

16
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רח' דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות" –

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

17
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רח' דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות" –

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

 .6שיתופי פעולה במרחב התכנון
יצירה ו /או חיזוק והרחבת שיתוף הפעולה בין המועצה האזורית חבל אילות לבין סביבתה הינו
יעד ואמצעי חשוב בפיתוח האזור.
המועצה בשיתוף הרשויות בסביבתה הקרובה וגורמים שונים ,מנסים לאתר תחומים ונושאים
ליצירת פעילויות ופרויקטים משותפים ,כגון -תיירות ,אנרגיה מתחדשת ,מו"פ חקלאי ,מסחר;
גיוס הון וקבלת מענקים ותמריצים שיסייעו לפיתוח האזור; חברתי-קהילתי; תשתיות משותפות;
הכשרות וסדנאות; נושאים סביבתיים ,כדלהלן.
נושאים אלה ודומים ניתנים להרחבה ולהוספה:
א .שיתופי פעולה על בסיס קרבה גיאוגרפית -העיר אילת (שותפות  ,2000אנרגיה מתחדשת
וכד') ,מועצה אזורית הערבה התיכונה (תיירות ומו"פ חקלאי) ,ממלכת ירדן (חקלאות
ותיירות);
ב .שיתופי פעולה על בסיס פעילות במרחב המועצה -צה"ל ומערכת הביטחון -מגורים בשילוב
מערך ההתיישבות במועצה ,אזורי תעסוקה ,אנרגיה מתחדשת סביבה ושטחים פתוחים
בהתייחס לבסיסי הצבא באזור ולשטחי האש באזור.
ג .שיתופי פעולה על בסיס אינטרסים כלכליים ועסקיים -גורמים עסקיים ויזמים פרטיים
בארץ ובחו"ל.
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 .7שלביות הפיתוח
התכנית נערכה לביצוע בשלבים .הוגדרו  3שלבי פיתוח ,כאשר כל שלב יימשך כ 7 -שנים .ביצוע כל
שלב מותנה במאמצים הנדרשים למשיכת אוכלוסייה וקליטתה בישובים ,לפיתוח כלכלי ,להקמת
שרותי הציבור ופיתוח התשתיות הנדרשות:

 7.1שלב א' – עד  5,000תושבים
 7.1.1הגדלת אוכלוסייה בהתמקד בקליטה בתוך הישובים הקיימים;
 7.1.2פיתוח אזור התעשייה בתמנע תוך הרחבתו;
 7.1.3פיתוח תחום מו"פ והרחבתו לקנה מידה גדול יותר מהקיים כיום;
 7.1.4שדרוג שירותי הציבור במרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה;
 7.1.5תכנון פיתוח פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת ,התיירות והחקלאות ,לרבות-
הקמת המרכז הטכנולוגי לאנרגיה מתחדשת ואיתור שטחי חקלאות לישובים הקיימים;
 7.1.6הכנת תכניות (תב"ע ,פרוגרמות והיתכנות כלכלית) עבור  -הישובים החדשים ומרכזי
השירותים והתעסוקה החדשים ,לרבות הרחבת אזור תעשיה תמנע.

 7.2שלב ב' – עד  7,000תושבים
 7.2.1הכנת תכניות עבודה מפורטות;
 7.2.2פיתוח וקידום פרויקטים;
 7.2.3הכנת תכניות אב ותכניות מפורטות (תב"ע) לישובים;
 7.2.4הגדלת אוכלוסייה וקליטתה בישובים הקיימים ,ובמסגרת הישובים החדשים;
 7.2.5עיקר הפיתוח בישובים החדשים המוצע לשלב זה -יתמקד בישוב החדש נווה חריף ב';
 7.2.6הקמת מרכז שירותים משני כולל מיקום פעילויות הקשורות להרחבת פעילות מכון
הערבה והמו"פ לכוון האתר החדש (ליד לוטן או קטורה);
 7.2.7פיתוח אתר תעסוקה משני באזור עובדה בהתבסס על פרויקט האחסנה והטיפול
במטוסים;
 7.2.8פיתוח וקידום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת ,החקלאות והתיירות ואיתור
שטחי משבצת לישובים החדשים ,לרבות שטחים לעיבוד חקלאי.

 7.3שלב ג' – עד  11,000תושבים
 7.3.1הגדלת אוכלוסייה בעיקר בהתמקד באזור ההתיישבות הצפוני;
 7.3.2המשך פיתוח אזור תעסוקה הסמוך לעובדה ולפרויקט האחסנה והטיפול במטוסים;
 7.3.3הגדלת היצע שירותי הציבור והמסחר במסגרת המרכז האזורי הראשי ושירותי הציבור
ושירותי התיירות במרכז האזורי המשני;
 7.3.4המשך פיתוח וקידום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת ,החקלאות והתיירות.
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 .8המלצות להמשך
 8.1הקמת מנגנון מעקב אחר יישום תכנית האב  -לשם בחינה ובקרה על אופן וקצב יישום
תכנית האב ועדכונה.
 8.1.1מומלץ להקים צוות מעקב אחר יישום תכנית האב ,מטרותיו ותפקידיו:
א .לקבוע סדרי העדיפויות לביצוע התכנית שיובאו לאישור המועצה.
ב .לבחון את אופן וקצב יישום תכנית האב,
ג .להגיש אחת לחצי שנה יערך סיכום ביניים -קצב ותחומי מימוש התכנית -מול
יעדיה.
ד .לקבל משוב מהמועצה האזורית ,
ה .להגיש דוח"ות מסקנות והמלצות בהתאם לסדרי העדיפויות ולשלבי הפיתוח
המוצעים בתכנית האב.
ו .להעלות לדיון מליאת המועצה ,סוגיות ונושאים המפורטים בתכנית האב -לבחינת
המרכיבים הדורשים שינוי ,פריצת דרך ומעורבות מעמיקה של המועצה -כגון:
פיתוח ברמת הישוב הבודד או של מספר ישובים וכדומה עדכון התכנית.
ז .ייזום ויקדם פרויקטים המוצעים בתכנית האב ,על פי שלבי הפיתוח המוצעים.
ח .ללוות את הפרויקטים המתגבשים ומיושמים במועצה ,ולוודא שהינם מותאמים
לעקרונות והמלצות תכנית האב.
 8.1.2הרכב הצוות האחראי על תפעול המנגנון-
יו"ר– מנהל תכנון אסטרטגי במועצה (מזכיר המועצה); נציגי צוותי החשיבה במועצה
אשר ליוו את הכנת התכנית בכל התחומים :כלכלי ,חקלאות ,תיירות ,שטחים
פתוחים ,חברה וכן נציג מינהלת האנרגיה המתחדשת .צוות המעקב יוכל להתייעץ
מפעם לפעם ביועצים חיצונים ,לפי העניין.
 8.1.3מומלץ כי יערכו סיכומים  -מסקנות והמלצות בהתאם לשלבי הפיתוח המוצעים
בתכנית האב .מומלץ לערוך סיכומי ביניים במחצית כל שלב ובסופו על מנת לאמוד
ולהעריך את קצב ההתקדמות ועמידה ביעדי התכנית ולדווח למליאת המועצה
האזורית .במידת הצורך ,יומלץ לערוך שינויים והתאמות בתכנית האב ,בהתאם.
 8.1.4מומלץ כי כחלק מתפקיד צוות המעקב יהיה להעלות לדיון מליאת המועצה ,סוגיות
ונושאים המפורטים בתכנית האב  -מתוכם יוחלט אילו מרכיבים ופתרונות מצריכים
שינוי ופריצת דרך ודורשים את מעורבותה המעמיקה ואחריות המועצה  -לסיוע
ולהובלת נושאים ,כפיתוח ברמת הישוב הבודד או של מספר ישובים וכדומה.
 8.1.5מומלץ כי אחריות הצוות תכלול ייזום וקידום פרויקטים המוצעים בתכנית האב ,על
פי שלבי הפיתוח המוצעים.
 8.1.6מומלץ כי הרכב זה ילווה באופן שוטף פרויקטים שונים המתגבשים ומיושמים
במועצה ,ויוודא שאכן מותאמים לעקרונות והמלצות תכנית האב.
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 8.2הכנת תשתית תכנונית ומנהלתית מקדימה ליישום התכנית ,על שלביה
השונים-
מומלץ לפעול לעדכון ,התאמה ובניית הבנות והסכמות בנוגע להיבטים וסוגיות אשר עשויים
להוות מחסומים ומגבלות ליישום התכנית:
 8.2.1עדכון תכניות קיימות– למנוע/לצמצם גורמים מעכבי פיתוח – לדוגמא -יש לבצע עדכון
של תכניות אב למים לביוב.
 8.2.2ייזום הכנת עבודת רקע על אופן השתלבות צורות ישובים חדשות במועצה – כדוגמא
התמהיל הרצוי בין אגודות שיתופיות וועדים ניהוליים של ההרחבות הקהילתיות.
כולל אופן התנהלות בכל הנוגע לקביעת תקנון ,חלוקת אחריות בין המועצה לישובים,
חלוקת תקציב וכדומה.
עבודת הרקע עשויה להתבצע ,בין היתר ,באמצעות למידת מקרים דומים ברחבי
הארץ בהתייעצות עם גורמים רלוונטיים כרשם האגודות .חשיבותה בכך עשויה
למנוע חסמים לפיתוח בבוא הזמן ,ולתרום לצמצום קונפליקטים בשלב
ההסתגלות ,ולהצלחת השתלבות צורות התיישבות חדשות במועצה.
 8.2.3ייזום להקמת גרעיני התיישבות לישובים הקיימים והחדשים  -לפי מתכונת שתוחלט
במועצה.
 8.2.4פיתוח מערכת ארגונית תומכת לתהליכים קהילתיים וקליטה חברתית ברמת המועצה
והישובים עצמם.
פיתוח מערכת ארגונית תומכת לתהליכים קהילתיים וקליטה חברתית ברמת המועצה
והישובים עצמם .מוצע כי לצד הפעילות של החברה הכלכלית בנושאים הקשורים
לתכנון ,פיתוח תעסוקה וחיפוש מענים לצרכי הדיור ,יפעל במועצה פורום חברתי
(במסגרת מקצועית וולונטרית משולבת– הגורם המוביל ייקבע על ידי המועצה) ,אשר
יקדם באופן שיטתי את הנושאים הקשורים בקליטת האוכלוסייה.
 8.2.5ייזום ומעקב אחר הכנת תכניות וסקרים (פרוגרמות והיתכנות כלכלית וסביבתית)
לפרויקטים שונים המוצעים בתכנית – לרבות הרחבת אזור תעשיה תמנע ,מתחמי
התכנון לאחסנה הלוגיסטית ,ישובים חדשים ,המרכז האזורי המשני מוקד התעסוקה
הנוסף המוצע ,פרויקטים תיירותיים  -הכל בהתאמה לעקרונות התכנית ,ושלביה
השונים.
 8.2.6פיתוח מודל ארגוני/ניהולי לתחום התיירות באזור  -כולל מערכת ניטור ובקרה כשלב
מקדים לשדרוג הענף במועצה..
 8.3קידום תכנון סטטוטורי בהתבסס על תכנית האב ,בשתי דרכים משלימות ו/או חלופיות:
 8.3.1אפשרות ראשונה  -תכנית מתאר תקנונית -גמישה ,לכל המרחב כולו – ללא תשריט;
א .הכללת תשריט הפוליגונים בלבד ,כנספח בלתי מחייב.
ב .פירוט הנחיות לפיתוח ושימור השטחים הפתוחים ולבינוי בר-קיימא.
ג .פירוט הנחיות לתכנון סטאטוטורי למתקנים סולריים ברמה לאומית.
ד .פירוט הנחיות לפיתוח תשתיות אזוריות ומקומיות.
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 8.3.2אפשרות שניה  -הכנת תכניות מפורטת למתחמים אזוריים נבחרים.
לפי עדיפות ושלביות הביצוע המומלצים בתכנית האב ,תוך התאמה לתכניות המתאר
הארציות והמחוזיות ,כגון -תמ"א ,35/תמ"א ,22/תמ"א ,3/תמ"א ,23/תמ"א,8/
תמ"א ,14/תמ"מ 14/ועוד.
 8.4קידום שיתופי פעולה בין המועצה לבין גורמים בין -אזוריים מומלץ להקים יחידה
לשיתופי פעולה בין אזוריים במועצה האזורית (בשלב

הראשון למנות ממונה מטעם

המועצה ,במימון המשרד לשיתוף פעולה אזורי) .יחידה זו תעסוק באיתור וייזום שיתופי
פעולה ,בין היתר ,שיתופי פעולה אזוריים עם הרשויות השכנות – כולל יצירת קשר רציף עם
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי (בעיקר ליוזמות כלכליות).
 8.5המלצות לקביעת מיקום סופי של ישובים חדשים במועצה -התכנית מסמנת באופן
סכימטי אתרים חלופיים לישובים המוצעים על מנת לאפשר גמישות תכנונית .קבלת החלטה
למיקומים הסופיים כרוכים בבדיקות מפורטות שונות ,ובהתאמה לתנאים משתנים שיהיו
בעתיד.
באזור קיבוץ יהל הוצעו שתי חלופות למיקום ישוב נוסף :חלופה א' -מיקום בין יהל לבין
לוטן ,או חלופה ב' -צפונית ליהל ,בשלוחת נוצה (כיום  -שטח אש).
בנוסף ,האתרים לישובים החדשים נווה חריף ב'  -ממערב לצומת קטורה צפון מזרחית להר
עייט ,כתיקון לתממ 14/4בה מסומן אתר לישוב חדש .הישוב החדש נעצוץ -יוקם סמוך לצומת
שיזפון -יוקם בסמוך באתר מחצבת נעצוץ על הר נעצוץ באופן שניתן יהיה לטפל באזור
המופר של המחצבה.
מיקומם יקבע סופית בכפוף לעבודה מפורטת ותכנון מפורט שיעשו לאחר אישור תכנית האב.
 8.6שטחים פתוחים ושטחי אש -מוצע להקים מנגנון לניהול מאגר השטחים הפתוחים
באמצעות צוות מקצועי שיתפקד "שולחן עגול" שיוקם ליד המועצה וישמש לשם ניהול מאגר
השטחים הפתוחים לפיתוח ולשימור ,בהתאמה למדיניות המועצה.
 8.6.1תפקידי הצוות:
א .ניהול כלי מאגר השטחים הפתוחים -עדכון והשלמת מפות וטבלאות לפי ריטריונים
ומדדים המפורטים ,לרבות התייחסות פרטנית לשטחי האש.
ב .מיון ופילוח של טבלת הפוליגונים לפי יעודים ושימושים מומלצים.
ג .ייעוץ לועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בהתייחס לבקשות או תכניות לפיתוח/
לשימור פוליגון או חלקי פוליגון נתון ,להגדיר הנחיות להגשת חוות דעת נלווית
לפיתוח/שימור הפוליגון הנתון ,להרחבת ולפירוט המידע המתאים (לרבות -קנה
המידה).
ד .ייזום נושאים לדיון  ,מתוך נושאים העומדים על סדר היום במועצה ובאזור .במידת
הצורך ,תיערך התייעצות עם גורמים שונים חיצוניים ,כגון -נציגי רשויות ממשלה.
 8.6.2הרכב הצוות המוצע:
א .יו"ר השולחן  -יו"ר -יבחר מבין חברי הועדה ויכהן במשך שנה עד לבחירת יו"ר חדש
ברוטציה.
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ב .חברים:
 מהנדס הועדה המקומית חבל איילות (או מי מטעמו);-

נציג היחידה הסביבתית אילת-אילות;
נציג הועדה החקלאית במועצה האזורית;
נציג החברה הכלכלית במועצה האזורית;
רפרנט חברתי -קהילתי במועצה האזורית;
נציג מינהלת האנרגיה המתחדשת במועצה;

 -וכן  3נציגי המועצה האזורית ,שייבחרו מקרב חברי מליאת המועצה.

 8.7הפיתוח יערך בשלבים:
 8.7.1מטרה :לשמור על עקרונות "הקיימות" וערכי ההתיישבות השיתופית .היקף
האוכלוסייה המוצע ,בשלבים המפורטים לעיל ,יהווה "מסה קריטית" שתסייע לפיתוח
הכלכלי ולקידום יוזמות כלכליות באזור ויאפשר פיתוח מערכות חינוך מגוונות ושרותי
ציבור בתחומי בריאות ורווחה ,הדורשים "סף כניסה" מוגדרים.
 8.7.2הרציונל :השלבים ישמשו כאבני דרך/שלבי ביניים לשם בקרת הפיתוח על פי עקרונות
התכנון ,כאמור ,והבטחת קליטה חברתית/קהילתית הולמת ,בעיקר נוכח הרצון לקלוט
אוכלוסייה בעלת השקפת עולם וערכים דומים לאלו הקיימים כיום במועצה.
 8.7.3בקרת הפיתוח לפי השלבים הנ"ל נועדה גם לשם בקרת פיתוח ותיאום פיתוח נלווה,
בתחומי – הכלכלה (לרבות -תעסוקה) ,התשתיות ,שרותי ומבני הציבור.
 8.7.4שלבי הפיתוח הוגדרו על פי אבני הדרך הבאים המתייחסים לגודל אוכלוסייה:
 שלב א' 5,000 -תושבים;
 שלב ב' 7,000 -תושבים;
 שלב ג' -שלב הפיתוח המלא  11,000 -תושבים.
 8.7.5קצב הגידול :כל שלב יימשך כ 7 -שנים ,בתנאי שייעשו המאמצים הנדרשים למשיכת
אוכלוסייה וקליטתה בישובים ,פיתוח כלכלי ,שרותי הציבור והתשתיות הנדרשות,
כמפורט בתכנית.
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תשריט  :1תכנית אב חבל אילות – מצב מוצע  -אזור התיישבות צפוני (גיליון צפוני)
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תשריט  :2תכנית אב חבל אילות – מצב מוצע  -אזור התיישבות דרומי (גיליון דרומי)
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תשריט  :3גושי התיישבות – יהל –לוטן  ,ונאות סמדר-נווה חריף
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תשריט  :4גושי התיישבות – קטורה-גרופית ושחרות

תשריט  :5יטבתה והמרכז האזורי הראשי

27
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רחוב דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות" –

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

תשריט :7
באר אורה
ואזור
תעשייה
תמנע

תשריט :6
גוש
התיישבות
סמר-אליפז
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תשריט :8
קיבוץ אילות
וסביבתו
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חלק ב'
 .1מתודולוגיה ותהליך התכנון
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 1.1תהליך התכנון
הכנת תכנית האב התבצעה ב 4-שלבים ראשיים (תרשים מס'  - 1תהליך התכנון)-
שלב א' -איסוף נתונים וניתוחם לשם הצגת פרופיל האזור -הוצג בדו"ח שלב א'  -איסוף ,ריכוז
וניתוח נתונים.
שלב ב' -גיבוש חזון ,מטרות ויעדים -הוצג בדו"ח שלב ב'.
שלב ג' -הצגה ותיאור החלופות ובחירת חלופה מומלצת  -הוצג בדו"ח שלב ג' – חלופות לפיתוח
חבל אילות;
שלב ד' -גיבוש ועיצוב תכנית האב (תשריט ודו"ח) – מוצג בדו"ח תכנית האב ובדו"ח הנוכחי.
התכנון משולב בחובו בכל שלביו שיתוף ציבור (תרשים מס'  - 2תהליך שיתוף הציבור).
במסגרת שיתוף הציבור שנערך לאורך שלבי התכנון (ראו דו"חות קודמים) השתתפו למעלה מ-
 500תושבים ,מכל הישובים ,ובכללם  -תושבים נושאי תפקידים ציבוריים ועובדי המועצה .חלק
מהתושבים השתתפו במספר מפגשים לאורך התהליך.

 סימון דיונים וסיכומים שנערכו בשיתוף הציבור .שלבי שיתוף הציבור בתכנון– פורטובתרשים מספר  2להלן.
להלן ,פירוט תהליך הכנת תכנית האב:
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תרשים מס'  : 1תיאור סכימטי של הליך התכנון
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שלב נוכחי
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תרשים מס'  :2תיאור סכימטי של תהליך שיתוף הציבור בתכנון

שלב נוכחי
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 .2תמצית פרופיל המועצה האזורית –
מצב קיים ,בעיות ,פוטנציאל ודילמות6

 6מבוסס על תכנית אב למועצה אזורית חבל אילות – שלב א' :איסוף ,ריכוז וניתוח נתונים .מורן – תכנון ערים
ואזורים .יולי .2008
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 2.1ריכוז נתוני מצב קיים
מיקום ואפיון אזור המועצה
המועצה האזורית חבל אילות ממוקמת בנגב בקצה הערבה ומרוחקת כ 250 -ק"מ מבאר שבע
(ראו -תשריט מס'  :2מפת התמצאות) .זוהי המועצה האזורית הדרומית ביותר בארץ .גבולות
שטח השיפוט שלה הם :בצפון מועצה אזורית רמת נגב ומועצה אזורית ערבה תיכונה; בדרום
העיר אילת והגבול הבין-לאומי עם מצרים; במזרח הגבול הבין-לאומי עם ירדן ובמערב הגבול
הבין-לאומי עם מצרים.
שטח המועצה כ 2.2-מיליון דונם והיא מהווה המועצה האזורית השנייה בגודלה בישראל .סביבת
המועצה בעלת מרחבים פתוחים רבים ונופים ייחודיים ומגוונים  -נופי מצוקים תלולים ונופי
מישור ובקעות ,מליחות ועמקי נחלים גדולים ורחבים .רובה ( )70%הינם שמורות טבע ושטחי אש.
אקלימה מדברי צחיח ,בחורף קיים מיעוט ניכר של משקעים ,ובקיץ ניתן למדוד טמפרטורות של
מעל .40c°
המערך ההתיישבותי
אוכלוסיית חבל אילות מונה כיום  3,233תושבים .7תפרוסת ההתיישבות מתאפיינת בדלילות
אוכלוסייה ובצפיפות בינוי נמוכה ביותר .צפיפות האוכלוסייה נמוכה בהשוואה למועצות
האזוריות הסמוכות לה ,וגודל אוכלוסיית הישובים במועצה ,הוא בין הנמוכים .קיימת שונות
גבוהה מבחינת ותק והיקף האוכלוסייה בין הקיבוצים.

תרשים מס'  :3התפלגות אוכלוסיית חבל אילות ,לפי ישובים

מקור :נתוני מועצה אזורית2008 ,

7

נתוני המועצה ,דצמבר 2009
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המערך ההתיישבותי מתפרס ברצועת אורך  -לאורך נחל הערבה וכביש הערבה (כביש  .)90רוחב
הרצועה במקום הצר ביותר כ 15-ק"מ ובנקודה הרחבה ביותר רוחבה כ 60 -ק"מ אורך .רצועה זו
מהווה את פוטנציאל הפיתוח של האזור וכוללת:








רוב מוקדי ההתיישבות ( 12ישובים –  10קיבוצים ו 2-ישובים קהילתיים) וריכוזי
התעסוקה.
המרכז האזורי של המועצה ומוסדותיה הראשיים.
מוסדות מחקר ופיתוח.
אזור תעשיה ומכרות נחושת באזור תמנע ,הכולל מוקד תיירותי בקנה מידה ארצי.
שטחי חקלאות.
שטחי כריה וחציבה.
שמורות טבע ונוף.

הארגון והפיתוח המרחבי:
הגופים והמוסדות הפועלים במרחב המועצה:


המועצה האזורית-
אחראית על נושאים מוניציפאליים ,ושרותי ציבור :קהילה  -מתנ"ס ,חינוך  -בתי ספר
וגני ילדים ,בריאות -מרפאה וכו'.



החברה הכלכלית של המועצה האזורית-
בבעלות מלאה של המועצה האזורית ,ומהווה את הזרוע הכלכלית שלה .החברה אחראית
על פיתוח כלכלי שאינו חקלאות ופיתוח תעסוקתי.



ערדום מפעלים אזורים -
תשלובת מפעלים משותפת של קיבוצי המועצה .עוסקת בארגון שיווק התוצרת
החקלאית ,פיקוח על תכנון ואספקת המים בחבל אילות ובמתן שירותים שונים לאזור
כולו כגון שירותי מחשוב ,שירותי אריזה ,שירותי הובלה ,פתרונות לענף גידולי שדה ועוד.



מינהלת אנרגיה מתחדשת אילת אילות-
הינה משותפת לעיר אילת ולמועצה האזורית חבל אילות ,כמנגנון שנועד להפוך את
תחום האנרגיה המתחדשת כמנוע וכמנוף לפיתוח האזורי הכולל .פעילות המינהלת נוגעת
למגוון תחומים  -חינוך ,מחקר ופיתוח  ,מרכז טכנולוגי ,אנרגיה – הקמת תחנות כוח
ופרוייקטים מסחריים וארגון כנסים שנתיים בינלאומיים.



מכוני מחקר יישומיים-
במרחב המועצה ,פועלים  3גופים מדעיים שעוסקים במחקר ופיתוח האזור :
מו"פ מדעי  -מרכז מדע ים המלח והערבה ,מו"פ חקלאי ערבה דרומית ,מכון הערבה
ללימודי הסביבה.



בנוסף קיים גוף העוסק בתחום שמירת הטבע ואיכות הסביבה בערבה  -סבב"ע.

מדיניות ניהול קיבוצי המועצה -רוב הקיבוצים בחבל אילות מתנהלים במסגרת שיתופית
קיבוצית מסורתית בעלי אופי מגוון ,ולרוב בעלי חלוקה תקציבית נורמטיבית .יחד עם זאת,
קיבוצים נאות סמדר ,סמר ,יהל ונווה חריף נוקטים במדיניות כלכלית שונה .קיבוץ גרופית עבר
תהליך הפרטה חלקית הכוללת את תחום המזון והחשמל.
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שיתוף פעולה כלכלי בין הישובים -קבוצת ערדום מרכזת פעילות של  3התארגנויות מגדלים
מרכזיות :גדולי שדה ,חלב ומטעים -מתבצע שיתוף פעולה עסקי-כלכלי בין ישובי המועצה בענפים
מסוימים ,דוגמת גד"ש משותף לקיבוצים -יהל ,גרופית ,נווה חריף ולוטן; ורפת משותפת ליטבתה
ואילות .רוב קיבוצי חבל אילות חברים בחברת "משקי הנגב  -אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות"
למעט נווה חריף ונאות סמדר ,החברים בה באופן עצמאי.

תשריט מס'  : 2מפת התמצאות – מועצה אזורית חבל אילות
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ייעודי ושימושי הקרקע במרחב המועצה
שטחה הגיאוגרפי של המועצה נרחב ביותר (למעלה מ 2 -מיליון דונם) ,אך כ 70% -מכלל שטחיה
מוגדרים כשמורות טבע ושטחים פתוחים ,כ 20%-קרקע חקלאית כ 7% -מיועדים לתעשייה,
כרייה וחציבה ותיירות ורק כ 1.5%-משטח המועצה מיועד לפיתוח הישובים .רוב השטח הינו
בעל רגישות נופית-סביבתית גבוהה על כן הפיתוח צריך להיות זהיר ומבוקר ,ומשתלב בסביבה.
תרשים מס'  :4התפלגות ייעודי קרקע ברמה האזורית ,דונם

מקור :תמ"מ 14/4ותמ"מ21/14/4

פוטנציאל ומגבלות פיתוח ברמה היישובית
לכל  12יישובי המועצה האזורית קיימות תכניות מתאר מקומיות מאושרות ול 7-מתוך 10
הקיבוצים תכניות משבצות חקלאיות (מש"ד) בלבד .סה"כ מתוכננות במועצה  845נחלות
המוחכרות ע"י הקיבוצים מממ"י ,בחוזים תלת-שנתיים (יוצא דופן הוא קיבוץ יטבתה ,לו חוזה
חכירה ל 49-שנה) .שטח נחלה בערבה דרומית עומד על תקן של  40דונם .בכל הקיבוצים ,מלבד
יטבתה ,קטורה ונאות סמדר ,קיים פער בין שטח המשבצת המתוכנן לבין שטח החכירה בפועל -
הפער שונה בין הישובים ועומד על משרע של  77-967דונם בישובים השונים .כיום ,קיימת מדיניות
במשרד החקלאית המאפשרת להגדיל את מספר הנחלות ביישובי המועצה .זאת ,ללא הקצאת
מים נוספת.
השטח הסכום של משבצות ישובי חבל אילות עומד על  33,800דונם ,שהם  1.53%משטח
המועצה .בפועל מוחכרים להם  32,049דונם ,המהווים  1.45%משטח המועצה .משמעות הדבר,
שקיימים  2,695דונם בעלי פוטנציאל לפיתוח חקלאי בשטחי הישובים .הפער נובע מכך
שהקיבוצים אינם זכאים לחכור שטחים נוספים מעבר לשטחים הקיימים ,נוכח ניצול לא מלא של
שטחי עיבוד חקלאיים וחוסר גידול באיוש נחלות בישובים.
רוב שטחי המועצה מיועדים לחקלאות -כ 22%-משטחי התכניות המפורטות מיועדים למגורים,
כ 13%-שטחים פתוחים (המיועדים כשטחים פרטיים פתוחים=שפ"פים ושטחים ציבוריים
פתוחים=שצ"פים) ,כ 12%-מיועדים למבני המשק ,פחות מ 8%-משטחיהם מיועדים לנופש
ותיירות ופחות מ 5% -מיועדים לתעשייה ומסחר.
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תרשים מס'  :5התפלגות ייעודי קרקע ביישובי חבל אילות (באחוזים) ,על פי תכניות מפורטות

מקור :תכניות מתאר מפורטות

מספר יחידות הדיור הכולל ביישובי המועצה כיום הוא  1,102יח"ד .רק לשני קיבוצים קיימות
תכניות להרחבה קהילתית :לקיבוץ יהל (תכנית מאושרת) ולקיבוץ אליפז (בהפקדה) .הקיבולת
התכנונית למגורים במועצה על פי מדיניות התכנון הארצית ניתנת להגדלה ל 500 -יח"ד לרוב
הישובים ,על פי תמ"א  .35מכאן פוטנציאל המגורים בחבל אילות הינו פי  5מהקיים 5,500 -
יח"ד במועצה כולה .הצפיפות המינימלית ,על פי מדיניות התכנון המחוזית (תמ"מ ,)70/14/4
עומדת על  1יח"ד לדונם (נטו) .מדיניות זו נועדה ליצירת שטחי מגורים גדולים ואיכותיים על
מנת למשוך לאזור אוכלוסיה חזקה ובנים חוזרים.
גודל יחידת דיור בממוצע בקיבוצים הינו נמוך ביותר ועומד כיום על כ 80-מ"ר .בפועל ,הבניה
למגורים בקיבוצים מוגבלת ביותר בשל מחסור במשאבים כלכליים.
רוב הישובים ממוקמים בסמוך לשטחים המיועדים לחקלאות ,שטחים פתוחים ,יער ושטחי
כריה וחציבה .בנוסף ליעודים אלו ,סביבת הישובים יטבתה ,שחרות ואליפז מיועדת ומשמשת גם
כשמורת טבע ,כאשר קיבוץ סמר עטוף בשטחי שמורת טבע סביבו .לעומתו ,השטחים העוטפים
את קיבוץ אילות מיועדים למגורים עירוניים (אילת).
דעות והעדפות תושבים בנושא מאפייני הישובים ואופן גידולם


התושבים מעוניינים לשמור על מסגרת התיישבות קיבוצית ובעד הוספת קיבוצים לשם
מימוש הפוטנציאל החקלאי.



לדעת התושבים יש צורך קיומי להגדלת הישובים ,רוב הגידול צריך להתבסס על חברי
קיבוצים .עם זאת ,קיימת הכרה שגידול אוכלוסיה באופן כזה כרוך בקושי רב ליישום
ואולי אף איננו מציאותי.



הושם דגש על אוכלוסייה "הומוגנית" ,שתשתלב באוכלוסיה הקיימת.



הגידול הכללי במועצה צריך להיות מתון פי  2או פי  3מהקיים בטווח הרחוק -כ10,000 -
נפש .עם זאת ,קיימים ישובים (כדוגמה :שחרות) שאינם מעוניינים בגידול .



התושבים סבורים כי המחסום בקליטת תושבים נובע ממחסור ביחידות דיור להשכרה
וכן ממחסור במגוון תעסוקתי.



ברוב הקיבוצים עלה צורך בהרחבה ושיפור של שטח הדירות הקיימות לכ 100-120-מ"ר.
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אוכלוסייה – חברה וקהילה
הרכב האוכלוסייה
שיעור החברים והמועמדים בקיבוצי המועצה מהווים כ 55%-מהתושבים הבוגרים .התושבים
מהווים כ 20% -מכלל אוכלוסיית המועצה .תושבים זמניים חיילים ומתנדבים מהווים כ25% -
נוספים .שיעור החברים לעומת תושבים (שאינם חברים) בין הקיבוצים מגוון .ההבדל נובע מהפער
בגודל הקיבוצים ומהנכונות והפתיחות לקבלת חברים ותושבים חדשים ,המשתנה מקיבוץ
לקיבוץ.
מבנה דמוגרפי
באופן כללי ,אוכלוסיית המועצה צעירה יחסית .אולם ,בישובים הותיקים החלה מגמת הזדקנות.
למגמה זו מצטרפת העובדה שבני הגילאים  20-29רשומים כתושבים ,אך בפועל אינם מתגוררים
ביישובי המועצה .קצב הגידול הממוצע של האוכלוסייה בשנים  1983-1995היה כ 7% -לשנה.
כיום כ 2.5% -לשנה (רובו מהגירה חיובית).
מאפיינים חברתיים
אוכלוסיית המועצה מתאפיינת ברמת השכלה גבוהה יחסית קרוב ל 50%-בעלי השכלה אקדמית.
הקשר של התושבים לאזור חזק -רובם בחרו ובאו לגור באזור לשם מימוש עצמי .הבסיס
האידיאולוגי של הקיבוצים מגוון ובא לידי ביטוי בתפיסות עולם ואורחות חיים ומתבטא
בייחודיות הדרך הנבחרת בכל קיבוץ .התושבים נותנים משקל רב לצורך לשמור על אורח החיים
של הקיבוץ המסורתי.
מאפיינים אלה עשויים להוות גורם משיכה לאוכלוסייה המחפשת איכות ודרך חיים ייחודית.
כמו כן ,הגיוון בין הקיבוצים מאפשר מרחב בחירה לאוכלוסייה חדשה.

דעות והעדפות התושבים בנושא מאפייני האוכלוסייה במועצה
ל דעת התושבים קיימת תשתית חברתית קהילתית לקליטת אוכלוסיה איכותית נוספת.
לדעת חלק מהתושבים -הבסיס האידיאולוגי של ההתיישבות השתנה :מאידיאולוגיה
התיישבותית חקלאית ותפיסת שטח ,לאידיאולוגיה של שמירה על הטבע והסביבה .על בסיס
תפיסה זו ניתן ,לדעתם למשוך אוכלוסיה איכותית מתאימה לאזור.
רבים סבורים כי קליטת תושבים תהיה אפשרית רק באמצעות פיתוח כלכלי/תעסוקתי .יש
הטוענים כי ענף החקלאות אינו נותן מענה לפיתוח משמעותי בקיבוצים.
שירותי ציבור
במועצה האזורית קיים מגוון של שירותי ציבור בתחומי  -חינוך ,רווחה ובריאות ,תרבות ,ספורט
ופעילות פנאי .עלות אספקת השירותים ,בייחוד בתחום החינוך ,נחשבת לגבוהה ביותר .במסגרת
שירותי הציבור המרכזיים עדיין אין סף כניסה לשירותים מסוימים ,כגון  -בית מרקחת.
שירותי הציבור המקומיים בישובים ,שונים בהיקפם בכל קיבוץ .והם מתמקדים בעיקר בתחומים
של הגיל הרך ,העשרה לילדים ושירותים קהילתיים ,המהווים תשתית חשובה לשמירה על
המרקם הקהילתי בכל ישוב וישוב .הקיבוצים הקטנים מתקשים לעיתים לתחזק את הפעילות
ואת המבנים .שירותי הציבור האזוריים מרוכזים במרכז האזורי (ליד פונדק יוטבתה) ,בעוד בתי
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הספר ממוקמים בתוך קיבוץ יטבתה .השטח המיועד לשירותי ציבור במרכז האזורי כ 186 -דונם
( כולל חניון יעלים ושטח המיועד למוסדות חינוך וספורט) .מתוכו ,בנוי שטח בהיקף של כ53 -
דונם ולו פוטנציאל בינוי של כ 133 -דונם.
פיתוח כלכלי ותעסוקה
הרמה הכלכלית של אוכלוסיית חבל אילות נמוכה יחסית .ניתוח מידת השוויוניות בחבל אילות
מצביע על התחלקות הכנסות שוויונית למדי בקרב התושבים .משמעות הדבר ,שקיים פער קטן
מאוד בין רמות ההכנסה של תושבי האזור.
הכנסות המועצה מארנונה מהוות אחוז גבוה מההכנסות העצמיות של המועצה (כ55%-
מההכנסות בתקציב רגיל) .נתון זה משקף את התלות של המועצה בהכנסות ממקורות אחרים.
תעשייה וחקלאות הם הענפים בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר ביישובי חבל אילות בשנת .2007
תיירות מהווה  10%מההכנסות ושירותים אחרים .5%
שיעור האבטלה בחבל אילות עמד בשנת  2007על כ 3% -בלבד .זאת בהשוואה לשיעור האבטלה
בישראל שעמד על כ .6.7% -במועצה אזורית חבל אילות ,מבנה תעסוקתי מוטה יתר חקלאות ועם
מיעוט פעילות בתחום המסחר והשירותים העסקיים .מבנה תעסוקה כזה מאפיין כלכלות
נמוכות הכנסה יחסית.
ניתוח ענפים כלכליים
א .חקלאות -כאמור ,עיקר כלכלת מועצה אזורית חבל אילות מבוססת על ענף החקלאות ,בעיקר -
גידול ירקות ,מטעי תמרים ומשק בעלי חיים (חלב) .החקלאות מתקיימת תודות לניצול תנאי
המקום ולפיתוח חקלאות מקיימת ,המשתמשת באמצעים המקומיים והופכת אותם ליתרון
יחסי.
קיימים ענפים שמתקשים לעמוד בתנאים המקומיים .חקלאי האזור מחפשים אפשרויות עיבוד
חדשות ,בין היתר ,באמצעות תחנת המו"פ החקלאי .קיימת קרקע חקלאית זמינה לעיבוד
חקלאי בהיקפים גדולים שאיננה מנוצלת ,בין היתר ,בשל המחסור החמור במים -כ 22 -מיליון
מ"ק.
ב .תעשייה -מגזר התעשייה מחולק למחלבת יטבתה (בעלת הכנסה שנתית של  150מלש"ח –
חלקו של הקיבוץ) ותעשייה אחרת (בעלת הכנסה של  50מלש"ח).
פוטנציאל הצמיחה העיקרי טמון בתעשייה האחרת (עקב הרוויה הכללית בענף החלב) .זאת
בתנאי שיאותרו תחומי פעילות בהם ניתן יהיה ליצור יתרון יחסי תחרותי.
ג .תיירות -היקף התעסוקה בענף התיירות ושירותי הדרך בחבל אילות נאמד בכ 400 -מועסקים,
לפי נתוני המועצה .ענף זה מייצר כיום הכנסה שנתית בהיקף כולל של כ 50 -מלש"ח .כ50% -
מנתח ההכנסות מהאטרקציות באזור הינו מהכנסות של פארק תמנע וכ 50% -מהלינות של
האירוח הכפרי בקיבוץ אילות.
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דעות והעדפות התושבים בנושא הפיתוח הכלכלי ומקורות התעסוקה
 התושבים סבורים כי לשם משיכת אוכלוסייה נוספת והשארת בני הקיבוצים באזור ,יש
צורך בגוון מקורות התעסוקה ופיתוח ענפים כלכליים כהיי-טק ואנרגיה מתחדשת.


רבים רואים בחקלאות כמרכיב כלכלי מרכזי (כיום ובעתיד) בפרנסת הישובים .עם זאת,
קיימת גם ההבנה שאפשרויות הפיתוח החקלאי מוצו עקב מגבלות מים וכוח אדם .הענף
הינו עתיר עבודת כפיים ומתבסס על עבודת עובדים זרים .ולפיכך ,נדרש לפתח מנופים
נוספים המותאמים לאזור.



התומכים בדעה זו מאמינים כי עתיד האזור טמון ביזמות ,שאיננה קשורה לחקלאות.
יזמות כזאת כמעט שאיננה קיימת כיום והעדרה יוצר איום על המשך פיתוח האזור.

פיתוח התיירות
ענף התיירות בחבל אילות מרוכז בעיקרו לאורך כביש ( 90כביש הערבה) ,שם רוב אתרי התיירות
הכלכליים -האטרקציות ,אתרי הלינה ושירותי הדרך .שירותי התיירות כוללים -הארחה,
הסעדה ופעילויות כסיורים ,סדנאות ,הרצאות וכדומה .היקף ההיצע ורמת השירות משתנים
מישוב לישוב ,כאשר בתחומי הארחה והסעדה ,מדובר בהיקף קטן ולרוב בסטנדרט נמוך .בנוסף,
קיימים מעט אתרים במרחב חבל אילות שאינם צמודי יישוב ,כפארק תמנע ופונדק ( 101כושי).
כל האתרים הללו מושכים כ 200,000 -מבקרים/אורחים בשנה (המייצרים יותר ממיליון
ביקורים) וכ 100,000 -לינות בשנה בחדרי האירוח (כ 30% -תפוסת מיטות שנתית) ועוד כ-
 60,000לינות שטח באתרי קמפינג מוסדרים (כ 15% -תפוסת שנתית).
בנוסף ,עוד  23פרויקטים תיירותיים במרחב חבל אילות נמצאים בשלבי שונים של הכנה וביצוע.
פרויקטים אלה עשויים לשנות את רמת המוצר התיירותי באזור ,וכן ,ליצור מקומות תעסוקה
נוספים ברמות שונות.

דעות והעדפות התושבים בנושא פיתוח התיירות במועצה
התושבים מעוניינים לפתח את ענף התיירות כתיירות כפרית ,משפחתית ואקולוגית בהתאמה
למאפייני האזור .התושבים סבורים כי קיימת בעיית מיתוג האזור ויצירת מודעות למרחב זה
בקרב תיירים .התושבים סבורים כי פיתוח ענף זה מצריך יצירת אטרקציות תיירותיות נוספות,
להגדיל את מגוון ההסעדה ונפח האכסון האיכותי  -למרות השתייכותם לתיירות הכפרית.
שטחים פתוחים
כ 70%-משטחי המועצה מיועדים לשמורות טבע ושטחים פתוחים .מצבם הפיזי של השטחים
הפתוחים המוגנים (שמורות טבע ,יער וייעור) ושל השטחים הפתוחים הבלתי מוגנים (קרקע
חקלאית ושטחים פתוחים עפ"י תמ"מ  ,)14 /4על ייעודיהם השונים טוב ובלתי מופר ,למעט
שטחים המצויים בשטחי אש מסוימים .בקטגוריית השטחים הפתוחים נמנים השטחים הפתוחים
של תמ"מ  14 /4ו 21 /14 /4 -וכן ,שטחי קרקע חקלאית המצויים מחוץ למשבצות הישובים.
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במסגרת תכנית האב ,מוצעת מתודולוגיה לאיתור קרקע בעלת פוטנציאל פיתוח מתוך השטחים
הפתוחים של המועצה.
קיימים קונפליקטים ודילמות בפיתוח ובאחזקת השטחים הפתוחים:
מערכת הביטחון מול ההתיישבות -שטחי אש באזור ההר מגבילים הרחבת פעילות חקלאית –
נאות סמדר ,שיטים.
מערכת הביטחון מול פיתוח תיירות -שטחי אש ושמורות טבע מגבילים חדירה לאזורים
איכותיים (ארכיאולוגיה ,גיאולוגיה ) כמו הר כרכום ,צוקי שיירות.
רשות הטבע והגנים (=רט"ג) מול ההתיישבות -שטחי חולות המיועדים לפיתוח חקלאי אשר
רט"ג מבקשת למנוע/לדחות פיתוח באזורים :נחל שעלב ,צפון יטבתה וסמר .בעיית ממשק
החקלאות ובעלי החיים בטבע.
מועצה אזורית חבל אילות מול רשויות התשתית -פיתוח לא מבוקר של תשתיות קוויות ארציות
– התערבות בשטח הפתוח.
מועצה אזורית חבל אילות מול עצמה -קיטוע רצפים של שטחים פתוחים -הקמת התיישבות
בודדים בהר ערנדל.
קביעת אופיים של אתרים/ישובים כמו  -נחל שיטים ומצפה שחרות.
אנרגיה מתחדשת
המועצה מעוניינת להשתית את קידום האזור ,בין היתר ,על היותה מובילה בתחום האנרגיה
המתחדשת .זאת ,בהתאמה למגמה ארצית לפיתוח אנרגיה מתחדשת בנגב .משאבי הטבע באזור-
תנאי האקלים הטבעיים מספקים קרינת שמש גבוהה ורוח צפונית קבועות .אנרגית השמש והרוח
איננה מתכלה ומתחדשת מדי יום .היתרונות הסביבתיים ויתרונות הקיימות מצביעים על
מקורות אנרגיה טבעיים ,זולים ,נקיים וזמינים .אולם האנרגיה המתחדשת הינה צרכנית שטח
גדולה ,ופיתוחה תלוי בהחלטות אדמיניסטרטיביות הנוגעות למשק החשמל בארץ בכלל,
ולתעריפי החשמל בפרט.
דעות והעדפות התושבים בנושא השטחים הפתוחים
תושבי חבל אילות מקנים חשיבות רבה לשיתוף פעולה בין הישובים על מנת שניתן יהיה לשמור
על ערכי טבע ושטחים פתוחים .רוב התושבים סבורים כי ניתן לפתח בכל מקום ,בתנאי
שהפיתוח יהיה תואם לתנאי הסביבה.
מרכיבים של שקט ,מרחב פתוח ונוף נתפסים כנכס אזורי ייחודי שיש לשמרו ולטפחו .יחד עם
זאת ,עלה הצורך לבח ון מחדש את שמורות הטבע ושטחי האש ולבדוק אפשרות לצמצמם (בעיקר
את שטחי האש).
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תשריט מס'  :3תפרוסת ישובים וייעודי קרקע
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 .2.2ניתוח מצב קיים – בעיות ופוטנציאל לפיתוח
ניתוח הממצאים שלהלן מסכם את העבודה המפורטת בדו"ח שלב א' על נספחיו .ניתוח זה היווה
את הבסיס להמשך מהלך התכנון – כולל הגדרת חזון התכנון ,מטרות ויעדים (כמפורט בהמשך
התקציר).
הניתוח נערך באמצעות טכניקת  SWOTבאמצעותה זוהו התחומים העיקריים הקשורים לפיתוח
האזור ,וכן זוהו פוטנציאל הפיתוח של האזור מחד ,והבעיות והחסמים ,מאידך גיסא .הניתוח
נערך לפי מאפייני האזור ותחומי התכנון השונים.

 2.2.1חוזקות ,יתרונות ()S
להלן תמצית סקירת היתרונות הקיימים במועצה לפי תחומים (ראו גם תרשים מס'  -6מנופי
הפיתוח ופוטנציאל האזור):
בתחום הטבעי/סביבתי
 משאבים טבעיים  -קרינת שמש ורוח; אקולוגיה ואיכות סביבה ייחודיים.בתחום הפיתוח הפיסי/סביבתי
 מרחבים גדולים בעלי פוטנציאל פיתוח; מרחבים פתוחים במצב טוב יחסית ושטחים פתוחים נרחבים מוגנים סטטוטורית; המועצה והישובים בעלי אוריינטציה ומודעות סביבתית; תחום האנרגיה המתחדשת מצריך שטחים נרחבים ,במועצה (מחוץ למשבצות הישובים)שטחים אשר עשויים להתאים לייעוד זה.
בתחום ההתיישבות והמגורים
 סמיכות לאזורים בעלי איכויות משאבי טבע ונוף; קרבה לצירי תנועה; שטחים סטטוטוריים בעלי פוטנציאל פיתוח.בתחום חברה וקהילה
 משאבים אנושיים; קשר חזק בין האוכלוסייה לאזור ולישוב מגורים; מודעות סביבתית-אזורית; תהליכי השינוי החברתי-כלכלי בישובים השונים נעשים בתהליך מתמשך ללא"התפרקות" מהנכסים החברתיים והאידיאולוגיים;
 מגוון של קיבוצים מבחינת גודל ,תפיסת עולם ומיקום.בתחום שירותי ציבור
 היצע שירותי ציבור מגוון ומספק ,חלקם במסגרת האזורית וחלקם במסגרת היישובית; שירותי חינוך ברמה גבוהה; עתודות קרקע במרכז המועצה ובישובים לפיתוח שירותי ציבור נוספים; -תשתית טובה של אנשי מקצוע ויכולות מקצועיות ,בקרב תושבי האזור.
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בתחום פיתוח כלכלי ותעסוקה
 אזור כמעט שאינו מאוכלס ולכן ניתן לפיתוח באופן שיתאים וישתלם כלכלית; ההכנסות גבוהות של המועצה מארנונה; שיתופי פעולה ברמה הכלכלית בין הישובים בענפים כלכליים קיימים; משאבי ונתוני סביבה ייחודיים המהווים תנאים לפעילות כלכלית ייחודית; סמיכות לעיר אילת המהווה פוטנציאל לפיתוח; אחוז מועסקים גבוה; תשתית מפותחת של מכוני מחקר ופיתוח.בתחום התיירות
 משאבי טבע וסביבה ייחודים; מגוון מוצרי ושירותי תיירות המבודלים מאילת; סמיכות לנתיב תחבורתי וקרבה לאילת ; אזור וגבול שקט מבחינה ביטחונית. התארגנות אזורית קיימת; הון אנושי אומנותי; -אתרים תיירותיים מרכזיים.

 2.2.2בעיות וחסרונות ()W
להלן תמצית סקירת הבעיות בתחומי התכנון השונים (ראו תרשים מס' - 7הקשרים בין הבעיות):
בתחום הפיסי/טבעי
 מיקום גיאוגרפי פריפריאלי; תנאי אקלים קיצוניים ,בייחוד בחודשי הקיץ.בתחום הפיתוח הפיסי/סביבתי
 שטחים מצומצמים לפיתוח הנובעים ממגבלות סביבתיות ,ביטחוניות ומפריסת ייעודיקרקע מגבילים;
 שטחים רגישים לפיתוח היוצרים קונפליקטים בנוגע לשימור ופיתוח.בתחום ההתיישבות והמגורים
 פיזור גיאוגרפי של הישובים המתאפיין בריחוק ובידוד; חוסר שוויון בין הישובים מבחינת גודל והיכולת החברתית והכלכלית; היעדר פתרונות דיור; היעדר מקורות תעסוקה בישובים; נגישות  -מחסור בתחבורה ציבורית; -היעדר שיתוף פעולה בין יישובי המועצה לפיתוח בתחומים שונים.
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בתחום חברה וקהילה
 הזדקנות האוכלוסייה ומחסור באוכלוסייה צעירה; רמה כלכלית נמוכה; בחלק מהקיבוצים מספר קטן מאד של חברים; העדר פרוגרמה כוללת ארוכת טווח בחלק מן הקבוצים שעברו שינויים.בתחום שירותי ציבור
 רמת ומגוון השירותים שהתושבים מקבלים בפועל שונה בין יישובי המועצה; קיבוצים קטנים מתקשים להפעיל ולתחזק את שרותי הקהילה; העדר מרכז מסחרי מספק בישובים עצמם ובמועצה; העדר מרכז אזורי "תוסס" ומטופח; צורך בהשקעת משאבים גדולים ביותר ,כדי לייצר מגוון איכותי של שירותים שאין להם"סף כניסה";
 מערך נרחב של הסעות ,משאבים כספיים וארגוניים עקב הפריסה הגיאוגרפית הנרחבת.בתחום פיתוח כלכלי ותעסוקה
 גיוון תעסוקתי מועט ביותר והסתמכות יתר על החקלאות כמקור פרנסה; מחסור חמור במשאבים כלכליים (הון) לפיתוח תשתיות חיוניות; מחסור במים לעיבוד חקלאי למימוש מלוא הפוטנציאל; מחסור בכוח אדם למימוש פוטנציאל הצמיחה של הענפים הכלכליים הקיימים.בתחום התיירות
 העדר מודעות ,מיתוג ומיצוב; מרחק ממרכז הארץ ,מיעוט אטרקציות והעדר מוצרים לאמצע השבוע ,העדר פעילות ערבולילה;
 אקלים חם מאוד בקיץ; חוסר בראייה תיירותית עסקית ,העדר חבילות תיירותיות אזוריות ,חוסר שיתוף פעולהבין תיירנים;
 העדר בידול מאילת; העדר תחבורה ציבורית מפותחת; מחסור בכוח אדם מקצועי ומיומן; -אזור מחוץ לתחום פטור ממע"מ.
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 2.2.3הזדמנויות ()O
ניתן לזהות מספר כיוונים בהם טמונות הזדמנויות לפיתוח האזור:
 עליה בביקוש למגורים בקרבה לטבע ולשטחים פתוחים בשילוב חיפוש אחר איכות חיים
סביבתית ורמת חינוך גבוהה -הביקוש ההולך וגובר מצד אוכלוסייה למגורים צמודי קרקע
בצמוד למשאבי טבע ונוף בשילוב מערכת חינוך ברמה גבוהה ,בשילוב עלייה במחירי הנדל"ן
במרכז הארץ ,עשויה להגביר את האטרקטיביות של חבל אילות בקרב משפחות צעירות.
 אפשרות סטטוטורית לגידול אוכלוסייה -מבחינה תכנונית ,יעדי האוכלוסייה לשנת 2015
במועצה אזורית חבל אילות עומדים על בין  5,000-20,000איש (תלוי במקור) .גידול של כ-
 40%-85%מהמצב כיום .הישובים יכולים להתרחב עד כ 500-יח"ד לישוב עם אפשרות חריגה.
 רזרבות קרקעיות המיועדות למגורים במשבצות הישובים -מבחינה סטטוטורית ,קיימים
שטחים רבים המיועדים למגורים ואינם מנוצלים עדיין.
 רזרבות קרקעיות גדולות בשטחי המועצה ,שלאחר מיונן ניתן יהיה ליעד חלק מהן לפיתוח.
 ביקוש גובר למגורים בישובים מוטי פעילות קהילתית -אוכלוסיית המועצה המאופיינת
באוכלוסייה משכילה מעל הממוצע בעלת מודעות וגאווה מקומית-סביבתית מאפשרת לפתח
חיים קהילתיים המשלבים שותפות ,הסכמות ומעורבות ציבורית בתחומי החיים השונים
(חינוך ,קהילה ,תעסוקה ועוד) .אפיונים אלה עשויים למשוך אוכלוסייה חדשה.
 לאזור פוטנציאל למשוך אוכלוסייה -רוב הגידול היום הינו מהגירה חיובית .בני הנוער היו
מעוניינים להישאר באזור בתנאי למימוש תעסוקתי.
 פיתוח תעשיית הידע  -בהתבסס על מכוני המחקר והידע שנצבר באזור בתחומי החקלאות
והאנרגיה המתחדשת.
 מבחינת פיתוח התיירות ,להלן הכיוונים בהם טמונות ההזדמנויות:
 תנועת תיירים חולפת על כביש הערבה – חלון הראווה של חבל אילות. שדרוג המוצר הקיים -מלון איכותי ובעל מיתוג בינלאומי בבקעת תמנע; אפשרות להפוך ביןיום ללילה בחודשי הקיץ החמים; פיתוח ועידוד קיום אירועים תיירותיים (פסטיבלים)
במרחב חבל אילות; ניצול אתרי אילת (כולל הקניון) כגיוון לפעילות האורחים; אתרי
התיירות בירדן (איום והזדמנות כאחד); הקיבוץ כחוויה קיבוצית תיירותית; שדה תעופה
אזורי משותף (בינלאומי); תשתית מפותחת לטיפולים הוליסטיים; מימוש פוטנציאל השלום
לתיירות.
 גידול בביקוש מוצרי תיירות שניתן לספק בחבל אילות -תיירות אופניים; תיירות ;4X4תיירות מדברית; תיירות קמפינג ולינת שטח.
 אפשרויות להרחבת קהל היעד -גידול בביקוש לתיירות גימלאים; לתיירות שלהאוכלוסייה הדתית; התגברות התיירות הנכנסת.
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50
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רחוב דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות" –

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

 2.2.4איומים/חסמים ()T
בתחום ההתיישבות:


אובדן האופי המקומי-אזורי כתוצאה מהגדלת אוכלוסייה על פי יעדי האוכלוסייה
הסטטוטוריים -גידול המועצה על פי יעדי האוכלוסייה של  10,000ו 20,000 -תושבים
עשויים להוביל לאובדן האופי המקומי ,הקהילתי ,החברתי והפיסי של המועצה.

בתחום החברה והקהילה:


דלדול אוכלוסייה עקב הזדקנות אוכלוסייה קיימת ופיגור במשיכת אוכלוסייה איכותית
חדשה ,עקב פיגור ביצירת גורמי משיכה לאוכלוסייה כזאת.

בתחום הכלכלי:


פיזור מועט של הפעילות החקלאית והסתמכות היתר על גידול תמרים מזן המג'ול -
בהסתמכות זאת טמון איום כלכלי משמעותי ,עקב פגיעה אפשרית הן מצד ההיצע
(מזיק חקלאי או זן איכותי מתחרה) והן מצד הביקוש (שינוי טעמים של צרכנים).



קיצוץ מכסות מים לחקלאות עקב שינוי התנאים המרחביים ובמדינה כלה.

בתחום התיירות:


התפתחות תיירותית מואצת באזורי תיירות מתחרים  -אילת כיעד תיירותי;
השתלטות על המותג המדברי ע"י אזורי נגב אחרים; אתרי התיירות בירדן (איום
והזדמנות כאחד); שדה תעופה בעקבה; תהליכי פיתוח בירדן  /סיני; רכבת ישירה
לאילת.



הידרדרות התיירות החינוכית בישראל;



כושר הנשיאה של השטח והקהילות; יזמויות לא ידידותיות לסביבה; היעדר
שיתופי פעולה בין תיירני החבל.
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תרשים מס'  :7בעיות וחסמים במרחב חבל אילות
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 2.2.5סיכום ומסקנות:
מהניתוח הנ"ל לה כי פוטנציאל הפיתוח העיקרי במועצה יכול להשען על התשתיות הפיזיות,
החברתיות והכלכליות הקיימות :התשתית האנושית והחברתית הקיימת -אוכלוסיה איכותית
ברמה גבוהה ,הפוטנציאל ההתיישבותי ,קרי -ייחודיות הקיבוצים באזור ,וכן הפוטנציאל
לפיתוח כלכלי -בתחומי החקלאות ,תיירות ,אנרגיה מתחדשת וכן בפיתוח עסקים ויזמות
עסקית) .אזור חבל אילות ניחן במשאבים טבעיים ואנושיים ובפוטנציאל פיתוח רב ומיוחד.
יתרונותיו המרכזיים של האזור הם משאביו הטבעיים -נוף וטבע מדברי מיוחד ,קרינת שמש
ואנרגית רוח ייחודיים ,ומשאביו האנושיים -אוכלוסייה ברמה חברתית גבוהה משכילה ,בעלת
מודעות סביבתית גבוהה וקשר חזק לאזור ותשתית התיישבותית  -קיבוצית מסורתית בעלת
בסיס אידיאולוגי וקשר הדוק לסביבה המדברית .קיימת במועצה תשתית מחקרית -המהווה כוח
משיכה לחוקרים בתחומים מגוונים  -חקלאות ,אנרגיה מתחדשת ואקולוגיה וחקר המדבר;
סמיכות האזור לאילת ולגבול הבינלאומי עם ירדן  -עשויים לשמש מנוף לפיתוח עסקים; תשתית
שירותי הציבור במועצה מפותחת וכוללת ,בין היתר ,שירותי חינוך ברמה גבוהה .מבחינה
קרקעית ,קיימים שטחים ומרחבים רבים בעלי פוטנציאל לפיתוח עתידי.
יתרונות אלה עשויים להוות גורמי משיכה חזקים לאוכלוסייה חדשה ולהשארת הצעירים באזור.
גידול האוכלוסייה הכרחי להמשך פיתוח האזור ושדרוג התשתיות הקיימות.
יחד עם זאת ,קיימים באזור גם חסרונות ונוצרו קונפליקטים המהווים חסמים לפיתוח  -העשויים
לעכב ואף למנוע פיתוח .האזור רגיש ביותר לפיתוח הן מבחינה סביבתית/פיזית (משאבי הטבע
והנוף) והן מבחינה אידיאולוגית (אקולוגיה מדברית ייחודית) ,קיימות מגבלות שימוש ופיתוח
עקב שימושי קרקע מגבילים בשטחים נרחבים של המועצה ,מיקום פריפריאלי המרוחק ממוקדי
הכוח הכלכליים ,הפוליטיים והתרבותיים; מיעוט התושבים וקצב גידול נוכחי איטי נוכח בסיס
אידיאולוגי מוגדר; פער בין הישובים השונים מבחינת היקף האוכלוסייה והיקף השירותים
הניתנים; מחסור במשאבים כלכליים לפיתוח דיור ותשתיות כלכליות; היעדר גיוון תעסוקתי
והסתמכות על ענף החקלאות כענף עיקרי.
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 .2.3דילמות תכנוניות
הדילמות בפיתוח האזור נובעות מאופי האזור ומכווני הפיתוח האפשריים והרצויים ,המתחדדים
לאור הניתוח שלעיל .הדילמות המרכזיות נוגעות לנושאים הבאים:

 2.3.1שימור מול פיתוח
רוב מרחב המועצה האזורית מיועד לשמורות טבע ,שטחי אש ותשתיות ,וכן שטחים פתוחים
שאינם מוגנים סטטוטורית .עם זאת ,פיתוח תעסוקה ואמצעי ייצור הכרחיים לקיום התושבים
והקיבוצים באזור.
בעקבות זאת ,נוצר קונפליקט בין הצורך והרצון לשמור על הסביבה ולשמר את השטחים
הפתוחים ,לבין הצורך לקדם ולפתח את החקלאות ,שהיא מקור הפרנסה העיקרי של תושבי
ויישובי האזור .כך גם לגבי תחומי פיתוח נוספים כתיירות ,אנרגיה מתחדשת ועוד.

 2.3.2גידול באוכלוסייה  -יתרון או חיסרון לגודל?
קיים צורך קיומי ברמה האזורית וברמת הישובים (בייחוד הקטנים) בהגדלת כמות התושבים
במועצה ושינוי תמהיל המגורים .עם זאת ,קיים רצון לשמור על עולם ערכי קיבוצי/בר קיימא.
למועצה וליישובים בפרט אין עתיד ללא הגדלת מספר התושבים .השירותים הניתנים על ידי
הרשויות יכולים להכיל כמות גדולה בהרבה של משתמשים כמעט ללא עלויות נוספות .הגדלת
מספר התושבים ,שלא כרוכה בהוצאות רבות נוספות ,תביא הגדלה משמעותית של ההכנסות,
ותאפשר קיום הקיבוצים גם בעתיד.
עם זאת ,ההרחבה תביא עימה תושבים בעלי עולם ערכים שונה ,בתמהיל מגורים שונה (הגדלה
משמעותית של היישובים הקהילתיים) שעלולים להשפיע על החינוך והערכים הניתנים ונרכשים
במסגרות החינוך המשותפות.

 2.3.3הגדלת הקיבוצים תוך שמירה על יחס חברים-תושבים
בהמשך לדילמה הקודמת ,התושבים מעוניינים לשמור על תמהיל המורכב מרוב של חברים
בקיבוצים .יחד עם זאת ,קיים מחסור באפשרויות דיור הנובע מהעדר מקורות מימון לבניית יח"ד
חדשות או שדרוג ההיצע הקיים.

 2.3.4ביחד ולחוד
התושבים מזהים עצמם עם הקיבוץ בו הם גרים .במקביל ,המועצה מספקת שירותי ציבור
מרכזיים כחינוך ,שירותי בריאות ותרבות ושותפה בפיתוח תעסוקה .תושבי המועצה מכירים
בחשיבות פיתוח השירותים ברמה האזורית ,יחד עם זאת ,הם מעוניינים בהמשך פיתוח
השירותים ברמת הקיבוץ .מכאן ,עולות השאלות באיזה נושאים ותחומים יש להמשיך ולפתח
שירותים מרכזיים ולערב את המועצה ,ואילו תחומים יש להשאיר לפתרון ולתכנון ברמת הקיבוץ.
כמו כן ,מהי רמת שיתופי פעולה בין הישובים ובאיזה אופן יש לבצעה .האם לקבוע מדיניות
משותפת? או אולי יש לתמוך בייחודיות של כל יישוב?
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 2.3.5סיכום ומסקנות
נוכח דילמות אלו ,עלה כי גיבוש אסטרטגיה לפיתוח האזור ,על פי רצון התושבים ,חייב להיעשות
תוך שמירת אופיו ההתיישבותי והסביבתי הקיים .כשלב בתהליך התכנון ובהתבסס על פרופיל
האזור ובשיתוף הציבור -שעיקריו הובאו לעיל - 8גובש החזון ,המטרות ויעדי המועצה.
החזון נועד להוות את המסגרת לאסטרטגיה התכנונית לפיתוח האזור ,ולשקף את רצון התושבים
ומהוויהם .המטרות והיעדים נגזרו מהחזון ,מההזדמנויות הקיימות ,ומהצורך בצמצום ומזעור
השפעותיהם של החסמים והאיומים.

 8ראו גם -דו"ח שלב א' -פרופיל האזור
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 .3תפיסת התכנון והחזון לפיתוח האזור

9

 9מבוסס על דו"ח שלב ב' " -חזון לפיתוח מועצה אזורית חבל אילות" -מרץ 2009
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 3.1תפיסת התכנון
תפיסת התכנון ,עליה מתבססת תכנית האב לחבל אילות נשענת על השלבים השונים של הכנת
התכנית ותהליך התכנון ,כפי שפורט לעיל ועל החזון הנבחר לפיתוח האזור ,כאשר המטרה
המרכזית של התכנית הינה גידול האוכלוסייה.
בהתבסס על ממצאי שלב מצב קיים ,כפי שפורטו לעיל  -גובש החזון ,המטרות ויעדי המועצה.
החזון משקף את רצון התושבים ומהווה את המסגרת לאסטרטגיה התכנונית לפיתוח האזור.
המטרות והיעדים נגזרו מהחזון ,ומהניתוח של ההזדמנויות הקיימות ,הבעיות בפיתוח ומן הצורך
בצמצום ומזעור השפעותיהם של החסמים והאיומים.
הגדרת החזון לפיתוח המועצה ,מבטא את דמותו העתידית של האזור ,מהווה את לב ליבה של
תוכנית האב ומגדיר את המסגרת לעיצוב והתוויית תוכניות הפעולה לפיתוח האזור לטווח הקצר
והארוך.

 3.2החזון לפיתוח האזור:
"לממש ולפתח את "החלום ההתיישבותי" החלוצי של האזור-
המושתת על ערכים של לכידות קהילתית ,שיתוף ועזרה הדדית
ויתבסס על פיתוח כלכלי תואם בזיקה ליתרונות היחסיים של האזור,
תוך התייחסות סביבתית כוללת".
לחזון מצורפים היגדים נלווים:
חבל אילות שואף:


לשמר ולטפח את אופיו ההתיישבותי השיתופי והקהילתי המגוון;



לטפח חינוך ערכי ואיכותי;



להיות האזור המוביל בארץ בתחום האנרגיה המתחדשת;



לפתח חקלאות ,תיירות ותעשיה ייחודיים לאזור;



להפוך למוקד של מחקר ופיתוח ,בנושאי אנרגיה ,חקלאות וסביבה;



לנהל מדיניות פיתוח בר קיימא ,תוך שמירה על השטחים הפתוחים.

החזון מבטא את הממשק המועדף בין פיתוח כלכלי והתיישבותי ובין שמירה על המסגרות
ההתיישבותיות הקיימות – האידיאולוגיות והסביבתיות.
חזון זה נועד לשמש מסגרת לתכנית האב ,והוא גובש על ידי התושבים לאחר בחינה של ארבעה
תרחישי חזון אפשריים ,שביטאו גישות ותפיסות שונות לפיתוח האזור.
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 .3.3מטרות ,יעדים ואמצעים
האתגר התכנוני העיקרי בפיתוח האזור ,כאמור ,הינו הגדלת האוכלוסייה באמצעות העצמת כוחו.
זאת ,הן למשיכת האוכלוסייה הקיימת ודור הבנים הממשיכים ,להישאר במקום והן למשיכת
אוכלוסייה חדשה ואיכותית שתגיע ותשתלב באזור .השאיפה היא שגידול האוכלוסייה יוביל
לפיתוח כלכלי ובעקבותיו לשיפור באיכות החיים.
בהתאמה לכך ,הוגדרה מטרת העל כנגזרת של החזון לפיתוח האזור ,כדלקמן:
משיכת אוכלוסייה חדשה ואיכותית לאזור ,לקליטה בישובים הקיימים
ובמסגרות הקיימות בהם,
תוך שמירה על האיכויות הקהילתיות הקיימות והסביבה הטבעית,
ותוך התאמת הפיתוח הכלכלי למגמות אלה ,והעדפת פיתוח ענפי החקלאות,
התיירות והאנרגיה המתחדשת.
מתוך מטרת העל נגזרו יעדי ומטרות התכנית והאמצעים להשגתם ,כפי שמוצג בתרשים שלהלן.
התרשים ערוך במדרג היררכי .כל שלב תחתון מהווה אמצעי להשגת השלב במדרג הגבוה ממנו.
מטרות התכנית ,היעדים והאמצעים מהווים את "עמוד התווך" בין השלב הרעיוני של התכנית,
שהסתיים בחזון הנבחר לבין השלב האופרטיבי של התכנון :גיבוש חלופות ובחירת החלופה
המועדפת ,ובסופו של דבר ,גיבוש תכנית האב.
יעדי התכנית ,נועדו להשיא את מטרות התכנית ומטרת העל ,בעוד שהיעדים האופרטיביים יוצרים
מסגרת מעשית להשגתם להגשמת היעדים והמטרות ,באמצעות  -יצירת מנופים להגדלת
אוכלוסייה בישובים ,מתוך רגישות וזהירות לשמירה על הסביבה ותוך שמירה על המסגרות
הקיימות במישור האידיאולוגי.
האמצעים משמשים ככלים ליצירת תשתית שתייצר ותמנף שינוי באזור גם בטווח הקצר,
בהתבסס על ההיצע הקיים והיתרונות הרבים של האזור.
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משיכת אוכלוסייה חדשה ואיכותית לאזור,
לקליטה בקיבוצים הקיימים ובמסגרות הקיימות בהם,
תוך שמירה על האיכויות הקהילתיות הקיימות והסביבה הטבעית,
והתאמת הפיתוח הכלכלי למגמות אלה ,תוך העדפת פיתוח ענפי החקלאות והאנרגיה המתחדשת

התיישבות
גידול ופיתוח של מערך ההתיישבות
באזור באופן מבוקר
בהתמקד במסגרות ההתיישבות
הקיימות,
תוך שמירה על הצביון הייחודי
והאיכותי של האזור

פיתוח כלכלי ותעסוקה
הגברת כוח המשיכה של האזור לפיתוח
כלכלי ותעסוקה ,בהתאמה לתנאי
הסביבה

משיכת אוכלוסייה איכותית
להתיישבות קבע:
אוכלוסייה חדשה ובני המקום

יצירת תנאים כלכליים מתאימים
ליים,
כלכליים
ליזום ולפיתוח ענפים כלכ
בהתייחס ליתרונות היחסיים של
האזור ,תוך התחשבות ושילוב בסביבה

פיתוח וטיפוח הישובים הקיימים

הרחבת הפיתוח חקלאי כבסיס
התיישבותי
התיישבותי

בחינת שטחים לפיתוח התיישבותי

קהילה ושירותי ציבור
יצירת חוסן חברתי בכל
אחד מן הישובים
פיתוח קהילות בעלות
זיקה שיתופית וזיקה
לסביבה המדברית

משיכת תעשיה עתירת ידע

העלאת
רמה
ומגוון של
שירותי
ציבור

עידוד טיפוח המסגרות
הקהילתיות השונות

פיתוח מגוון שרותי הציבור
ברמת הישוב והאזור

פיתוח בר קיימא

פיתוח תעשיית המחצבים
העלאת רמת איכות החיים באזור
ברמת הישובים וברמת המועצה ,תוך
התאמה להעדפות התושבים ואורחות
החיים הקיימים
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שאיפה למניעה ולצמצום מטרדים
ומפגעים לסביבה ולישובים
שמירה על משאבי טבע וסביבה
טבעית

פיתוח חזותי -עיצובי המשתלב עם
הנוף והסביבה

דגש על מסגרות חברתיות
שיתופיות ערכיות

פיתוח אנרגיה מתחדשת כאזור
המוביל בארץ

סביבה

דגש על חינוך חברתי ,אידיאולוגי
ופלורליסטי

הגנת השטחים הפתוחים ושמירת
הרצף שלהם

פיתוח תיירות מדברית-אקולוגית

פיתוח ענף התיירות בעל זיקה למדבר
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טיפוח המסגרות הקיימות
בקיבוצים
הגדלת היצע המגורים

פיתוח מוקדי תעסוקה הכוללים ,בין
היתר ,תעשייה ומו"פ מתאימים לאזור
המשתלבים בסביבה
איתור שטחים לפיתוח אזורים
לתעשייה,מסחר ומבני ציבור ,אנרגיה
מתחדשת ,תיירות ,חקלאות

מימוש מספר נחלות מתוכננות
והוספת נחלות חדשות

מיתוג האזור למשיכת
פעילות כלכלית המשתלבת בסביבה

מיתוג האזור למשיכת
אוכלוסייה מתאימה

הגדלת מושכנים תיירותיים

איתור והגדרת שטחים לפיתוח
ההתיישבות
אפיון ייחודיות האזור שתשמש
כמנוף למשיכת אוכלוסייה
פיתוח הרחבות קהילתיות
בקיבוצים

יצירת תמריצים למשיכת תעשייה
עתירת ידע המנצלת את תנאי האזור

מיצוי סטאטוטורי ועיבוי הישובים

עידוד פיתוח תיירות אקולוגית,
באמצעות תמריצים ומינוף יזמות
מקומית וחיצונית

יצירת מנגנון הטבות לרוכשי יחידות
דיור באמצעות מענקים והלוואות
(משכנתאות) מסובסדות.
שדרוג יחידות מגורים קיימים
סבסוד הוצאות הפיתוח

קליטת אוכלוסייה ,תוך התייחסות
לייחודיות של כל ישוב ,על פי
תפיסת עולמו

איתור שטחים פתוחים ומיונם
לפיתוח ולשימור

פיתוח במסגרת ייעודים
סטטוטורים מתאימים בלבד

שדרוג ופיתוח היצע השירותים
התיירותיים הקיים
עידוד הקמת תחנות כח סולאריות
באמצעות תמריצים והקלות במיסוי

בניית יח"ד להשכרה ע"י גופים
שונים ויזמויות

יצירת קהילתיות המבוססת על
מודלים שונים של שתופיות,
במסגרות שונות ובקנה מידה גדול
מהקיים

דגש על חינוך חברתי,
אידיאולוגי:
פיתוח תכניות ותכנים
חינוכיים-ערכיים ובעלי
אוריינטציה סביבתית
עידוד שותפויות שונות
במסגרת הישוב ובין הישובים

הגדרת
קריטריונים
ועקרונות פיתוח
בר קיימא

יצירת כלים
לסיווג והערכת
שטחים פתוחים

פיתוח צמוד דופן
לשטחים
מפותחים

שימוש חוזר
בקרקע מופרת

התמקדות בגידולים חקלאיים בעלי
יתרון יחסי לאזור או התאמתם
לסביבה,

שמירה על רצף שטחים פתוחים

הרחבת הבסיס המדעי והמחקרי
באזור ופיתוח מוקדי מו"פ חקלאי

שימושי קרקע בשכבות
עידוד בנייה ופיתוח המתאימים
ומשתלבים בסביבה

יצירת מנגנון תמיכה בעסקים קטנים
במרחב ,על ידי יצירת נגישות נוחה
למענקים והלוואות מסובסדות.
גיבוש אמצעים אופרטיביים למשיכת
הון ,תוך ניצול יתרונות האזור

מקרא:
מטרת-על
יעדים
מטרות משנה
יעדים אופרטיביים
אמצעים

עידוד הקמת מבנים "ירוקים"

הכנסת מרחב חבל אילות למסגרת
הטבות המיסוי על עבודה.
מורן – תכנון ערים ואזורים
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 .3.4קריטריונים ומדדים לבחינת החלופות לפיתוח האזור
הערכת החלופות ובחירת חלופה מועדפת הינו תהליך מובנה ומורכב ,הבנוי ממספר שלבים ונערך
על פי קריטריונים ואמות מידה ,אשר שימשו כלי לבחירת החלופה ,הממקסמת את השגת
המטרות והיעדים (כפי שפורטו בתרשים מס'  ,8לעיל).
מידת השגת היעדים נמדדה ברמה הכמותית והאיכותית ,בהתאמה למדד המוגדר.
להלן רשימת הקריטריונים והמדדים ששימשו לניתוח החלופות:
לוח מס'  : 1קריטריונים ומדדים לניתוח החלופות
תחום
גודל
אוכלוסייה

קריטריונים
כושר האזור למשיכת
אוכלוסייה חזקה חדשה
וחיזוק אוכלוסייה
הקיימת

מדדים
מידת מימוש הפוטנציאל ההתיישבותי
מידת משיכת רוב אוכלוסייה לתוך המסגרות
הקיימות של הקיבוצים
היכולת להעלות את רמת ומגוון שרותי ציבור
10

הגדלת אפשרויות כלכליות לפיתוח חוסן כלכלי
בכל אחד מהישובים
ופתרונות דיור לאוכלוסייה חדשה בישובים
מידת היכולת ליצור פלורליזם חברתי המבוסס
על שותפויות בכל אחד מן הישובים

מערך
ופריסת
התיישבות

מערך
שירותי
ציבור

10

מידת טיפוח המסגרת
הקהילתית הקיבוצית-
ערכית
כושר האזור למשיכת
אוכלוסייה חדשה חזקה
וחיזוק אוכלוסייה
הקיימת

מידת שמירת היחס בין חברי האגודות
החקלאיות לתושבים
מידת מימוש הפוטנציאל ההתיישבותי
מידת היכולת לייצר היצע מגורים אטרקטיבי:
 מגוון ייחודיותכושר למשיכת אוכלוסייה למסגרות הקיימות
של הקיבוצים
מידת היכולת להעלאת רמת ומגוון שרותי ציבור

שיפור תשתיות:
נגישות
חזות
הגדלת אפשרויות כלכליות לפיתוח חוסן כלכלי
בכל אחד מהישובים
מידת השמירה על השטחים הפתוחים
מידת השמירה על
הקיימים -אקולוגית ונופית
הסביבה והטיפוח של
צביון המקום  ,וייחודיותו ,מידת השמירה על רצף "נוף פתוח"
במסגרת הפיתוח
מידת הצמדות לתכנון קיים ומאושר ו/או תכנון
ההתיישבותי והכלכלי
חדש ,תוך הצמדות לקרקע מופרת.
מידת היכולת להעלות את סף הכניסה לשירותי
מידת היכולת להעלאת
הציבור
רמת ומגוון שרותי ציבור
מידת האפשרות לקיים שירותים קהילתיים
בתוך הישובים ,בנוסף לשירותים המרכזיים,
תוך צמצום פערים בין הישובים בהיצע

פוטנציאל התיישבותי= הפוטנציאל הסטאטוטורי של האזור וכושר הצמיחה של הישובים

61
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רחוב דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות"

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

תחום

מדדים

קריטריונים
השירותים.

פיתוח
כלכלי
ותעסוקה

מידת היכולת להגדיל את
ההיצע התעסוקתי ,תוך
התחשבות ושילוב
בסביבה

היכולת למשוך יוזמות
כלכליות חדשות,
המותאמות לסביבה,
ולממשן

פיתוח
תיירותי

מידת היכולת להגדיל את
ההיצע התיירותי ,תוך
התחשבות ושילוב
בסביבה

כושר למשיכת יוזמות
תיירותיות בעלות
אוריינטציה סביבתית

מידת היכולת להגדיל את ההיצע התעסוקתי
בדגש על פיתוח בעל אוריינטציה סביבתית
מידת האפשרות לפתח וליישם באזור
טכנולוגיות חדשניות המשתלבות בסביבה ,בדגש
על האנרגיה המתחדשת
מידת האפשרות למשוך תעשיות עתירות ידע
בתחומים ייחודיים לאזור כחקלאות ,מינרלים
ואנרגיה ,המשתלבות בסביבה
מידת היכולת למשוך יוזמות כלכליות -
חקלאיות ותיירותיות  -חדשות ,המותאמות
לסביבה ,ולממשן
מידת האפשרות ליצור תשתית פיזית ,מחקרית
וכוח אדם למשיכת יזמים
מידת האפשרות לפתח חקלאות מסורתית
המחזקת את הקשר בין האדם לסביבה ומדגישה
את מטרת ההתיישבות הראשונית
מידת היכולת למקסם פוטנציאלים כלכליים
מבלי לאבד שליטה וצביון
מידת היכולת ליצור מושכנים חדשים ממנפים,
על בסיס יצירתיות/מעוף
מידת הפנייה לקהלי יעד אניני מדבר ,בחתך
חברתי-כלכלי מלא (לרבות פלחי השוק
העממיים)
מידת שמירה על המרקם החברתי (הימנעות
מפיתוח המסכן/פוגע במרקם)
מידת שמירה על אופי הישובים
מידת שמירה על צביון סביבתי
מידת פיתוח בר-קיימא
מידת היכולת למשוך יוזמות תיירותיות -
חדשות ,המותאמות לסביבה ולממשן
מידת האפשרות ליצור תשתית פיזית וכוח אדם
למשיכת יזמים
מידת יכולת פיתוח עסקים מחוללי הון
להשקעות נוספות (לא רק מאוזנים או נושאי
רווחים שוליים)
מידת ביסוס הענף על משאבי אנוש מקומיים
מידת ביסוס על תיירות מתאכסנת (נופשוני לינה
– ")"Stay put
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 .4חלופות -ניתוח והצגה
והחלופה הנבחרת

11

 11מבוסס על דו"ח שלב ג'  -חלופות לפיתוח חבל אילות – אוקטובר .2009
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 .4.1ניתוח החלופות לפיתוח המועצה
צוות התכנון גיבש חלופות לכל הנושאים שנחקרו ונבדקו :אוכלוסיה ,מגורים ,שירותי ציבור,
תעסוקה ,תיירות  ,שטחים פתוחים וסביבה .מהן הורכבו  4חלופות משולבות (חלופות א'-ד').
חלופה ה' עוצבה על פי הרעיונות והעדפות במסגרת דיונים שהתקיימו עם צוותי החשיבה במועצה.
לאחר מכן -נערך דיון מקיף בועדת ההיגוי הפנימית של המועצה ,במסגרתו נבחרה החלופה
המועדפת.
החלופות המשולבות המפורטות לעיל ,נוצרו ממרכיבי החלופות הנושאיות אשר חיזקו זה את זה,
וכללו נושאי פיתוח שהוגדרו בשלבים קודמים של תהליך התכנון :גודל אוכלוסייה; מערך
ופריסת ההתיישבות; פיתוח חברתי; מערך ופריסת שירותי ציבור; פיתוח כלכלי ותעסוקה
ופיתוח תיירותי.
נושאי הפיתוח הללו נכללו בחלופות לאור ניתוח המצב הקיים וכן בהתבסס על מגמות הגידול
והפוטנציאל הסטאטוטורי של הישובים והאזור; גודל משבצת חקלאית ( 100נחלות לישוב
וגודלן ;)12מגמות הפיתוח הרצויות כפי שהועלו על ידי התושבים ,וכן תכניות פיתוח ומגמות תכנון
כפי שבאות לידי ביטוי בתכניות המחוזיות (תמ"מ 14/4ותמ"מ 14/ 4שינוי  )21ותכניות ארציות,
כגון  -תמ"א  ,35תמ"א  23ועוד (ראו פירוט בדו"ח שלב א' -איסוף ,ריכוז וניתוח נתונים) .בנוסף,
המסגרות הרעיוניות של החלופות התבססו על החזון ומטרות התכנית (המפורטים בדו"ח שלב
ב'– חזון ,מטרות ויעדים).
החלופות המשולבות ,המבוססות על החלופות הנושאיות ,מייצגות תפיסות תכנוניות שונות בנוגע
לעוצמות הפיתוח הרצוי ,כולל הצגת עוצמת פיתוח מינימאלית (חלופה משולבת א') ועוצמת
פיתוח מקסימאלית (חלופה משולבת ד') .חלופות אלו היוו "חלופת קצה" ,אשר איפשרו לבחון את
אפשרויות ומשמעויות פיתוח האזור ,בנוסף לחלופות הביניים.
החלופה המשולבת -חלופה ה' -שנבחרה בצוותי החשיבה מהווה שילוב בין מרכיבי החלופות
השונות ,בעיקר מחלופות הביניים – חלופות ב' ו-ג'.
להלן פירוט המרכיבים והמאפיינים העיקריים כל חלופה:

 12לפי תקן מספר נחלות לישובי הערבה ,משרד החקלאות

64
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רח' דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות"

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

לוח מס'  :2עיקרי החלופות המשולבות

חלופה ה' –
חלופה א'

חלופה ב'

 7,000נפש;
 5,000נפש;
משיכת
"עסקים
אוכלוסייה
כרגיל";
נוספת במסגרת
מוקד
הישובים
שירותים אחד
הקיימים ,תוך-
ומוקד
מיצוי חלקי של
תעסוקתי
יעודי קרקע
אחד;
גידול בתוך סטאטוטוריים;
שלוחה משנית
הישובים;
הרכב קהילתי קטנה (בעיקר
של חוגים)
– בדומה
בחלק הצפון-
להיום.
מערבי של
המשך
המועצה;
הפיתוח
הגברה (מועטה)
הכלכלי
בתחום הפיתוח
הקיים;
הכלכלי;
ענף התיירות
שיפור (מועט)
במתכונת
ברמת הכנסה
הקיימת ,אך
למשק בית;
בשדרוג קל.
פיתוח קל של
ענף התיירות,
בהתמקד על
מינוף יוזמות
מקומיות.

חלופה ג'

חלופה ד'

החלופה
הנבחרת
על פי
צוותי החשיבה

 11,000נפש;
משיכת
אוכלוסייה לחלק
הצפוני יותר של
המועצה; פיתוח
בשטחים נוספים
– צמודי דופן;
שלוחה משנית
קטנה של מוקד
שירותים בצפון
המועצה -בית
ספר  +מרפאה
והקמת מוסד
מחקר;
שינוי בהרכב
התעסוקה -מוטה
תעשיה ושת"פ עם
אילת וירדן;
ענף התיירותי
משמעותי יותר-
מינוף יזמות
חיצונית בתחום
התיירות.

 20,000נפש;
פיתוח מואץ בכל
התחומים כולל:

 11,000נפש
גידול בשלבים ;
משיכת
אוכלוסייה לחלק
הצפוני יותר של
המועצה;
פיתוח בשטחים
נוספים – צמודי
דופן; חיזוק
המרכזים
הקיימים יחד עם
פעילויות
ייחודיות בכל
ישוב ; הקמת
מוסד מחקר;

הגדלת הישובים
הקיימים בצורה
משמעותית;
הקמת ישובים
חדשים;
פיתוח אזורי
התעסוקה;
תוספת משמעותית
במספר המועסקים
במועצה;
פיתוח ענף תיירותי
שדרוג אזור
כענף משמעותי
התעסוקה;
וחשוב -
החקלאות תמשיך
מינוף יזמות
להיות ענף
חיצונית עם
משמעותי בפיתוח
תמריצים
האזור ,בשילוב
מקומיים.
אנרגיה מתחדשת
ותיירות .תעשיה
ומסחר תוך עידוד
שיתוף פעולה עם
אילת וירדן;
ענף התיירותי
כענף משמעותי -
מינוף יזמות
מקומית וחיצונית
בתחום התיירות.

ניתוח החלופות הנושאיות ,נעשה באמצעות מדדים איכותיים וכמותיים ,על פי הקריטריונים
והמדדים שנקבעו בשלב הקודם – שלב החזון.
על בסיס ניתוח החלופות הנושאיות ,דורגו ונותחו החלופות המשולבות בשני שלבים :ניתוח
איכותי וניתוח כמותי.
הניתוח הכמותי כלל דירוג החלופות המשולבות על פי הקריטריונים והמדדים אשר שימשו גם
לניתוח החלופות הנושאיות ,בשילוב משקלות אשר נועדו לשקלל את דרוג החלופות על פי
הדגשים והעדפות .משקלות אלו נקבעו ע"י ועדת ההיגוי במסגרת השלב הקודם – שלב גיבוש
החזון.

65
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רח' דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות"

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

שלב הניתוח האיכותי הסתמך ,גם כן ,על הקריטריונים והמדדים ששימשו לניתוח החלופות
הנושאיות .אך הניתוח האיכותי נועד לבחון את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ,ביחס לנושאי
הפיתוח השונים.
מניתוח ודירוג החלופות המשולבות ,עלה כי חלופה משולבת ה' ,החלופה שגובשה בשיתוף צוותי
החשיבה ,עומדת באופן מרבי ,בקריטריונים ובמדדים ,בהשוואה לשאר החלופות.
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 .4.2החלופה הנבחרת
חלופה ה' הועדפה על בסיסה פותחה תכנית האב ,על פי העקרונות הבאים כמפורט:
גודל אוכלוסייה  11,000 -נפש ,בשלבים -החלופות השונות יהוו כאבני דרך/שלבי ביניים
מוגדרים עד הגעה לשלב הפיתוח המלא ,ותוך מטרה לשמור על עקרונות ערכי השיתופיות.
מערך ופריסת התיישבות -בהתבסס על המערך הקיים ,תוך הוספה ניכרת של אוכלוסייה בגוש
הצפוני -בהתמקד על אזור קטורה .תישקל האפשרות להקמת ישובים נוספים ,לקליטת
אוכלוסייה חדשה.
מגורים -פיתוח הישובים הקיימים ,לפי התקן המאושר ,הגדלתו וכן הוספת הרחבות בקיבוצים.
הגדלת תושבים מעל ומעבר למספר החברים ,לפי כללי תמ"מ 14/4ותמ"א  .35פיתוח מגורים
להשכרה.
מערך ופריסת שירותי ציבור ותעסוקה -ראיית המועצה כמכלול אחד ,שמירה על המערך הקיים
וחיזוקו תוך פיתוח פעילויות ייחודיות בישובים השונים .פיתוח המרכז האזורי הראשי הסמוך
ליטבתה.
מערך התעסוקה יתמקד סביב אזור תעסוקה אזורי מרכזי בתמנע ,תוך פיתוח בישובים עצמם,
במתכונתם הנוכחית (מבחינת מיקום וגודל) .יתכן פיתוח אזור תעסוקה קטן משני ליד עובדה,
תלוי שיתוף פעולה עם הצבא ולפרויקטים הקשורים והנלווים לתעופה.
הפיתוח הכלכלי והתעסוקה -הפיתוח יושתת על המגמות הקיימות  ,בדגש על חקלאות ,אנרגיה
מתחדשת (סולארית) ,ופיתוח תיירותי.
ענף התיירות יתבסס על מינוף יזמות מקומית וחיצונית בתחום התיירות האקו-מדברית  .פיתוח
מוקדי התמחות ומכלולי תיירות קטנים-נקודתיים ,בינוניים וגדולים במספר יישובים ובצמידות
דופן ,בשילוב תיירות מדבר במרחב; שותפויות עם משקיעים חיצוניים קטנים ,בינוניים וגדולים;
פארק תמנע כפרויקט תיירותי ראשי וכמה מושכנים נושאיים מובילים.
חלופה זו ,ממקסמת את השגת המטרות והיעדים ,משקפת בצורה הטובה ביותר את חזון האזור
ומבטאת את הממשק המועדף בין פיתוח כלכלי והתיישבותי ובין שמירה על המסגרות הקיימות
 -האידיאולוגיות והסביבתיות.
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חלק ג' – תכנית האב
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 .1גודל האוכלוסייה
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 .1.1כללי
יעד לאוכלוסיית חבל אילות לשנת היעד  11,000 –132030נפש .מהם  9,600תושבים יתגוררו
במסגרת בישובים הקיימים ,והיתרה  -כ 1,400 -תושבים בישובים החדשים ,בטווח היעד של
תכנית האב.
תכנית האב מתבססת ומדגישה את האיכויות והייחודיות של האוכלוסייה הקיימת ,המערך
ההתיישבותי ,וכן משאביו הפיזיים והטבעיים של האזור .התכנית מתמקדת בפיתוח-
החקלאות ,האנרגיה המתחדשת והתיירות ,תוך שמירה על השטחים והמרחבים הפתוחים.
הפוטנציאל הנוסף לקליטת אוכלוסייה בטווח הארוך לפי תמא( 35/מעבר לשנת היעד של
תכנית האב) ,הינו כ 6,050 -משפחות ( 500יח"ד בכל ישוב) ,דהיינו -לכ 20,000 -תושבים (לא
כולל באר אורה).
יחד עם זאת ,הנחת התכנית הינה -כי מגבלות האזור לפיתוח תהיינה גם בעתיד,
והאטרקטיביות של האזור למשיכת אוכלוסייה ולפיתוח כלכלי יישאר מוגבל .פיתוח האזור
עבור אוכלוסייה בת  20,000תושבים יחייב מאמצי פיתוח שונים מהתכנית הנוכחית.
הפיתוח יערך בשלבים ,תוך מטרה לשמור על עקרונות "הקיימות" וערכי ההתיישבות
השיתופית.
שלבי הפיתוח הוגדרו על פי אבני הדרך הבאים המתייחסים לגודל אוכלוסייה:
שלב א' 5,000 -תושבים;
שלב ב' 7,000 -תושבים;
שלב ג' -שלב הפיתוח המלא  11,000 -תושבים.
קצב הגידול :כל שלב יימשך כ 7 -שנים ,בתנאי שייעשו המאמצים הנדרשים למשיכת
אוכלוסייה וקליטתה בישובים ,פיתוח כלכלי ,שרותי הציבור והתשתיות הנדרשות ,כמפורט
בתכנית.
שלביות  -הרציונל :השלבים ישמשו כאבני דרך/שלבי ביניים לשם בקרת הפיתוח על פי
עקרונות התכנון ,כאמור ,והבטחת קליטה חברתית/קהילתית הולמת ,בעיקר נוכח הרצון
לקלוט אוכלוסייה בעלת השקפת עולם וערכים דומים לאלו הקיימים כיום במועצה.
בקרת הפיתוח לפי השלבים הנ" ל נועדה גם לשם בקרת פיתוח ותיאום פיתוח נלווה ,בתחומי
– הכלכלה (לרבות -תעסוקה) ,התשתיות ,שרותי ומבני הציבור.
היקף האוכלוסייה המוצע ,בשלבים המפורטים לעיל ,יהווה "מסה קריטית" שתסייע
לפיתוח הכלכלי ולקידום יוזמות כלכליות באזור ויאפשר פיתוח מערכות חינוך מגוונות
ושרותי ציבור בתחומי בריאות ורווחה ,הדורשים "סף כניסה" גבוה יותר.

 13ראו בהמשך פירוט גידול האוכלוסייה ברמת הישוב הבודד.
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 .1.2גודל אוכלוסייה בישובים
עקרונות התכנון והמלצות תכנית האב מתבססים במידה רבה על עמדות התושבים ,כפי
שעלו במהלך המפגשים .לאורך תהליך התכנון ,גובשו עקרונות והמלצות לפיתוח
ההתיישבותי ,לשיעור וקצב גידול אוכלוסיית המועצה והדרכים האפשריות המוצעות
לקליטת האוכלוסייה החדשה בישובים.
להלן פירוט העקרונות וההמלצות העיקריים:
אומדן תוספת אוכלוסייה בישובים הקיימים ,לפי שלבים:

 .1.2.1תוספת אוכלוסייה בקיבוצים (ללא שחרות ובאר אורה):
 1.2.1.1בשלב הראשון (עד  5,000נפש בכלל המועצה) -תוספת של כ 985 -נפש ,כ290 -
משפחות -מתוכם :תוספת של כ 630 -חברים בקיבוצים (כ 185 -משפחות) וכ355 -
תושבים (כ 104 -משפחות).
 1.2.1.2בשלב השני (עד  7,000נפש בכלל המועצה) -תוספת של כ 2,190 -נפש ,כ644 -
משפחות -מתוכם :תוספת של כ 1,290 -נפש חברי קיבוץ (כ 380 -משפחות) וכ900 -
תושבים (כ 265 -משפחות) .בשלב זה תחל הקמת הישובים החדשים ותחילת
אכלוסם ,בהתמקד בנווה חריף ב'.
 1.2.1.3בשלב השלישי (עד  11,000נפש בכלל המועצה) -תוספת של כ 4,270 -נפש ,כ-
 1,255משפחות  -מתוכם :תוספת של כ 2,500 -נפש חברים (כ 737 -משפחות) וכ-
 1,770תושבים (כ 520 -משפחות).

 .1.2.2אומדן תוספת אוכלוסייה בשחרות ובבאר אורה:
 1.2.2.1בשלב ראשון (עד  5,000נפש) – תוספת של כ 120 -נפש ( 35משפחות) בשחרות
ועוד כ 850 -נפש ( 250משפחות) בבאר אורה.
 1.2.2.2בשלב השני (עד  7,000נפש)– תוספת של כ 200 -נפש ( 60משפחות) בשחרות ועוד
כ 1,200 -נפש ( 350משפחות) בבאר אורה.
 1.2.2.3בשלב השלישי ( 11,000נפש) – תוספת של כ 340 -נפש (כ 100 -משפחות) בשחרות
ועוד כ 1,700 -נפש (כ 500 -משפחות) בבאר אורה.
בהתייחס לישוב הקהילתי -שחרות  -יצוין כי בשל חוסר רצון של תושביו להגדיל את
יישובם ונוכח תנאי חייהם הקיצוניים ,צוות התכנון העריך כי לא ניתן יהיה לממש את
התכנון להגדלת הישוב.
החישוב הכולל מביא בחשבון עובדה זאת ,ועל כן ,בין היתר ,מתבסס על קליטת אוכלוסייה
גם בישובים החדשים.
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14

לוח מס'  - 2גודל אוכלוסייה בישובי חבל אילות לפי שלבי פיתוח –  7,000 , 5,000ו 11,000 -נפש (מספר משפחות)
סה"כ
סה"כ
אוכלוסייה מספר מספר אוכלוסיה
נחלות נחלות
קיים
משפחות
דצמבר מאושר מוצע
חברים
 16או גודל
2009
ומועמדים
ישוב לא
קיים
חקלאי
דצמבר 2009
מתוכנן

הישוב

תוספת
חברים
עד 5,000
נפש

תוספת
תושבים
עד 5,000
נפש

סה"כ
תוספת
אוכלוסייה
עד 5,000
נפש

סה"כ
אוכלוסייה
עד 5,000
נפש

תוספת
חברים עד
 7,000נפש

תוספת
תושבים עד
 7,000נפש

סה"כ
תוספת
אוכלוסייה
עד 7,000
נפש

15

סה"כ
תוספת
תוספת
סה"כ
תוספת
אוכלוסייה חברים עד תושבים
 11,000עד  11,000אוכלוסייה
עד 7,000
עד 11,000
נפש
נפש
נפש
נפש

סה"כ
אוכלוסייה
עד 11,000
נפש

אילות

350

90

150

93

)35( 120

)5( 17

)40( 137

487

)44( 150

)20( 68

)64( 218

568

)40( 136 )55( 187

)95( 323

673

אליפז
גרופית

96
365

70
85

100
100

19
43

)20( 68
)10( 34

)20( 68
)10( 34

)40( 136
)20( 68

232
433

)30( 102
)20( 68

)60( 204
)40( 136

)90( 306
)60( 204

402
569

)180( 620 )100( 340 )82(280
)135( 459 )80( 272 )55( 187

716
824

יהל

304

90

150

34

)10( 34

)39( 133

)49( 167

471

)40( 136

)50( 170

)90( 306

610

)190( 646 )100( 340 )90( 306

950

יטבתה

695

150

150

156

)20( 68

-

)20( 68

763

)45( 153

)10( 34

)55( 187

882

)80( 272

)20( 68

)100( 340

1,035

לוטן

190

60

150

28

)20( 68

)5( 17

)25( 85

275

)40( 136

)15( 51

)55( 187

377

)80(272

)20( 68

)100( 340

530

נאות סמדר

252

100

150

52

)20( 68

-

)20( 68

320

)40( 136

-

)40( 136

388

)100( 340

-

)100( 340

592

נווה חריף

127

60

100

14

)20( 68

)20( 68

)40( 136

263

)65( 221

)50( 170

)115( 391

518

)80( 272 )90( 306

)170( 578

705

סמר

256

60

100

65

)10( 34

-

)10( 34

290

)20( 68

)10( 34

)30( 102

358

)60( 204 )40( 136

)100( 340

596

קטורה
שחרות
באר אורה

421
125
99

100
16
578

150
-

86
24
24

)25( 85
)5( 17
)20( 68
)35( 119 )35( 119
)250( 850 )250( 850
-

506
244
950

)35( 119
-

סה"כ

3,280

1,300

638
()198

5,233

1,289
()379

17

630
()185

1,323
()389

1,953
()573

)45( 153
)10( 34
)60(204
)60( 204
)350( 1,190 )350( 1,190
2,295
()675

3,584
()1,060

574
328
1,290
6,864

)85( 289
)20( 68 )65( 221
)100( 340 )100( 340
)500(1,700 1,700
()500
2,507
()737

3,808
()1,120

6,315
()1,857

710
465
1,799
9,595
~9,600

 14לפי  3.4נפש למשפחה
 15קצבי גידול לגבי היקף האוכלוסייה המתוכננת  :עבור  5,000-נפש קצב גידול ממוצע של  2.5%בשנה; עבור  7,000 -נפש קצב גידול ממוצע כ  3.5% -בשנה; עבור  11,000 -נפש קצב גידול ממוצע כ  5% -בשנה.
 16הגודל הממוצע של הקיבוץ הקיים ,בהפחתת הקיבוצים הגדולים  -יטבתה וקטורה ,הינו כ  235 -תושבים.
 17התכנית מייעדת שטח של כ  5.5 -דונם למגורים זמני
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במטרה להגדיר את הגודל העתידי של הישובים -הרצוי והמציאותי ,בהתייחס לייחודיותו
של כל ישוב ורצון תושביו לטווח התכנית ,נותחו המאפיינים השונים של כל ישוב וישוב,








קובצו לפי קטגוריות ראשיות ,ודורגו לפי מידת השפעתם על גודל הישוב .להלן המרכיבים
לפיהם נקבע גודל כל ישוב (ראו לוח מספר :)3
שיקולים דמוגרפים;
קהילת יעד ספציפית/מגוונת;
עמדות תושבים;
קרבה למוקדי פיתוח ופוטנציאל כלכלי;
רגישות סביבתית (לפיתוח בישוב);
ובמשולב -הערכה כוללת משוקללת.

לוח מס'  :3הערכת גודל הישובים על פי מרכיביהם
שם
הישוב

אילות
אליפז
גרופית
יהל
יטבתה
לוטן
נאות
סמדר
נווה חריף
סמר
קטורה
שחרות

18
19

שיקולים קהילת מטרה עמדות
תושבים
דמוגרפים ספציפית/
מגוונת

קרבה
למוקדי
פיתוח
ופוטנציאל
כלכלי

18

רגישות
סביבתית

הערכה
משוקללת

3
1
3
5
5
3

1
4
4
3
1
3

2
5
4
4
2
3

5
5
3
1
5
2

2
3
1
3
3
1

13
18
15
16
16
12

5

1

2

2

2

12

3
3
3
1

4
1
3
2

2
2
2
1

1
4
3
1

3
2
2
2

13
12
13
7

19

גודל מרבי של ישובים על פי ניקוד :מתחת ל  13-נק' –  120-170יח"ד;  13נק' –  200יח"ד;  14-15נק' –  250יח"ד;  16נק' –  300יח"ד; מעל
 16נק' –  350יח"ד; ישוב קהילתי (קיים או חדש) –  500יח"ד.
לקיבוץ אליפז קיימת תוכנית אב לפיה יעד האוכלוסייה הוא  350יח"ד ובהתאם ,הקבוץ קיבל דרוג גבוה מאד ( .)18יחד עם זאת בשל קצב
אכלוס מתון יחסית אנו לוקחים בחשבון גידול של עד  200יח"ד לשנת היעד .2030
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 .1.2.3תוספת אוכלוסייה על פי גושי ההתיישבות העיקריים:
תכנית האב ממליצה על הגדלה משמעותית של אוכלוסייה בגוש ההתיישבות הצפוני של המועצה.
המלצה זו באה לידי ביטוי בתוספת האוכלוסייה המוצעת ,תוספת אוכלוסיה בקבוצי הגוש
הצפוני עד  7,000נפש תגיע ל -כ 1375 -נפש ,ועד  11,000נפש ל-כ 2,650 -נפש.

 .1.2.4דרכים מומלצות לקליטת האוכלוסייה החדשה בישובי המועצה הקיימים: 20
 1.2.4.1קליטת חברים לאגודה -מימוש נחלות קיימות ואיושן -עיבוי השטחים המשמשים
והמיועדים כיום למגורים -צמצום צפיפות הבינוי (לדוגמה הוספת קומה) ,עבור תושבים
חדשים ,בדגש על חברי האגודה החקלאית ,בעיקר עבור בנים ממשיכים.
 1.2.4.2תוספת אמצעי ייצור חקלאיים וחברים בחלק מיישובי המועצה –21תוספת נחלות
חקלאיות בחלק מיישובי המועצה ,תוך עיבוי אזורי המגורים בתוך הישובים;
 1.2.4.3הרחבה קהילתית -במסגרתה מוצע שטח למגורים לתושבים חדשים שאינם חברי
באופנים

האגודה החקלאית .ההרחבה תתפקד כיחידה נפרדת מהקיבוץ ותמוקם
הבאים:
א .הקמת שכונה צמודת דופן -קיימות  2אפשרויות ,המחייבת לרוב עריכת תב"ע:
 פיתוח צמוד דופן לקיבוץ בעל שטח מגע גדול  -בשאיפה ליצור יישוב משולב; פיתוח צמוד דופן לקיבוץ ,עם שטח מגע קטן  -לשם יצירת הפרדה ברורהבין הישוב וההרחבה.
ב .עיבוי אזור המגורים הקיים  -גישה המשלבת את הבינוי החדש בין בתי חברי
הקיבוץ הקיימים .המשמעות ,בינוי בשטחים המיועדים למגורים על פי תכניות
בתוקף ,שטרם נוצלו ,לעיתים תוך הגדלת הצפיפות באזור הבינוי הקיים.
1.2.4.4התארגנויות (שיתופיות ואחרות) נפרדות/משולבות בישובים -מסגרת זו עשויה
לאפשר קליטת תושבים תוך מתן עדיפות לקליטת "קהילות ייעוד" . 22זאת ,על בסיס
יצירת שותפות חברתית וקהילתית בין התושבים החדשים וכן ,ביניהם לבין האגודה
החקלאית או בין חברי הקיבוץ ,גם ללא שותפות כלכלית (יחידה כלכלית אוטונומית).
ניתן להקים אגודה נוספת לצד האגודה החקלאית ,כגון -אגודה מוניציפאלית ,אשר
חבריה יהיו חברי הקיבוץ ותושבי ההרחבה/התארגנות השיתופית .באמצעות אגודה זו,
ניתן לשמור על עיקרון השותפות ,תוך שימור זהות הקיבוץ.
מסגרת זו עשויה לתת מענה ,גם אם חלקי ,לפיתוח תעסוקתי משלים ,לרבות יצירת

יזמויות עסקיות .זאת ,ניתן לבצע בשתי דרכים אפשריות:
א .שילוב בתוך הקיבוץ -דפוס התיישבות חדש במסגרתו מוצע לתושבים חדשים מגרשי
מגורים ומשקי עזר ,המאפשרים פיתוח תעסוקתי (חקלאות ,אנרגיה מתחדשת,
תיירות ויזמויות פרטיות שונות) ,בדומה לדפוס הקיים במושב שיתופי .מיקום דפוס

20

לפירוט נוסף לגבי האמצעים לקליטת אוכלוסייה חדשה במערך הישובים הקיים ,בהתייחסות לכל ישוב ראו תיקי
הישובים – נספח לתכנית.
 21לפירוט נושא הגדלת הנחלות – ראו פרק  – 2מערך ופריסת התיישבות.
22
קבוצות אנשים החיות יחד ברמות שונות של שיתוף ,בעלות עניין ומוטיבציה משותפת ,הפועלות יחד מתוך מטרה למלא
תפקיד משימתי חברתי ,לרוב  -חינוכי.

74
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רחוב דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' ; 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות"

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

התיישבות זה בתוך משבצת הקיבוץ או צמוד דופן לשטח הקיבוץ .מוצע כי במידת
האפשר ,משקי העזר יהיו צמודים למגרשי המגורים וייועדו לאפשר יזמויות פרטיות.
ב .הקמת אגודה נפרדת או הקצאת שטחים בחכירה ישירה לתושבים -לדוגמה -אגודה
חקלאית נפרדת או בחכירה ישירה לתושבים עבורה/ם יוקצו שטחי עיבוד מחוץ
למשבצת הישובים" :דגם יהל"  -עבור תושבים המתגוררים בקיבוץ אשר אינם
חברים באגודה של הקיבוץ .הבינוי והקליטה בישובים ייעשו תוך שמירה על
איכויותיו התכנוניות והסביבתיות של דפוס הקיבוץ הקיים ועקרונות התכנון
המקיים (ראו פירוט בהמשך) ועל פי העדפותיהם ויכולותיהם של הישובים ,כמפורט
ב"תיקי הישובים"  -נספח לתכנית.

לפירוט ההמלצות לכל ישוב -בתחומים השונים -ראו תיקי הישובים המצורפים כנספח לדו"ח.

קליטת אוכלוסייה חדשה במסגרת ישובים חדשים
צורת ההתיישבות וגודל הישובים יקבעו לפי פרוגרמה מפורטת שתפותח ותיקבע בשיתוף משרד
החקלאות ,בהתבסס על העקרונות הבאים :הישובים יתבססו על כ 100 -נחלות בממוצע לישוב,
ועל תיירות ,שירותים ועבודה מחוץ לישוב.
מומלץ שהמב נה הארגוני של ישובים אלה יעוצב בהתאמה לאוכלוסיית המטרה והגרעין שיגויס,
אך יכלול מספר עקרונות :עידוד היזמות הפרטית בשילוב אגודות שיתופיות בתחומים נפרדים
(חקלאות ,תיירות ,אנרגיה מתחדשת וכד').
23
גודלו הממוצע של כל ישוב חדש יהיה כ 470 -תושבים בטווח היעד של התכנית .דהיינו ,תוספת
האוכלוסייה למועצה תהיה כ 1,400 -תושבים.
לפירוט האתרים המוצעים לישובים חדשים – ראו פרק  – 2מערך ופריסת התיישבות.

 23גודל קיבוץ קיים כיום ,להוציא את הקיבוצים הגדולים  -יטבתה וקטורה ,הינו  236תושבים.

75
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רחוב דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' ; 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות"

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

 .2מערך ופריסת התיישבות
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 .2.1פריסה מרחבית
 2.1.1כללי
תכנית האב נועדה לחזק את הפיתוח האזורי לכל מרחב המועצה -כמכלול וכמקשה אחת,
בהתייחס למוקדי הפיתוח הראשיים ,תחומי ודרכי הפיתוח ,ותפיסת העולם ההתיישבותית
והאידיאולוגית.
התכנית מחזקת את שלד הפיתוח הקיים ,המתמקד סביב הכבישים העיקריים כביש  90וכביש ,40
לפיו:
המרכז האזורי הראשי– ימשיך להיות במרכז האזורי הקיים הסמוך לקיבוץ יטבתה ,סביב
משרדי המועצה האזורית והמתנ"ס.
המרכז התעסוקתי -יהיה סביב אזור תמנע ושדה התעופה העתידי שיתפתח ממולו.
במקביל ,חולק האזור לשני אזורי פיתוח עיקריים -צפוני ודרומי ,בעלי מוקדי שירות ותעסוקה
משניים ,כדלהלן.
 .2.1.2אזור צפוני
באזור זה נכללים הישובים המצויים מצפון למרכז האזורי הסמוך ליטבתה  -יהל ,נאות סמדר,
נווה חריף ,לוטן ,קטורה ,גרופית ,וכן ,שחרות (בגב ההר) ,בתוספת  3ישובים חדשים ,כמפורט
בהמשך .עיקר המאמץ ההתיישבותי יתמקד סביב הישובים  -יהל ,לוטן ,נאות סמדר ,נווה חריף
ושחרות.
נכון לדצמבר  ,2009בישובים אלה סה"כ  152משפחות חברים ומועמדים=  998תושבים,
המהווים כ 56% -מכלל תושבי האזור הצפוני .כאמור ,מומלץ כי ביישובי אזור ההתיישבות
הצפוני תהיה הגדלה משמעותית באוכלוסייה ,וכן ,הגדלת מספר הנחלות בקיבוצים -יהל ,לוטן,
נאות סמדר וקטורה ל 150 -נחלות בכל קיבוץ .זאת בנוסף ,לגידול במסגרת שלושת הישובים
החדשים המוצעים ,יהוו יחד תוספת של כ 1,400( 412 -תושבים) משפחות חדשות .האוכלוסיה
בישובים הקיימים לפי התכנית (כולל גרופית וקטורה) תגיע לכ 1,405 -משפחות ( כ4,775 -
נפש) ,שהינם תוספת של כ 880 -משפחות חדשות ,אשר יהוו כפי 2 -מהתוספת בישובים החדשים
.
לוח מס'  :4גודל אוכלוסייה ב 10 -ישובי האזור ההתיישבות הצפוני קיים ומוצע ,בנפש

גודל אוכלוסייה – מצב קיים

גודל אוכלוסייה לשנת  – 2030מצב מוצע

 1,784נפש מזה -קרוב למחצית
האוכלוסייה בגרופית וקטורה.

כ 6,175 -נפש
מהם :כ 4,775 -בישובים קיימים
ועוד  1,400נפש ב 3 -ישובים חדשים

סה"כ תוספת של כ 4,390-תושבים
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 .2.1.3אזור דרומי
אזור זה כולל את הישובים המצויים מדרום למרכז האזורי  -יטבתה ,סמר ,אליפז ,באר אורה,
אילות ,כמפורט בהמשך.
עיקר המאמץ ההתיישבותי יתמקד סביב אליפז וסמר .בשני קיבוצים אלה קיימים יחד 84
משפחות חברים ומועמדים ,ובהם  352תושבים .קיבוצים אלה מהווים רק כרבע מכלל
אוכלוסיית האזור .מספר הנחלות בקיבוץ אילות יגדל ל 150 -לשם חיזוקו כישוב חקלאי מול
הלחצים האורבניים הקשורים לפיתוח העיר אילת .רוב אוכלוסיית האזור ההתיישבותי הדרומי
מתגוררת בקיבוץ יטבתה ,שהינו הגדול בכלל קיבוצי המועצה בקיבוץ זה עיקר התוספת תישען
על תוספת חברים והוא יגדל לכ 1,035 -תושבים.
לוח מס'  :5גודל אוכלוסייה ב 5 -הישובים הקיימים באזור ההתיישבות הדרומי –
מצב קיים ומוצע ,בנפש
גודל אוכלוסייה – מצב קיים

גודל אוכלוסייה לשנת  – 2030מצב מוצע

 -1,496מזה -קרוב למחצית ביטבתה

כ ,4,800 -מהם :כ 1,800 -בבאר אורה

סה"כ תוספת של כ 3,300-תושבים ,מהם –  1,700בבאר אורה
 .2.1.4החלוקה האזורית
 2.1.4.1חלוקה זו קשורה למבנה המרחבי של המועצה ונובעת מהעובדה כי קיים חוסר "שוויון
הזדמנויות" בין יישובי המועצה  -בשל פיזור ישובי המועצה ומרחקיהם ממוקדי הפיתוח
ברחבי המועצה :הקרבה למרכז האזורי הראשי (משרדי המועצה האזורית ,בית הספר,
המתנ"ס וכד') ,ולאזור תעסוקה בתמנע ובאילת (כמוקד אזורי נוסף לאספקת שירותי ציבור)
ושדה התעופה בכלל.
למצב הקיים ,כאמור ,השלכות לגבי גודלם הנוכחי של חלק מהישובים ,מידת הפיתוח החברתי
והכלכלי ,וכן ,מידת כוח משיכת אוכלוסייה להתיישב בישובים אלה וכושר/פוטנציאל הפיתוח
העתידי שלהם .זאת כאמור בהתמקד בישובים -יהל ,לוטן ,נווה חריף ,נאות סמדר ושחרות.
החלוקה התפקודית לאזורי משנה (צפון/דרום) נועדה ליצור מעין "הפליה מתקנת" ליישובים
המרוחקים יותר ולכוון את מאמצי הפיתוח לשם משיכת אוכלוסייה אליהם .זאת ,באמצעות
פיתוח מנופים חברתית וכלכלית :כדוגמת הנגשת שירותי ציבור ומקומות תעסוקה ע"י הקמת
מוקדי שירות ותעסוקה משניים ,כהשלמה לאלה הקיימים כיום המרוכזים סמוך ליטבתה
ובאזור התעשייה תמנע.
בנוסף ובמקביל ,לשם הגברת ערכי השיתופיות במועצה והידוק הקשרים במרחב המועצה,
תכנית האב תומכת ביצירה וחיזוק שיתופי הפעולה בין הישובים ,בין גושי התיישבות ,על פי
קרבתם הגיאוגרפית -בחלוקת משנה ל 8 -גושי התיישבות.
כל אזור משנה (צפוני ודרומי) חולק ל 4 -גושים ,בהתבסס על הקרבה הגיאוגרפית ביניהם.
באמצעות חלוקה זו ,ניתן למקד את הפיתוח ,למצוא דרכים להידוק שיתופי הפעולה בין הישובים
הסמוכים ,בינם לבין סביבתם ,ההתיישבות בתחומים המייחדים אותם ,ואשר עשויים לתרום
לפיתוחם ההדדי ,כמפורט בחזון וביעדי התכנית ובהתאמה לצרכי היישובים ומאפייניהם.
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כיווני הפיתוח המפורטים בתכנית לכל גוש ישובים מתבססים על ההיצע הקיים בכל ישוב,
הפוטנציאל הייחודי הגלום בו ,כווני הפיתוח הרצויים לו וכן על רעיונות לתחומי פיתוח חדשים.
החלוקה וכיווני הפיתוח המוצעים הינם רעיוניים בלבד ואין הדבר מחייב או סותר אפשרויות
לשיתופי פעולה בין ישובים אחרים במרחב ,או פיתוח בתחומים שונים בכל גוש התיישבות.
אזורי וגושי ההתיישבות המוצעים מתאפיינים בזיקות ושיתופי פעולה מרחביים מורכבים.
בנוסף ,קיימים מעגלי זיקות חופפים מבחינה התיישבותית ותעסוקתית ,כמסומן על גבי
סכימה תכנית האב – מצב מוצע ותשריט מצב מוצע.
 2.1.4.2להלן פירוט חלוקת האזורים לגושי התיישבות וכווני שיתופי הפעולה המוצעים בהם:
א .חלוקת המשנה ל 4 -גושי ישובים באזור ההתיישבות הצפוני ,והדגשי שיתופי פעולה
מוצעים ביניהם .בין ישובי אזור ההתיישבות הצפוני תהיה זיקה ברמה תעסוקתית ושירותי
ציבור ,וכן ,זיקה עם המרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה ואזור התעשייה האזורי בתמנע
– כמפורט בסכימה מס'  1ותשריט מצב מוצע.
א 1.שיתוף פעולה בתחומי פיתוח חקלאי/אקולוגי ותיירותי  -יהל ,לוטן  ,הישוב החדש וכן,
שיתופי פעולה בהקשר למרכז האזורי המשני החדש המוצע ליד לוטן :שיתופי פעולה על
בסיס חקלאות אורגנית ,בשילוב היבטים סביבתיים/אקולוגיים ייחודיים של הבניה
הקיימת בלוטן והתיירות ההולכת ומתפתחת ביהל -אשר יהוו את ענפי הכלכלה העיקריים
בישובים אלה .שיתופי הפעולה בין הישובים הללו עשויים להיות גם סביב גישות ייחודיות
לדת.
בנוסף ,יורחב שיווק התוצרת הייחודית ,בעיקר של לוטן ,במסעדות ,דוכנים וחנויות
בצמתים הסובבים את הישובים ו/או בישובים עצמם ,וכן ,הרחבת שיווק קו המוצרים
ברחבי הארץ במסגרת שווקים נושאיים ורשתות שיווק מתמחות.
בקיבוצים הקיימים יהל ולוטן מספר הנחלות יוגדל ל 150-נחלות לקיבוץ .ביהל -יימשך
תהליך שיווק ההרחבה הקהילתית ,בלוטן -תכנון הרחבה ,בגדלים המפורטים לעיל (ראו -
פרק גודל האוכלוסייה).
באזור זה ייווצרו מסגרות התיישבות חדשות שונות אשר יהוו מקור משיכה לאוכלוסייה
מגוונת המבקשת לחיות חיים קהילתיים ,תוך בחירת המסגרת המתאימה לכל משפחה
ו/או לכל קבוצה :המועצה האזורית ייעדה דפוס התיישבותי חדש לאזור זה "דגם יהל"-
במסגרתו תוחכר קרקע למטרות חקלאיות לתושבים שאינם חברי האגודה .דפוס זה עשוי
להשתלב בהרחבות של הישובים הקיימים ,וכן בישוב הנוסף המוצע באזור זה .הישוב
החדש המוצע יוכל להיות כולו או בחלקו קואופרטיב חקלאי/תיירותי ,לאו דווקא
כקיבוץ .איתור הישוב החדש סומן בתכנית כיהל ב' -בשתי חלופות סכמטיות .המיקום
הסופי יקבע בעת התכנון המפורט.
בנוסף ,הקשרים החברתיים והזיקה לישובים האחרים יהיו בעיקר סביב שרותי הציבור
שיפותחו במרכז השירותים המשני (שימוקם באזור קיבוץ לוטן).
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א 2.שיתוף פעולה בתחומי פיתוח אקולוגי/אורגני/חקלאי/תיירותי ואומנות -נאות
סמדר ,נווה חריף ,והישובים החדשים המוצעים באזור נווה חריף והר נעצוץ.
בפועל גוש זה יתפקד באופן של  2תתי גושים  -נאות סמדר כישוב סגור יחסית לסביבתו
ונווה חריף והישובים החדשים  -כתת גוש משותף.
תת גוש -נאות סמדר -שייחודיותו בתחום תרבות אקולוגית ואורגנית המקיפה את כל
תחומי החיים השונים ,לרבות -הכשרות לבנייה אקולוגית; מוצרי צריכה שונים  -ייצור
ביגוד והנעלה אקולוגית/אורגנית ,חקלאות אורגנית ,מוצרי חלב אורגניים וכדומה.
בנוסף ,יורחב שיווק התוצרת של הקיבוץ במסעדות ,דוכנים וחנויות בצמתים הסובבים
את הישוב ו/או בישוב עצמו ,כולל פיתוח צומת שיזפון  -מרכז קניות של תוצרת
מקומית/תחנת דלק/מתקני תיירות ,וכן ,הרחבת שיווק קו המוצרים ברחבי הארץ
במסגרת שווקים נושאיים ורשתות שיווק מתמחות .מומלץ כי הישוב יוגדל ל 150 -נחלות.
תת גוש נווה חריף והישובים החדשים -גוש זה יתאפיין במגוון חברתי .הקשרים
החברתיים והזיקה לישובים האחרים יהיו גם כאן קשורים לשרותי הציבור שיפותחו
במרכז השירותים המשני (שימוקם באזור קיבוץ לוטן) .בהקשר זה גוברת החשיבות של
פיתוח סדנאות האומנות בנאות סמדר "עם הפנים החוצה" ,כמסגרת המאפשרת עבודה
ולימוד ,לרבות עם אומנים מהאזור.
בנווה חריף תיקלט אוכלוסייה חדשה ,הן במסגרת הקיבוץ והן בהרחבה קהילתית
גדולה יחסית .במידה שמספר חברי האגודה החקלאית בנווה חריף יגדל ,באפשרותו
להגדיל את שטח המשבצת ל 100-נחלות.
הישובים החדשים סומנו בתכנית כנווה חריף ב' ונעצוץ .המיקום הסופי יקבע בעת התכנון
המפורט -בסמוך לצומת שיזפון ובאתר צפונית מזרחית להר עייט .ישובים אלה ייועדו
לתושבים המשרתים בצבא קבע בבסיסי הצבא באזור-שיזפון ,עובדה וסיירים ,וכן של
תושבים אשר יועסקו באזור תעסוקה המוצע סמוך לשדה התעופה עובדה ,תיירות
מדברית (כולל מלונאות) ,בסיסי צה"ל וכן בענף החקלאות (בדומה לנאות סמדר).
במסגרת התיישבותית זו -ייושם דגש על פיתוח רעיונות ומודלים התיישבותיים שיתופיים
חדשים ,כגון" -קהילות שזורות" -יצירת "קהילה של קהילות" .המכנה המשותף יתבסס
על הגדרת החיים הקהילתיים המשותפים ,כאשר לכל קבוצה מכנה משותף משלה למשל,
בתחום החינוך -בנושאים הקשורים בטיפוח בני נוער וכד' .זאת ,במקביל לפיתוח של ענפי
חקלאות ,מו"פ ,תיירות ושרותי הציבור שיתנו מענה לכלל המועצה.
לפירוט נוסף בנוגע למיקום הישובים החדשים ,ראו סעיף 2.2.3א .פיתוח התיישבותי –
ישובים קיימים וחדשים ,בהמשך.
א 3.שיתוף פעולה בדגש על מחקר ופיתוח ותיירות בהקשר זה -הקיבוצים קטורה וגרופית -
המשך המגמה הקיימת כיום בקיבוץ קטורה והרחבתה למוקד אזורי בקנה מידה רחב
יותר -כולל הרחבת מו"פ חקלאי ,מו"פ מדעי ,פעילות מכון ערבה ,הרחבת פעילות
תעשייתית המקושרת למו"פ בתחומים שונים .כל זאת תוך שיתופי פעולה עם גרופית,
בעיקר בתחומי התיירות.
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הגדלת האוכלוסייה בישובים הקיימים ,תוך משיכת אוכלוסייה הקשורה לפעילות
האקדמית ,המחקרית והתעשייתית באזור זה  -תושבים קבועים וכן ,תושבים זמניים
(סטודנטים ,מדענים לתקופות מחקר ,חקלאים לתקופות הכשרה וכדומה מהארץ
ומחו"ל).
האוכלוסייה אשר עשויה להגיע לגוש זה תתמקד בתחומי המדע והמחקר סביב מכון
הערבה ,בעיקר -כאתגר התיישבותי חדשני עבור אוכלוסיית הצעירים בני המקום ,מדענים
וכיוב'.
א 4.שיתוף פעולה בדגש על תיירות -שחרות – התפתחות הישוב תתבסס על ההיצע הטבעי
הקיים באזור והפיכתו למוקד תיירותי מגוון :תיירות מקומית מצומצמת בישוב שחרות;
במוקד התיירותי הצפוני לשחרות ביוזמה פרטית (רוני דואק) הפונה לקהל יעד שונה ,וכן
בפרויקט תיירותי העשוי להתפתח סביב פארק עתידי שיפתח בצוקי שיירות.
בנוסף ,ניתן לפתח שיתופי הפעולה עם הצבא במסגרת אזור התעסוקה המשני המוצע סמוך
לשדה תעופה עובדה.
מבחינה חברתית אמור גוש זה לתת מענה למשפחות או בודדים ,הבוחרים בחיים בעלי
מחויבות חברתית פחות גבוהה מאשר מוצע בשאר יישובי המועצה.
התכנון אמור לתת מענה לצרכים ומאפיינים אלו -לדוגמה בקביעת מרחקים בין המגורים,
ובינם לבין הפעילויות הכלכליות והתיירותיות בישוב וסביבתו.
ב .חלוקת המשנה ל 4 -גושי ישובים באזור ההתיישבות הדרומי ,והדגשי שיתופי הפעולה
ביניהם-
ב 1.שיתוף פעולה בתחומי תיירות/שירותי ציבור -קיבוץ יטבתה והמרכז האזורי הראשי.
ב 2.שיתוף פעולה בתחומי אנרגיה מתחדשת/תיירות/תעשייה -קיבוצים סמר ואליפז ואתר
שיטים.
מבחינה חברתית ,תישמר המסגרת הקיבוצית הקיימת והאוכלוסייה אשר תגיע לאזור
תקשור את חייה באורחות החיים שפותחו בקיבוצים אלו.
הרחבת הקיבוצים באמצעות הרחבה קהילתית ו/או התארגנות נפרדת צמודת דופן
לקיבוצים .עיקר התעסוקה המוצעת לתושבי הישובים יתבסס על אזור התעשייה האזורי
בתמנע.
בנוסף ,פיתוח אתר "שיטים"  -כחלק ממשבצת קיבוץ סמר -בהתמחות בתיירות בדגש על
"אירוח רוח" -תיירות נושאית המתמקדת בסדנאות ופסטיבלים בדומה לקיים כיום,
ופיתוח אנרגיה מתחדשת.
באליפז -פיתוח ענף התיירות בזיקה הדוקה עם פארק תמנע ,כולל הקמת כפר נופש וכן
חניון קמפינג משולב .תיבדק האפשרות לניהול משותף של פארק תמנע.
ב 3.התיישבות סמי-כפרית או סמי/עירונית  -הגדלת באר אורה על פי תב"ע מאושרת.
התבססות על תעסוקה באזור התעשייה האזורי הראשי בתמנע -ראו פירוט בהמשך ,שדה
התעופה המתוכנן סמוך לתמנע ,וכן ,העיר אילת.
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הישוב באר אורה הוקם מלכתחילה כישוב קהילתי והחל לאחרונה לקיים מהלכים
פנימיים ,במטרה להרחיב את ההגדרה של החיים החברתיים המשותפים ולהתאימם
למאפייני האזור .המשך ההתפתחות החברתית והארגונית בכוון זה יתרום למשיכת
אוכלוסייה איכותית ,המעוניינת להשתלב בהוויה של המועצה האזורית.
ב 4.התיישבות בדגש על תעשייה ,מסחר ותיירות -קיבוץ אילות  -פיתוח ענף התיירות
הקיים כיום בקיבוץ ויצירת שיתופי פעולה עם גורמי מסחר ותיירות בעיר אילת.
בנוסף ,הקיבוץ מתכנן מרכז מסחר בהיקף של  14,000מ"ר ,שיוקם לפני הכניסה
לאילת.
כמו כן ,יושם דגש על תעסוקה באזור תעשייה בתמנע ושדה התעופה המתוכנן.
מיקומו של קיבוץ אילות יחייב את חברי הקיבוץ (יותר אולי מכל קיבוץ אח במועצה),
לפעול לקליטת "קבוצות ייעוד" ואוכלוסיות בעלות אוריינטציה וחשיבה שיתופית.
הקירבה לאילת יוצ רת מגוון רחב יותר של אפשרויות לפעילות חברתית עבור קבוצות אלו
ובשיתוף פעולה מתאים עם אילת ,ניתן לקדם קליטת קבוצות (כדוגמת אלו הפועלות בערי
הפריפריה באמצעות עמותת איילים) וגרעיני התיישבות (כדוגמת אלו הפועלים במסגרת
"תנועת אור").
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סכימה מספר  : 1תכנית אב חבל אילות – מצב מוצע
אזור התיישבות צפוני
שיטים

יהל

נאות סמדר
נווה חריף
ב'

לוטן

נווה חריף

נעצוץ

מרכז אזורי משני
קטורה
גרופית

שחרות

מרכז
אזורי
ראשי
ראשי

שדה
תעופה
עובדה

מקרא:
אזורי התיישבות עיקריים
גושי התיישבות מתמחים:
התמחות בחקלאות/אקולוגיה
התמחות בתיירות
התמחות במו"פ
התמחות בתיירות/תעשייה
ישוב חדש
מרכזי אזורי -שרותי ציבור
מרכז שירותי ציבור משני
אזור תעשיה /תעסוקה ראשי
אזור תעשיה /תעסוקה משני
אתר תיירות נקודתי
מכלול תיירות אינטנסיבי
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אזור התיישבות דרומי

מרכז אזורי
ראשי
יטבתה

סמר
שדה
תעופה
עובדה
אליפז

שדה

התעופה

אזור
תעסוקה
ראשי -
תמנע
באר אורה

מקרא:

אילות

אזורי התיישבות עיקריים
גושי התיישבות מתמחים:
התמחות בחקלאות/אקולוגיה
התמחות בתיירות
התמחות במו"פ

אילת

ישוב חדש
מרכזי אזורי -שרותי ציבור
מרכז שירותי ציבור משני
אזור תעשיה /תעסוקה ראשי
אזור תעשיה /תעסוקה משני
אתר תיירות נקודתי
מכלול תיירות אינטנסיבי
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 .2.2פיתוח התיישבותי  -ישובים קיימים וחדשים
 2.2.1כללי
התכנית מתבססת על חיזוק ועיבוי הישובים הקיימים ,וכן ,על הקמת  3ישובים חדשים
במסגרות התיישבותיות כפריות ,במגוון רחב .מסגרות אלו יאפשרו הגדלת מרחב
הבחירה לקליטת אוכלוסייה נוספת באזור (לאוכלוסייה חדשה ולבני המקום) ,והצבת
אתגרים חדשים ומחודשים להתיישבות בערבה הדרומית.
מרבית האוכלוסייה החדשה (קרוב ל )90% -תוכל להיקלט במסגרת הישובים הקיימים,
באמצעים המפורטים בפרק ב .לעיל .הבינוי יבוצע בהתאמה להנחיות התכנון המוצעות בתכנית
ולעקרונות תמ"מ ,14/4תמ"מ 14/4שינוי  21ותמ"א  ,35וכן ,בהתאמה לפרוגרמות הקיימות
לנחלות תוך הגדלת מספרן.
הגדלת מספר הנחלות בחלק מהישובים הצפוניים נועדה להוסיף לישובים אלה אמצעי ייצור
ולהגדיל את הפוטנציאל הכלכלי וכושר הייצור שלהם .זאת ,בהתמקד בישובים -יהל ,לוטן ,נווה
חריף ונאות סמדר ,המבודדים יחסית ומרוחקים ממקומות תעסוקה מרכזיים ,כגון -המרכז
האזורי ,אזור התעסוקה המתוכנן בתמנע ,נמל התעופה החדש שיקום בסמוך והתעסוקות הנלוות
שיתפתחו סביבו ,המרחק מאילת כמוקד עירוני ושירותים ראשיים וכד'.
תוספת אמצעי הייצור תיעשה בהדרגה – בשלב הראשון ,יורחבו קיבוצים להם פחות מ 100 -עד
אליו .בשלב הבא יגדלו חלק מהישובים ל 150 -נחלות לישוב ,בהתאמה לתוספת ולקצב קליטת
אוכלוסייה חדשה לאגודה החקלאית בכל קיבוץ .הישובים אשר מספר הנחלות בהם יגדל ל150 -
נחלות :יהל ,לוטן ,נאות סמדר ,קטורה ואילות .ההגדלה נועדה לחזק את המרכיב החקלאי
בישובים -יהל ,לוטן ונאות סמדר – לשם הוספת אמצעי ייצור לישובים המרוחקים ,כאמור לעיל,
קטורה  -לאור העובדה כי מיצו את המכסה הקיימת של  100נחלות ובכך יחוזק המרכיב החקלאי
בישוב (בדומה ליטבתה) ,וקיבוץ אילות – אשר ממוקם בסמיכות לעיר אילת ומוצע לחזק את
המרכיב החקלאי בו -לשם הגברת חוסנו מול לחצי הפיתוח האורבני של העיר ,כאמור לעיל.
 2.2.2הרציונל והמטרות להקמת  3ישובים חדשים -
 2.2.2.1הצבת אתגרים התיישבותיים חדשים לפיתוח הערבה הדרומית שיתרמו גם לתנופת
פיתוח ועשייה בישובים הקיימים;
 2.2.2.2הרחבה וגיוון בסיס מרחב הבחירה ההתיישבותי ,בדגש על האזור הצפוני של המועצה;
 2.2.2.3גמישות לקליטת אוכלוסייה אשר לא תיקלט בישובים הקיימים ,כגון – שחרות בשל
מיקומו הקיצוני ,או -חוסר התאמה חברתית ,בסיס אידיאולוגי שונה וכד';
 2.2.2.4מענה לקליטת בני המקום שירצו להתיישב באזור ,אך לאו דווקא בדגם הקיבוץ
המסורתי;
 2.2.2.5קליטת אוכלוסיות שיכללו במסגרת הסדרים גיאופוליטיים  -רמת הגולן ,יהודה ושומרון
וכיוב'.
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 2.2.3איתורים ל 3-ישובים חדשים –
המיקום המוצע מתמקד באזור הצפוני של המועצה ,במטרה ,כאמור ,למשוך אוכלוסיה לכאן,
לתרום לפיתוח טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת באזור ובגושי ההתיישבות שבו .האתרים הינם
כלליים והוצעו להם חלופות .בעת התכנון המפורט ,יקבע מיקומם ההולם בהתאמה לאופי הישוב
המיועד .מומלץ להתמקד באתרים הסמוכים יחסית לצומת קטורה ,על מנת לעבות את המערך
ההתיישבותי הקיים:
 2.2.3.1בחלקה הצפוני של המועצה  -מוצעים  2אתרים לישובים:
א .יהל ב' -עיבוי גוש התיישבותי יהל ולוטן הישוב יתבסס על פרוגרמה חקלאית של
נחלות חקלאיות .מוצעות  2חלופות לאיתור -ממערב לכביש :90
חלופה א' -עיבוי המערך הגושי הקיים  -בין יהל ללוטן (אזור נחל עינם)
חלופה ב'" -מתיחת" הגוש ההתיישבותי צפונה ,אתר אזור שלוחת נוצה (כיום ,משמש
כשטח אש).
ב .נווה חריף ב' -הישוב יתבסס על פרוגרמה חקלאית ,לרבות  -חקלאות אורגנית ,וכן על
תיירות .האתר המוצע הינו -צפון מזרחית להר עיט ,מצפון לכביש .2440
אתר הישוב המוצע ,למעשה ,הינו תיקון לתממ 14/4בה מסומן אתר לישוב חדש ,ולכן
אינו מהווה שינוי סטאטוטורי .הישוב המוצע יתבסס על אוכלוסיית בני המקום
ואוכלוסייה נוספת ,לרבות אנשי צבא הקבע המשרתים במקום ,בעיקר ממחנה שיזפון,
וכן ממחנה עובדה וסיירים.
ג .נעצוץ -ישוב חדש סמוך לצומת שיזפון -יוקם באתר מחצבת נעצוץ על הר נעצוץ
באופן שניתן יהיה לטפל באזור המופר של המחצבה .גם הישוב הנ"ל יתבסס על
אוכלוסיית בני המקום ואוכלוסייה נוספת ,לרבות אנשי צבא הקבע המשרתים במקום,
בעיקר ממחנה שיזפון ,וכן ממחנה עובדה וסיירים .הישוב יתבסס על חקלאות ,תיירות
ותעסוקה הקשורה למטוסים (חניון המטוסים המתוכנן ליד בסיס עובדה.

* בעת קביעת מיקום סופי לישוב– תובא בחשבון יוזמת קיבוץ נאות סמדר להקמת
אתר תיירותי/מסחרי בצומת.
** יצוין כי הרעיון המקורי בתכנית האב בגרסה קודמת (ספטמבר  )2011היה להקים
ישוב חדש כהרחבה של המרכז האזורי הראשי הקיים .אולם ,לאחר בחינה נוספת
הוחלט לגנוז רעיון זה בשל קרבתו לקיבוץ יטבתה ,שהינו הגדול ביישובי המועצה .זאת,
אל מול שאיפת המועצה האזורית לחזק את אזורה הצפוני  -כאתגר ההתיישבותי
הבא שלה .לפיכך ,הוחלט להקים את שלושת הישובים החדשים במועצה בחלקה
הצפוני.

24

אפשרות נוספת למיקום הישוב החדש היא מדרום מזרחית לכביש  ,40סביב העיקול של הר עייט – במסגרת פוליגון א'  -הכלול
במאגר השטחים הפתוחים.
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 2.2.4הרציונל לבחירת האתרים המוצעים:
בחירת האתרים המוצעים לפיתוח נעשתה תוך היצמדות מירבית למצב סטטוטורי קיים ,עיבוי
המערך ההתיישובתי הקיים ,פיתוח צמוד דופן ופיתוח באזורים מופרים .המיקומים המוצעים
נבדקו ונותחו בהתייחס למאגר השטחים הפתוחים שנקבע במסגרת תכנית האב ,כמפורט
בהמשך (ראו לוח מספר  ,6להלן).
בחירת האתרים נערכה בהתאם לחוות דעת צוות התכנון והעדפות צוות החשיבה במועצה של
השטחים פתוחים.
הפיתוח המוצע ייעשה לפי שלביות התכנית :שלב א'– במסגרת טווח התכנון של תכנית האב–
שנת  ,2030שלב ב' -בהמשך ,מעבר לטווח התכנית.
הלוח שלהן מציג את ניתוח הפוליגונים הכלולים באתרים המוצעים לפיתוח .הערכת הפוליגונים
נערכה על פי הקריטריון של התאמה לפיתוח התיישבותי ,אשר נקבע ע"י צוות החשיבה
ההתיישבותי/חקלאי/כלכלי של המועצה האזורית .הקריטריון נבחן באמצעות מדדי הערכה
אובייקטיבים ,ומדד סובייקטיבי של הצוות המעריך.
הציון שהתקבל משקף את "תג המחיר" שייגבה עבור פיתוח ההתיישבות בשטחים המוצעים.
להלן השיקולים לבחירת האתרים המוצעים לעיל במסגרת השימוש בטבלת מאגר השטחים
הפתוחים:
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לוח מס'  :6קריטריונים לבחירת האתרים המוצעים לישובים חדשים-

האתר המוצע
אזור
הישוב
המוצע
גוש
יהל
ולוטן
גוש
נאות
סמדר
ונווה
חריף

התאמה למצב סטטוטורי
יעוד קרקע

פוליגון לפי מאגר שטחים
פתוחים
התאמה לפיתוח
התיישבותי

מיקום

תמ"א 35

תמ"מ14/4

סיווג

חלופה א' – בין יהל
ללוטן (סמוך לנחל
עינם)
חלופה ב' – צפונית
ליהל – אזור שלוחת
נוצה
הר נעצוץ – סמוך
לצומת שיזפון

מרקם
כפרי

שטחים פתוחים

ט'– שלב א'

מרקם
שמור
ארצי

קרקע חקלאית

ז' –שלב א'

לא דורג

מחצבה

אתר מופר

תואם

שטחים פתוחים.

טו'– שלב
26
א'

73

חלופה ב' – צפון
מזרחית להר עייט

מרקם
כפרי

25

* **20

*יש לציין כי מאגר הפוליגונים הינו כללי ובקנה מידה גדול .המאגר מהווה חלק ממכלול שיקולים שיש להתחשב
בהם בעת בחירת אתרים לפיתוח .לעת קבלת החלטות מפורטות תידרש הכנת חוות דעת בהתבסס על נתונים
עדכניים ,בקנה המידה ונתונים מפורטים .לפירוט נוסף ,ראו פרק  6בהמשך.
** מתוך פרק  :6שטחים פתוחים -טבלת הערכה (טבלת  -)Excelציון  20משמעו שמדדי הקריטריון טרם מולאו
ויש להשלימם.

בשלב הראשון ,מומלץ כי הפיתוח ההתיישבותי ייעשה במסגרת הישובים הקיימים באמצעות עיבויים
ו/או הרחבות חקלאיות וקהילתיות/התארגנויות נפרדות המשולבות בישובים .יחד עם זאת ,במקביל,
מומלץ להיערך ברמה הסטטוטורית להיתכנותם של ישובים חדשים באתרים המוצעים לעיל.

 25מיקום הישוב מוצע בסמוך לכביש  ,90במסגרת פוליגון כ' .פוליגון זה מתפרס על שטח  10,000דונם .לעת קבלת החלטות מפורטות ,יש
לבדוק את מיקום הישוב על רקע מפה בקנה מידה קטן יותר.
 26אפשרות נוספת למיקום הישוב החדש היא מדרום מזרחית לכביש  ,40סביב העיקול של הר עייט – במסגרת פוליגון א' של מאגר
השטחים הפתוחים.
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 .2.3תחבורה ודרכים
 2.3.1שיפור נגישות במרחב המועצה
 2.3.1.1הסדרת כניסות לישובים ומוקדי הפיתוח במועצה ,מהכבישים הארציים.
 2.3.1.2שיפור נגישות לשטחים חקלאיים -יצירת מעברים חקלאיים בין הישובים לשטחיהם.
 2.3.1.3יצירת דרך נופית להולכי רגל ולאופניים – "דרך מעלה שחרות" משחרות אל המרכז
האזורי הראשי.

 2.3.2שיפור נגישות למרחב המועצה בטווח הארוך
באמצעות שדה התעופה בתמנע ותוואי מסילת הברזל ,כאשר התוואי המתוכנן עובר בסמוך
לכביש  90וכולל ארבע תחנות כמפורט:
 2.3.2.1תחנת יהל;
 2.3.2.2תחנת יטבתה;
 2.3.2.3תחנת שדה התעופה תמנע;
 2.3.2.4תחנת מבואות אילות – צפונית לקיבוץ אילות.
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 .3פריסה ומערך שירותי ציבור ותעסוקה
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 .3.1פריסת מוקדי תעסוקה
 3.1.1כללי
התפיסה המובילה בתכנית הינה שמירה על המערך הקיים וחיזוקו ,הידוק שיתופי פעולה אזוריים,
תוך פיתוח פעילויות ייחודיות בישובים .הפיתוח יהיה בדגש על פיתוח חקלאי ,אנרגיה מתחדשת
ותיירות ופריסה מרחבית של אזורי התעסוקה במועצה ,כדלהלן:
 3.1.2במישור האזורי  -מערך התעסוקה האזורי מבוסס על מספר עוגנים אזוריים מרכזיים קיימים
ומתוכננים באזור ומספר עוגנים משניים חדשים ברחבי המועצה.
חיזוק העוגנים האזוריים הקיימים והמתוכננים באזור:
 3.1.2.1מרכז תעסוקה ותיירות ראשי בתמנע– כולל השענות על פיתוח בשדה התעופה המתוכנן
בסמוך ,והקמת מרכז לוגיסטי לפעילויות הקשורות לשדה התעופה .בנוסף ,מוצע הקמת
מרכז לוגיסטי נוסף ,צפונית לתחנת רכבת המתוכננת "מבואות אילת".
 3.1.2.2מרכז תעסוקה משני מוצע סמוך לשדה התעופה עובדה– בשטח של כ 100-200-דונם
לפיתוח תעשיה ושירותים הקשורים בשדה התעופה .בתלות בשיתופי פעולה עם הצבא.
 3.1.2.3מרכז אזורי ראשי קיים -הסמוך ליטבתה– הוספות פעילויות כלכליות בתחום התיירות
ובסיס מרחבי ליזמויות פרטיות ,כולל הקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת של מועצה
אזורית .27שירותי תיירות ומקומות תעסוקה ,תוך הרחבת המחקר והפיתוח לקנה מידה
רחב יותר מהקיים כיום  -לרבות :הרחבת מו"פ חקלאי ,הרחבת פעילות תעשייתית בזיקה
למו"פ בתחומים שונים.
ראו פירוט הפעילות הכלכלית המתוכננת בעוגנים אלה ,במסגרת פרק  –4פיתוח כלכלי-
בהמשך דו"ח זה.
 .3.1.3במישור המקומי  -מומלץ כי הקיבוצים ימשיכו להתפתח בתחומי הפעילות הקיימים כיום
(חקלאות ,תעשייה ,תיירות ,אנרגיה מתחדשת ומו"פ).
הפיתו ח ביישובים ייעשה בהתאם לפוטנציאל ולחסמים הקיימים ברמת היישוב הבודד ,ובהדגשים
המפורטים לעיל ,לפי גושי הישובים.
ראו פירוט פיתוח כלכלי ותעסוקה במישור המקומי -ברמת הישוב הבודד ,במסגרת פרק  –4פיתוח
כלכלי -בהמשך דו"ח זה.

 27בעקבות זכייתה של מינהלת האנרגיה המתחדשת של אילת-אילות יחד עם קבוצת משקיעים במכרז בנושא .לפירוט ראו פרק
ה .2.בהמשך.
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 .3.2מערך שירותי ציבור
 .3.2.1עקרונות
 3.2.1.1חיזוק הקהילה ברמה האזורית ,במקביל לפיתוח זהות יישובית -פיתוח נושאי חינוך,
תרבות ,רווחה ובריאות במרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה ,ובמידת הצורך ,מרכז
משני מצומצם עבור ישובים מרוחקים ,וכן ,המשך פיתוח שירותים קהילתיים ברמת
היישובים.
 3.2.1.2הגברת הזיקה בצריכת שירותים בתוך המועצה ומחוצה לה  -ניתן לזהות בכל אחד מן
הישובים והקיבוצים פוטנציאל לפיתוח שרות בתחום החברתי/חינוכי/תרבותי ייחודי.
פיתוח של שרות כזה אמור להיות עם "הפנים פנימה והחוצה" .כלומר ,להציע את
הפעילות לא רק לתושבים ולחברים בישוב ,אלא לכלל תושבי המועצה וגם לתושבים
שמחוץ למועצה האזורית.
 3.2.1.3מתן מענה לצרכים מגוונים מבחינת שכבות גיל ואופי האוכלוסייה במועצה.

 .3.2.2המלצות
 3.2.2.1הרחבת היצע שירותי הציבור במרכז האזורי הראשי הקיים בסמוך ליטבתה– מוצע כי
בנוסף לקיים כיום ,יפותח המרכז האזורי הראשי באופן שיכלול גם  -בית ספר יסודי,
חטיבת ביניים וחטיבה עליונה; "מרכז להגות שותפות"; מרכז יום לקשיש; הרחבת
שרותי הבריאות ואשכול גנים .לרבות :הרחבת המו"פ החקלאי,
 3.2.2.2הקמת מרכז שירותי ציבור משני*  28בשילוב שירותי תיירות באזור הצפוני-
האתר הנבחר הינו צמוד לקיבוץ לוטן -מרכז זה יעניק מענה תפקודי לצרכי הישובים
בשלב הפיתוח בו המועצה תגיע לכ 7,000 -תושבים לפחות ,ובאופן שלא יגרום להחלשת
המרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה .הקמת הישובים החדשים באזור הצפוני של
המועצה ,מחזק את הצורך בהקמת מרכז שרותים זה.
המרכז עשוי לשלב שירותי ציבור ,שירותי תיירות ומקומות תעסוקה ,תוך הרחבת
המחקר והפיתוח לקנה מידה רחב יותר מהקיים כיום -לרבות :מו"פ מדעי ,פעילות מכון
ערבה וכד' .במסגרתו מומלץ כי יוקמו:
א .בית ספר יסודי של  18כיתות -בשלב השלישי ( 11,000נפש)  -אפשרי כחלק
מקרית חינוך שתפותח בקיבוץ קטורה;
ב .אשכול גנים;
ג .שלוחת מתנ"ס לפעילות פנאי.
ד .מוצע לשקול גם הקמת מרפאה קטנה אשר תיתן שירותים מדרגה ראשונה לתושבי
האזור הצפוני המרוחקים מן המרכז ביוטבתה.

 28ההמלצות בתחום החינוך כפופות להמלצות תכנית האב לחינוך ,הנערכת בימים אלה במועצה.
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 3.2.2.3מרכזי לימוד והעשרה -
"מרכז לבניה אקולוגית" בקיבוץ לוטן -במסגרתם תוצע פעילות חינוכית נרחבת הכוללת,
בין היתר ,הדרכות וסדנאות בתחומים אלה .חלק מהפעילות תתבצע במסגרת בית הספר
האזורי.
בנוסף ,המרכז הייחודי לאומנות בקיבוץ נאות סמדר יוכל להציע סדנאות לאומנים
מקרב תושבי האזור .במידה שהקיבוץ יהיה מוכן לקדם שיתופי פעולה מסוג זה יועשר
האזור כולו מבחינה תרבותית ואומנותית ,וניתן יהיה לפתח פעילות אומנותית נוספת גם
במיקומים אחרים (בדומה למרכז "אדמה" למחול במצפה רמון המושך אליו תלמידים
מכל הארץ).
שינוי בגישה ופיתוח תחומי אומנות ועשייה תרבותית/חינוכית ייחודית באזור תגדיל גם
את מרחב האפשרויות לשיתופי פעולה עם אילת והמועצה האזורית הערבה התיכונה.
 3.2.2.4הקמת מרכז הגות ,ידע ומחקר בנושא "שיתופיות" -כחלק מראייה חברתית-
קהילתית אזורית ,אשר עשויה לקדם את התפיסה השיתופית באזור והפיתוח
חברתי .מומלץ כי מרכז זה ימוקם במרכז האזורי הראשי הסמוך ליטבתה .ראו
לעיל.
 3.2.2.5פיתוח מערכת ארגונית תומכת לתהליכים קהילתיים וקליטה חברתית ברמת
המועצה והישובים עצמם .מוצע כי לצד הפעילות של החברה הכלכלית בנושאים
הקשורים לתכנון ,פיתוח תעסוקה וחיפוש מענים לצרכי הדיור ,יפעל במועצה
פורום חברתי (במסגרת מקצועית וולונטרית משולבת– הגורם המוביל ייקבע על
ידי המועצה) ,אשר יקדם באופן שיטתי את הנושאים הקשורים בקליטת
האוכלוסייה.
בכדי להגיע לאוכלוסייה הרצויה והמתאימה לאזור יש צורך בעבודה מסודרת
ומתמשכת של  =reaching outאיתור וזיהוי קבוצות אוכלוסייה רלוונטיות ,כאלו
הפועלות באמצעות עמותות ארציות או ארגון מקומי ,יצירת קשרים ללמידה הדדית
ולבחינת הצרכים של "הנקלטים" ו"הקולטים" ועבודה חברתית בתוך הישובים
"הקולטים" לקראת כניסת האוכלוסייה החדשה.
מהלך זה דורש השקעת משאבי זמן וכסף ,כאשר הקו המנחה הוא כניסה לתהליך
עבודה שיטתי ולא עבודה ספוראדית ,בהתאם ללחצי השעה .עבודה כזו תאפשר גם
למידה ממקומות אחרים ,למידה בין ישובים והפקת לקחים והערכות נכונה של מערכת
החינוך ,המתנ"ס ומערכות השירותים השונות.
 3.2.2.6במישור המקומי -המשך פיתוח שירותים קהילתיים ברמת הישובים -בהתאם
ליכולת ולצרכים של כל ישוב.
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 .3.2.3הפרוגרמה לשרותי ציבור
הפרוגרמה לשרותי חינוך הוכנה על פי הגישה המוצגת לעיל ,בהתאמה לשלבי פיתוח
המועצה 5,000 :נפש 7,000 ,נפש ו 11,000 -נפש .המלצות אלה תהיינה כפופות למדיניות
ולהמלצות תכנית האב לחינוך ,אשר המועצה עוסקת כיום בהכנתה ,כדלהלן:
 3.2.3.1בשלב הראשון (עד  5,000נפש) -בית הספר הקיים ביטבתה יורחב  -ההרחבה תכלול
תוספת של  8כיתות לבית הספר היסודי ו 6 -כיתות לחטיבת הביניים .המלצה זו
כפופה להחלטת תכנית האב האזורית לחינוך .בנוסף ,יידרשו עוד כ 6 -כיתות פעוטונים
וגני ילדים שימוקמו בישובים (לפי הצרכים).
 3.2.3.2בשלב השני (עד  7,000נפש) מוצע להקים בית ספר יסודי של  36כיתות במרכז האזורי
הראשי הסמוך ליטבתה .חטיבת הביניים והחטיבה העליונה יישארו ביטבתה (36
כיתות) .גם המלצה זו כפופה להחלטת תכנית האב האזורית לחינוך .בנוסף ,יוקמו עוד
 22כיתות פעוטונים וגני ילדים ,רובם בישובים ,על פי הצרכים בכל ישוב .בשלב זה מוצע
להקים גם אשכול גנים (של  3כיתות גן) במרכז האזורי הראשי.
 3.2.3.3בשלב השלישי (עד  11,000נפש) -מוצע לבנות עוד  20כיתות לבית ספר יסודי .מוצע
להקים בית הספר יסודי נוסף שייבנה במרכז המשני הצפוני ,אשר כאמור ,ההחלטות
הסופיות לגביו יקבעו במסגרת תכנית האב האזורית לחינוך ,שבהכנה .כן ,תידרש תוספת
של  20כיתות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה– אותה מוצע למקם במרכז האזורי
הראשי של המועצה ,בסמוך לבית הספר היסודי כנ"ל .בנוסף ,ידרשו מעל  50כיתות
פעוטון וגן ,כלומר  3-4גנים ופעוטונים בכל אחד מהקיבוצים והישובים ועוד אשכול גנים
במרכז האזורי הראשי של המועצה (כלומר ,סה"כ יהיו במועצה  2אשכולות גנים) ואשכול
גנים במרכז המשני.
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 .3.3הרציונל לפריסת מוקדי תעסוקה ושירותי ציבור המוצעים
בדומה לבחירת האתרים להתיישבות ,בחירת האתרים המוצעים לעיל נעשתה תוך היצמדות ,עד
כמה שניתן ,למצב סטטוטורי קיים ושמירה על צמידות דופן ,בדיקת המיקומים המוצעים ביחס
למאגר השטחים הפתוחים ,ובהתאם חוות דעת צוות התכנון והמלצות צוות החשיבה של המועצה-
בתחום השטחים הפתוחים.
בטבלה שלהן מוצג סיווג של כל פוליגון רלוונטי למיקומים המוצעים למוקדי שירותי ציבור ,על פי
קריטריון התאמה לפיתוח התיישבותי ולפיתוח תעשייתי וסיווג פוליגונים רלוונטיים למיקומים
המוצעים למוקדי תעסוקה  -על פי קריטריון התאמה לפיתוח אנרגיה מתחדשת ולפיתוח תעשייתי.
כאמור ,הקריטריונים נבחנו באמצעות מדדי הערכה אובייקטיבים ,ובנוסף ,מדד סובייקטיבי של
הצוות המעריך.
הציון שהתקבל משקף את "תג המחיר שייגבה" עבור פיתוח תעסוקתי/שירותי/תעשייתי בשטחים
המוצעים.
להלן פירוט הקריטריונים לבחירת האתרים המוצעים לעיל במסגרת השימוש בטבלת מאגר
השטחים הפתוחים:
לוח מס'  :7קריטריונים לבחירת האתרים המוצעים למוקדי תעסוקה ושירותי ציבור-
האתר המוצע
שימוש
מרכז שירותי
ציבור

מוקד תעסוקה

התאמה למצב סטטוטורי – יעוד קרקע

מיקום

תמ"א 35

תמ"מ14/4

סמוך ללוטן

מרקם כפרי

חקלאות

מרכז אזורי קיים–
סמוך לקיבוץ יטבתה

מרקם כפרי

צפונית לעובדה
תמנע– אזור תעשייה
קיים כולל אזור שדה
התעופה המתוכנן
אחסנה לוגיסטית
אחסנה לוגיסטית

פוליגון לפי מאגר שטחים פתוחים
התאמה
התאמה
לפיתוח
לפיתוח
סיווג
תעשייתי
התיישבותי
93
80
יח'– שלב א'

במסגרת תב"ע מאושרת – 1/101/03/12
משנת 1979

-

-

מרקם כפרי
מרקם שמור
ארצי ומרקם
כפרי
מרקם כפרי

כב' ו-כג'

46

100

במסגרת תכניות מפורטות מאושרות

-

-

ייעור ושטחים פתוחים

לה'

100

100

מרקם עירוני

חקלאות

לו'

73

100

שטחים פתוחים

* יש לציין כי מאגר הפוליגונים הינו כללי ובקנה מידה גדול .כמו כן ,המאגר מהווה חלק ממכלול שיקולים שיש להתחשב בהם בעת בחירת
אתרים לפיתוח .לעת קבלת החלטות מפורטות תידרש הכנת חוות דעת בהתבסס על נתונים עדכניים ,בקנה המידה ונתונים מפורטים .לפירוט
נוסף ,ראו פרק  6בהמשך.
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 .4פיתוח כלכלי ותעסוקה
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 .4.1פיתוח כלכלי ותעסוקה
 .4.1.1כללי
הפיתוח הכלכלי המפורט בתכנית מתייחס למישורים האזורי והמקומי .הפיתוח המומלץ
בתכנית מתייחס לפיתוח חקלאי בדגש על המו"פ ,לרבות -הגדלת אמצעי ייצור חקלאיים בעיקר
בישובים הצפוניים ,וכן פיתוח תעשייתי ,פיתוח אנרגיה מתחדשת  -בשיתוף המינהלת לקידום
האנרגיה המתחדשת האזורית והמו"פ המדעי ובמסגרת המרכז הטכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
המתוכנן ,וכן הפיתוח התיירותי  -בהתמקד בתיירות "אקו-מדברית ,במסגרת הישובים
ובמכלולים אזוריים ברחבי המועצה.

 .4.1.2פיתוח כלכלי ותעסוקה במישור האזורי
הפיתוח המומלץ מתמקד במספר כיוונים עיקריים ,שישענו על היתרון היחסי של המועצה
הכולל -עתירות קרקע זמינה ,ימי שמש רבים ,הסמיכות לאילת ולתמנע ,והקרבה למעברי
הגבול עם ירדן .ככלל ,הפיתוח הכלכלי ברמה האזורית וברמת הישובים יכלול פרויקטים-
תעשייתיים ,תעסוקתיים ותיירותיים.
קיימת חשיבות לעידוד ופיתוח יזמויות חיצוניות ומקומיות במועצה ,בסדר גודל שונה ,על בסיס
העוגנים הכלכליים הקיימים כיום ועוגנים חדשים -מתוך מטרה להגדיל מקומות עבודה וליצור
גיוון תעסוקתי.
כיווני הפיתוח המומלצים הינם חיזוק העוגנים האזוריים הקיימים והמתוכננים באזור:
 4.1.2.1פיתוח והרחבת מרכז תעסוקה ותיירות ראשי בתמנע -בהתבסס על אזור תעשייה הראשי
המתוכנן ושדה התעופה העתידי שיתפתח בסמוך -מומלץ להקצות כ 1,000-1,500 -דונם
לאזור התעשייה לצורך פיתוח עתידי .הפיתוח יכלול:
א .הרחבת מספר מקומות התעסוקה הקיימים בו כיום;
ב .הקמת מתחם לתחנות כוח סולאריות;
ג .פיתוח פעילויות התלויות ישירות או בעקיפין בשדה התעופה המתוכנן בסמוך לתמנע,
לכשיוקם;
ד .המשך פיתוח וחיזוק פארק תמנע כעוגן תיירותי אזורי ראשי.
 4.1.2.2חיזוק המרכז האזורי הראשי הקיים ,הסמוך ליטבתה -בתחומי האנרגיה המתחדשת
במסגרת המרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת המתוכנן ,29ושילוב הרחבת פעילות
תיירותית בהקשר האנרגיה המתחדשת והמותג "שוקו יטבתה"; הרחבת פעילות
"יזמית" עסקית באמצעות הקמת "לופט עסקים" -שנועד לספק "מקום" לפעילויות של
עסקים קטנים של תושבי האזור.
 .4.1.2.3הקמת מרכז תעסוקה משני מוצע סמוך לשדה התעופה עובדה– בשטח של כ200 -100 -
דונם לפיתוח תעשיה ושירותים הקשורים בשדה התעופה .תכנונו -לרבות גודלו ,קצב

 29הקמת מרכז זה יהווה מנוף אדיר למיתוג האזור ,בקידומו ובפיתוחו -למשיכת השקעות ואוכלוסייה ,לקראת
הגשמת תכנית האב.
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ואופי פיתוחו תלוי באופן ישיר בשיתופי הפעולה עם הצבא  .מוצע כי מרכז התעסוקה
יוקם בשלבים:
שלב א'– הישענות התעסוקה על פרויקט אחסנה וטיפול במטוסים;
שלב ב' -התרחבות לתחומים נוספים אשר יהוו נגזרת לפרויקט אחסנת המטוסים או
קשורים בדרכים אחרות לצבא.
 .4.1.2.4הקמת מרכזים לוגיסטיים -כחלק מראיה מרחבית של מטרופולין עקבה/אילת.
א .מדרום לאזור התעשייה בתמנע -כ 100-200-דונם סמוך לנמל התעופה
המתוכנן.
ב .מצפון לתחנת רכבת דפו המתוכננת במבואות אילת– מרכז שישרת הן את תנועת
הסחר הנוכחית והעתידית של נמל אילת ,והן את הסחר העתידי עם המרחב הירדני
בעקבה.
 4.1.2.5פיתוח מספר עוגנים אזוריים משניים בתחומי התיירות -בדגש על ההיצע
המקומי -ארכיאולוגיה ,מדבר ,מחקר ופיתוח ,אנרגיה מתחדשת;
 .4.1.2.6הקמת מאגרי מים לפי תכנית האב למים ,בתפרוסת הבאה– מדרום לצפון :מאגר אילת,
מאגר תמנע ,מאגר יטבתה ,בריכת לוטן ומאגר נוצה.
 .4.1.2.7פיתוח מו"פ  -חקלאי ,אנרגיה מתחדשת וסביבה.

 .4.1.3המלצות להקמת פרויקטים כלכ ליים אזוריים ויזמויות
מוצע לעודד הקמת התארגנויות שיתופיות נושאיות לפיתוח פרויקטים כלכליים אזוריים ,כך
ניתן יהיה לקדם רעיונות חברתיים/אידיאולוגיים התיישבותיים .יצוין כי לפרויקטים אלה ערך
מוסף התואם לחזון המועצה .יחד עם זאת ,מוצע לבדוק את ישימותם ומידת כלכליותם:
 .4.1.3.1חממה לפיתוח ולעידוד יזמים פרטיים מהישובים;
 .4.1.3.2הקמת סופר מרקט קואופרטיבי במרכז האזורי הראשי;
 .4.1.3.3הקמת התארגנות אזורית משותפת בתחום האנרגיה המתחדשת;
.4.1.3.4
.4.1.3.5
.4.1.3.6
.4.1.3.7

קואופרטיב של תחבורה אזורית -להסעות;
אגודה שיתופית של אומני האזור;
שוק איכרים במרכז האזורי על בסיס שבועי/חודשי במסגרתו תימכר התוצרת
האזורית ,בשיתוף פעולה עם הערבה התיכונה;
"לופט" לעסקים קטנים ,במרכז האזורי הראשי– כמפורט לעיל;

 .4.1.3.8יזמויות פרטיות בישובים– סדנאות אמנים;
 .4.1.3.9פיתוח צימרים בהרחבות קהילתיות.
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 .4.1.4המלצות נוספות:
 4.1.4.1שיתוף פעולה בינלאומי עם ירדן -פרויקטים נלווים לתעלת הימים -למרות אי ודאות
לגבי עצם התגשמות הפרויקט העיקרי ולוח הזמנים העתידי ליישומו ,מוצע להשתלב
ברעיונות שונים המתבססים על פרויקט זה ,המתגבשים ומקודמים במשרד לשיתוף
פעולה אזורי.
לדוגמה -השתלבות ב"פיילוט" המתוכנן במסגרת פרויקט זה .הפיילוט כולל הקמת צינור
להעברת כמות מוגבלת יחסית של מי ים סוף (ורכז מתהליך ההתפלה) לים המלח.
פרויקט מסוג זה מאפשר פיתוח פרויקטים נלווים לאורך הצינור  -כאיגום מים למטרות
השקיה ,פרויקטים תיירותיים וכד'.
לשם כך מוצע לפתח יחידה שתה יה אמונה על קשרים עם המשרד לפיתוח אזורי-
שתאפשר למנף וליישם רעיונות מסוג זה.
 4.1.4.2פיתוח תיירותי/מסחרי לאורך צירי התנועה הקיימים– כבישים  12 ,90ו.40-
 4.1.4.3הכנת תכניות רעיוניות ופרויקטים תיירותיים לאזור -הר כרכום בקעת עובדה וצוקי
שיירות.
 4.1.4.4עדכון תכנית האב למים לפי נתוני תכנית האב לפיתוח האזור.
 4.1.4.5עידוד ופיתוח יזמויות ומשקיעים חיצוניים ומקומיים במועצה– כאמור לעיל.

 .4.1.5פיתוח כלכלי ותעסוקה במישור המקומי -ברמת הישוב הבודד –
הוגדרו  5כיווני פיתוח כלכלי תעסוקתי פוטנציאליים עיקריים:
 4.1.5.1פיתוח שטחי חקלאות נוספים לישובים -לפי פרוגרמה מעודכנת לחקלאות ,בתיאום
ובשיתוף מו"פ אזורי בשטח כולל של כ 30,700 -דונם– כולל הקצאת מים כנדרש,
כמפורט:
א .תוספת שטח עבור הישובים הקיימים -כ 17,400 -דונם ( 435נחלות )30מהם
אותרו כ 4,000 -דונם בשטחי עברונה.
– סה"כ שטחים נותרים לאיתור לישובים קיימים  13,400דונם .בנוסף ,אותרו כ-
 1,300דונם לישוב "דגם יהל".
ב .תוספת שטח עבור הישובים החדשים -כ 12,000 -דונם ( 300נחלות בישובים
חדשים).
ג .סה"כ שטחים חקלאיים נותרים לאיתור במועצה–  25,400דונם .שטחים אלה
יאותרו מתוך מאגר השטחים הפתוחים ,כמפורט בהמשך.
ד .חשיבות להרחבת הפעילות החקלאית ותוספת שטחי עיבוד חקלאי לישובי חבל
אילות:
 הוספת אמצעי ייצור לחיזוק הפעילות החקלאית בישובים הקיימים (בדגשעל הגדלת הנחלות בחלק מהקיבוצים הצפוניים ובקיבוץ אילות ל150-
נחלות לקיבוץ);

 30סה"כ נחלות קיימות 865 -נחלות ,סה"כ נחלות מוצעות 1,300 -נחלות; תוספת בתכנית האב  435 -נחלות
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 הקצאת שטחי עיבוד חקלאיים לישובים חדשים; הקצאת שטח חקלאי לתושבים שיתגוררו בקיבוצים ,לצורך הכנסה משלימה"כמשקי עזר"  -כדוגמת הפרויקט המתוכנן הסמוך לקיבוץ יהל;
 המשך פיתוח והרחבת מו"פ חקלאי ,ובכלל זה שיתוף פעולה בינלאומי עםירדן ,באמצעות -מעברים/שערים חקלאיים (שניתן היה לעבור בהם באמצעות
כרטיסי "תושב").
 הקמת מתקני תשתית (בעיקר אנרגיה מתחדשת ומתקני תקשורת) -פיתוחמתקני האנרגיה המתחדשת ,ברמה האזורית והמקומית .ראו תת פרק -4.2
עקרונות לפיתוח אנרגיה מתחדשת בחבל אילות).
 מיזמים זעירים/קטנים אחרים– כמפורט לעיל. פיתוח מוקדי תיירות מקומיים (כגון -קמפינג) ושדרוג אתרי לינה -ראו פירוט בפרק 5בהמשך.
 עבודות חוץ  -מגזר עבודות החוץ נשען על עבודה באילת ,וכן על פעילויות שירותבמרחב המועצה  -תוך שיפור התחבורה בין הישובים ,לרבות -הסעות מרוכזות
="שאטלים".

 4.1.6מבנה התעסוקה במועצה האזורית
מבנה התעסוקה החזוי במועצה האזורית נערך בהתאמה למגמות ההתפתחות המומלצות לעיל,
לפיו הענף התעסוקה העיקרי יהיה בתחום שרותי הציבור (כ .)55% -לאחר מכן יתר הענפים -ענף
התעשייה (כ ,)15% -מסחר ושירותים עסקיים ( ,)12%תיירות ( )10%וחקלאות ( כ .)7% -ראו
להלן:
לוח מס'  :8מבנה התעסוקה במועצה בשלב האכלוס של  11,000תושבים –
שנת יעד  :2030תוספת של  2,870מועסקים
ענף

מספר מועסקים

חקלאות
תעשייה
תיירות (כולל הסעדה)

300
650
415

חבל אילות חלק הענף מסה"כ
המועסקים ()%
7.2
15.6
10.0

מסחר ושירותים עסקיים

500

12.0

שירותי ציבור (חינוך ,בריאות וכדו')
ואחרים
סה"כ

2,305

55.2

4,170

100%

*לא כולל התייחסות לעובדים זמניים (זרים)

31

 31יצוין -כי עמדת מהמועצה בסוגיית העובדים הזמניים הינה כי חלק מהישובים נתנו מענה לכך במסגרת תב"ע לישוב .בכל
הישובים יש עתודות מגורים מספקות המאפשרות פתרון במסגרת הישוב .לפיכך ,הנושא לא נכלל במסגרת תכנית האב.
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 .4.2עקרונות לפיתוח אנרגיה מתחדשת
 4.2.1כללי
חבל אילות מאגד בחובו באופן מיטבי את היתרונות ,המשאבים (שמש ,קרקע ,הון אנושי ועוד)
והפוטנציאל לייצור אנרגיה מתחדשת ,לצד היענות לביקוש לחשמל בדרום מדינת ישראל .לפיכך,
ענף האנרגיה המתחדשת עשוי לשמש מנוף לפיתוח האזור הן ברמת המועצה האזורית -באמצעות
המועצה האזורית ושלוחותיה (מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת ,מינהלת אנרגיה מתחדשת,
חברה כלכלית ועוד) בשיתוף יזמים פרטיים ,לרבות בחינת שיתוף פעולה עם הצבא להקמת
מתקנים ,והן ברמת הישובים הבודדים ,כמקור הכנסה ואנרגיה משלימים.

 4.2.2היצע וביקוש לשטחים
פיתוח האנרגיה המתחדשת וסוגיית השטחים הפתוחים במועצה -במסגרת תכנית האב נוצר
"מאגר קרקעות" פוטנציאליים לפיתוח ולשימור .לפיו ניתן למיין את השטחים לפיתוח ולשימור.
זאת ,תוך הגדרת עוצמת השימור והפיתוח לפי מדרג (שיוצג בהמשך).
לוח מס'  :9היצע וביקוש שטחים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
צריכה נוכחית של אילת  -חבל אילות

ביקוש
חשמל
באילת ,חבל יעד 2015
אילות ,ונגב (צריכה נוכחית  +הערכה לפי תכניות קיימות)
יעד 2020
מרכזי
(לפי הערכת מימוש תכנית מתאר אילת)
יעד (לפי ייצוא חשמל לערבה ולנגב המרכזי)
סה"כ ביקוש חשמל
סה"כ שטח מבוקש לייצור אנרגיה מתחדשת בחבל
אילות (לפי  25דונם לייצור  1מגה וואט)
אזור תעשיה תמנע
היצע
שטחים
שטחים שאותרו במשבצות הקיבוצים (כמפורט בלוח )2
לייצור
שטחים מופרים במאגר אליפז
חשמל
סה" כ היצע שטחים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
מאנרגיה
מתחדשת
שטח נוסף נדרש לאיתור לייצור אנרגיה מתחדשת

 160מגה וואט
 200מגה וואט
 280מגה וואט
 170מגה וואט
 450מגה וואט
10,000-12,000
דונם
כ 4,500-דונם
כ 1,707-2,137-דונם
כ 2,000-דונם
8,207-8,637
דונם
כ3,360-1,800 -
דונם

לפיכך ,יש לאתר שטח נוסף בהיקף כולל של כ 3,360- 1,800 -דונם ,כמענה לפיתוח ענף האנרגיה
המתחדשת באזור .השטחים לתכנון ולפיתוח אתרי אנרגיה מתחדשת אותרו על ידי המועצה
האזורית והוטמעו בתכנית האב .מוצע כי איתור אתרים נוספים לפיתוח יעשה מתוך מאגר
הפוליגונים שהוצג בתכנית.
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 .4.2.3איתור שטחים לפיתוח אנרגיה מתחדשת -
 4.2.3.1יחידות ייצור גדולות -בעלות הספק מעל  5מגה-וואט -מתוכננת תחנת כח
במסגרת תמ"א/10ה 3/באזור תעשיה תמנע .השטח המוקצה לכך הינו-כ 4,500-ד'.
 4.2.3.2יחידות ייצור בינוניות -בעלות הספק עד  5מגה וואט -ניתן להקים יחידות ייצור
בשטח של עד כ 500-200 -דונם .שטחים אלה אותרו במשבצות קיבוצי חבל אילות
באמצעות רשימת קריטריונים שבחנו התאמה מיטבית לייעוד קרקע ולקרבה לתשתיות,
תוך פגיעה מזערית בערכי הטבע והנוף .בעתיד מוצע יהיה לבחון יתרונות תפעוליים
ותשתיתיים ביצירת רצף של שדות פוטוולטאיים.
להלן לוח מספר  10ובו פירוט האתרים המיועדים לייצור אנרגיה מתחדשת במשבצות הקיבוצים ,ראו
גם תשריט מס'  9בהמשך:
לוח מס'  :10אתרים לייצור אנרגיה מתחדשת במשבצות הקיבוצים –
מס

ישוב

מיקום

יעודי ושימושי
קרקע

שטח דונם
(ע"פ מדידה
גראפית)

1

יהל

2

נאות
סמדר

מגורים מיוחד,
שפ"פ ,קרקע
חקלאית
קרקע חקלאית

235

3

נווה חריף

בגבול מש"ד- 41/
יהל
קיבוץ נאות
סמדר –בשטח
יעלון
צפון-מזרחית
לקיבוץ לוטן
בתחום "המחנה"

קרקע חקלאית

295

4

יטבתה

5

לוטן

6

קטורה

7

גרופית

בגבול המשבצת
החקלאית של
קיבוץ יטבתה
צפון-מזרחית
לשטח מחנה
קיבוץ לוטן
בגבול מש"ד-14/
קטורה
בגבול מש"ד-13 /
קיבוץ גרופית

8

סמר

9

אליפז

10

אילות

בגבול מש"ד12 /
קיבוץ סמר
בגבול מש"ד-11 /
קיבוץ אליפז
בגבול מש"ד– 2/
קיבוץ אילות

167

שטח דונם
(ע"פ מידע ממחלקת
הנדסה)
 100בתחום המחנה
 100בקרקע חקלאית
167

32

60
קרקע חקלאית

228

100

קרקע חקלאית

329

100

קרקע חקלאית

182

קרקע חקלאית

95

 80בתחום המחנה
 600בקרקע חקלאית
100

קרקע חקלאית

154

200

קרקע חקלאית

222

100

קרקע חקלאית

230

2,137

סה"כ

1,707

 32ע"פ תכנית המצויה בשלבי הכנה.
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תשריט מס' – 9אתרים לייצור אנרגיה מתחדשת במשבצות הקיבוצים

אתרים לייצור לאנרגיה מתחדשת במשבצות הקיבוצים
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 4.2.4יחידות ייצור בעלות הספק קטן -בניית תאים פוטו-וולטאים ב"שכבות"-
 4.2.4.1על גגות מבנים בעלי שימושים מגוונים :רפתות ,מחסנים ,בתי אריזה ,מתקני מים ומבני
ציבור אחרים.
 4.2.4.2על גגות מגורים -באופן שישמשו איגום "זכויות" הייצור לאנרגיה מתחדשת בקיבוצי
חבל אילות באופן מרוכז על גגות כל יחידות הדיור בכל קיבוץ ,באמצעות התקנת מונה
חשמל ביתי.33

 4.2.5קידום האזור כמרכז מחקר ופיתוח לייצור אנרגיה מתחדשת
להלן ריכוז צעדים ופעילויות לקידום המחקר והפיתוח של ענף האנרגיה המתחדשת בחבל
אילות:
 4.2.5.1הקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת  -המועצה האזורית חבל אילות יחד עם קבוצת
משקיעים זכו במכרז להקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת .הקמתו תעמיד את חבל
אילות כמובילה בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ במישור הלאומי והבינלאומי .מרכז זה
ימשוך השקעות ציבוריות (הנאמדות בעשרות מיליוני ש"ח) .אלה יאפשרו למשוך יזמים
מתחילים לפתח מיזם משלב המחקר והפיתוח ועד לייצור ולשיווק ,תוך שיתוף פעולה בין
מוסדות אקדמיה ,מכוני מחקר והתעשייה .הקמת מרכז זה יהווה מנוף אדיר למיתוג
האזור ,לקידומו ולפיתוחו -למשיכת השקעות ואוכלוסייה ,לקראת הגשמת תכנית האב.
 4.2.5.2הקמת מרכז מבקרים בנושא אנרגיה מתחדשת יאפשר את הצגת הנושא לציבור התיירים
המגיעים לאילת וחבל אילות.
 4.2.5.3חיזוק מרכז לימוד ומחקר (במכון ערבה) בשיתוף מלא עם אוניברסיטת בן גוריון.
 4.2.5.4ביצוע פרויקטי "חלוץ" (פיילוטים) של ייצור חשמל על ידי תאים פוטוולטאים.
 4.2.5.5שילוב נושא האנרגיה התחדשת בחינוך -בתכנית הלימודים של כל ילדי האזור
בבתי הספר באילת ובאילות.
 4.2.5.6המשך ייזום והשתתפות בכנסים בינלאומיים לרבות נציגות בכנס אנרגיה מתחדשת
באו"ם.

 4.2.6מסגרת ארגונית אזורית לקידום נושא האנרגיה המתחדשת
לשם פיתוח ענף האנרגיה המתחדשת כענף חדשני במועצה האזורית ,הוקמה מינהלת
לפיתוח אנרגיה מתחדשת המשותפת לאילת ולאילות מינהלת אנרגיה מתחדשת .למועצה -כגורם
מספק אנרגיה ,כאשר העיר אילת -צרכני האנרגיה העיקריים.

 33בחבל אילות ,כמו ברוב הקיבוצים בארץ ,אין מונה חשמל ביתי אלא חיוב חשמל כללי לקיבוץ .קיימת אפשרות לפתרון טכני.
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 .5.1עקרונות כלליים
פיתוח התיירות בחבל אילות יעשה בדגש על תיירות אקו-מדברית במגוון נושאים .הפיתוח ישתלב עם
הפיתוח הקיים ,תוך שאיפה לצמצום מטרדים ומפגעים לישובים ,לחקלאות ול"טבע המדבר" ,במישור
האזורי ובמישור המקומי:
 .5.1.1תהליך רחב וגורף של העצמה בהיקף ,ברמה ,במגוון ,במאפיינים ,בתפעול ,בשיווק,
במיתוג ומיצוב בכל משבצות היישובים והאתרים הכלכליים  -חבל אילות כיעד קצה
העומד בזכות עצמו;
 5.1.2מינוף יזמות מקומית וחיצונית (שותפויות עם משקיעים חיצוניים בסדר גודל שונה)
בתחום התיירות האקו-מדברית;
 5.1.3מיתוג מחדש של האזור ,השקעה בפיתוח פלטפורמות שיווק– כולל תקשורת ושיתופי
פעולה עם גורמים שונים;
 5.1.4פיתוח מודל ארגוני/ניהולי לתחום התיירות באזור -כולל מערכת ניטור ובקרה;
 5.1.5פיתוח עוגנים יישוביים בעלי התמחות מבדלת ,בשילוב תיירות מדבר במרחב  -נופש לכלל
השוק ופלחים גומחתיים  -34כמפורט בהמשך;
 5.1.6פארק תמנע כעוגן מרכזי כולל פיתוח מלונאי בפארק ,ומספר עוגנים אזוריים משניים 'על-
יישוביים' -שאינם בזיקה ובעלות ישירה של יישוב– בדגש על ההיצע המקומי -חקלאות,
ארכיאולוגיה ,מדבר ,מחקר ופיתוח ,אנרגיה מתחדשת– כמפורט בהמשך;
 5.1.7הפקת אירועי תיירות לאומיים ובינלאומיים בדגש על– תיירות חקלאית ,מורשת ,חגים ,
אקולוגיה ,אמנויות ,ספורט – כמפורט בהמשך;
 5.1.8שדרוג ופיתוח היצע אפשרויות לינה -מתקני ושירותי לינת שטח וקמפינג ברמה גבוהה;
שדרוג רמת הלינה הכפרית;
 5.1.9הכנת תכניות רעיוניות ופרויקטים תיירותיים לאזור הר כרכום בקעת עובדה וצוקי
שיירות;35
 5.1.10פיתוח תחום התיירות החקלאית– כאמצעי לשימור וחיזוק ענף החקלאות ומאפייני
המרחב הכפרי במועצה -כמפורט בהמשך.

= 34נישות
 35פיתוח צוקי יירות יהיה פיתוח בר קיימא .
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 5.2עוגן אזורי ראשי
פיתוח פארק תמנע כעוגן מרכזי ,בדגש על ההמלצות הבאות:
א .שדרוג המבואה;
ב .סגירת מעגל תנועה שלם בהתאם לתב"ע של הפארק;
ג .הרחבה ושידרוג של חניון הלילה לאוהלים ויחידות קבע (תקן חניון קמפינג משולב);
ד .רה-תכנון ורה-פיתוח מערך מסלולי תיור בכלי שינוע חווייתיים ,לרבות אופניים ברמה משפחתית
לא ברמה מקצוענית;
ה .פיתוח מערך השכרת כלי שינוע חווייתיים;
ו .פיתוח תשתית מופעים עתירי אפקטים ועתירי קהל באזור האגם;
ז .פיתוח מושכן פעלולי/שעשועי מים באגם ,משולב בימת מופעים וחזיון לילי 'נחושתמנע';
ח .פיתוח מושכן 'מסע בעקבות הנחושת' -מיצג מולטימדיה במערך מנהרות מדומות אזור האגם;
ט .פיתוח תשתיות סמויות לאירועי אווירה גדולים ליד עמודי שלמה;
י .פרויקט המלונאות בקעת תמנע  -מומלץ למנף פרויקט מלונאות באזור כמחולל ביקושים עיקרי
בפארק תמנע ,על בסיס סל מגוון של פעילויות לביקורים חוזרים גם במהלך נופשון שהות אחד;
יא.הכנסת חי-בר למתחם מוגדר בפארק (על בסיס מזון מוגש בתחנות האכלה ביום ובלילה ,בהתאם
לאורחות החיים של מיני בעלי חיים).

 .5.3עוגנים אזוריים משניים" -על יישוביים"
 5.3.1פארק קדמוניות מדברית" -צוקי שיירות "36בין נווה חריף לבין מעלה שחרות .שפע 'נגיעות'
תרבות ארכיאולוגיות ונוף קדומים מרשים ,לטיולים בלבד (ללא בינוי).
 5.3.2פיתוח תיירות חקלאית -כאמצעי לשימור וחיזוק ענף החקלאות ומאפייני המרחב הכפרי
במועצה :סיורים חקלאיים במטעים ובשטחי גידולים חקלאיים ,פסטיבלים חקלאיים ,סדנאות
הקשורות לתוצרת החקלאית ,סיורים במרכזי מו"פ הקיימים -לביקורים וסיורי חקלאות
מודרכים לקבוצות.
 5.3.3מרכז אנרגיה מתחדשת– מבואה תיירותית כבסיס ביקורים וסיורים מודרכים.
 5.3.4מרכז סייסמולוגי 'סולם ריכטר'– רעידות אדמה ממיתולוגיה למציאות.
 5.3.5מכון אדם במדבר– מרכז מחקר בעל חזית תיירותית רחבה ,ההשפעה הפסיכולוגית של המדבר
על האדם ביחס לאורח וקצב חיים ,לאיכות חיי משפחה ,חברה/קהילה ,עבודה ,יצירתיות ,יעילות,
כושר ריכוז ,סבלנות וסובלנות ,ידידות לסביבה ,צורכי פנאי ותיירות.

 36שם זמני
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 5.3.6ביאנלה בינלאומית של בניה אקולוגית -התמזגות עם המדבר בחומרים ,טקסטורות,
גוונים ,עיצובים ,צורות ותנוחות.
 5.3.7פארק אמנות מופשטת– פיסול סביבתי חי בתנועה ,או דומם וקינטי ,ניטמע וסמוי ,הנוצר
ומתפוגג כל הזמן ,משולב סדנאות השראה ויצירה וסיורים אינטראקטיביים מודרכים.

 .5.4עוגנים מקומיים  -יישוביים -התמחות מבדלת מוצעת
 5.4.1שיטים (לוויין תיירותי של קיבוץ סמר) -שנטי-תיירות אשראמית– מיכלול מספר אחד
בארץ לנופש שאנטי-הוליסטי -רוחני-גופני .בעל פוטנציאל להתפתח למוקד התיירות החשוב
ביותר בחבל ,למרות ובזכות בידודו ואווירתו המרוחקת-מנותקת.
 5.4.2נאות סמדר -מיכלול תיירות קהילתי המתמקד בפילוסופיית אורח חיים אלטרנטיבי ,מימוש
העצמי במרקם חברתי שיתופי-אידיאולוגי-הוליסטי; תיירות אורח-חיים והשקפת עולם ,סביבה
ואדם; כפר נופש אורגאני-אלטרנטיבי 'יעלון' מתמחה בנופשוני קיימּות.
 5.4.3נווה חריף-שירותי דרך וכפר נופש בסגנון חוויתי ,מוקד עליה לרגל ל"חובבי היציאה מהקופסה".

מומלץ מאד להעניק לענף התיירות בחבל אילות קורטוב של הומור ועליצות עממית,.
 5.4.4יהל -שירותי דרך איכותיים ואירוח כפרי במוטיב של "תנועת האיטיות" האטת קצבslow -
slow recreation, slow food, slow love, slow self-indulgence, slow dance, :tourism
slow game -playing, slow-motion.
 5.4.5לוטן -אקו-תיירות מדברית– מיכלול אקו-תיירות המוביל בארץ :הקמת כפר נופש אקולוגי,
הסעדה ייחודית ,סדנאות אקו-מדבריות ,כפרייה אורגנית ועוד .תיירות חקלאית/אקולוגית–
סיורים בבתים האקולוגיים ,מערכת אגן ירוק לטיהור מים ,גן אורגני ,דיר עזים ומגבנה.
 5.4.6קטורה -תיירות סדנאות חינוכית ) (ODTבסביבה מדברית מתמחה נוער וצעירים מכל העולם.
 5.4.7גרופית -מ יכלול ספא עממי המבוסס על תפנוקים יצירתיים וחדשנים בזיקה לחומרי המדבר.
חייב להיות משולב איכסון והסעדה בציביון ייחודי.
 5.4.8יטבתה' -שוקו-לנד'– העשרת תוכן של שירותי הדרך (המצליחים ביותר בישראל).
 5.4.9סמר -תיירות ' 'stay-putמבוססת חבילות 'אנרגיה מתחדשת' החפצים להיטען מחדש.
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 5.4.10אליפז -פיתוח תיירותי בדגש על רכיבת אופניים (בירת אופניים והאתגר של האזור) וכמרכז
שירותי תמך לפארק תמנע ומלונאות בקעת תמנע ,לנמל התעופה (מההיבט התיירותי!) ולפארק
התעשייה תמנע (אכסון ,הסעדה ,שינוע ,תקשוב ,בריאות ,בילוי וספורט).
 5.4.11מעלה שחרות -מיכלול ( wellnessבריאות חיובית) 'מדבריא' ברמה ארצית ייחודית hhjusת
הגבוהה ביותר.
 5.4.12באר אורה -במחנה הגדנ"ע ההיסטורי -הקמת מיבדד ִמ ְש ְכנֹות לכותבי מחקרים ,כתיבת ספרים
ומאמרים וכו' .זאת ,בתנאי אירוח צנועים בחונכות של  ,coachingעם אינטרנט אלחוטי מהיר,
כולל -מרכז למדיטציה ,תזונת גורמה וכד' .קיימת יוזמה להקמת מרכז מורשת הגדנ"ע
ולמנהיגות ,של מייסדי הגדנ"ע אשר טרם בשלה,.
 5.4.13אילות -אירוח כפרי מתמחה בחבילות ספא ,דמיון מונחה ותקשורת.
 5.4.14חוות פרטיות -חוות רודד ,פרידמן העשויים להשתלב כהתמחויות נקודתיות באתרי צפייה
בציפורים נודדות ,ובענפי חקלאות ייחודיים.

 .5.5אירועי תיירות
 5.5.1פסטיבל שנתי 'מעוף בחול' -בהשראת ' 'Burning Manהשנתי במדבר הסלע השחור ,נבדה,
ארה"ב -קהילה זמנית בזירת ביטוי עצמי רדיקלי ,בשיא היצירתיות וחופש ההבעה.

 5.5.2הביאנלה הבינלאומית לבנייה אקולוגית.
 5.5.3אירועי ענק של אומנויות הבמה בפארק תמנע ,בשיטים ובמרכז האזורי יטבתה.
 5.5.4צעדת חבל אילות ו/או מסע אופניים חבל אילות ,עם אתחול וסיום של הפנינג פסטיבלי.
 5.5.5הפקת אירועים הייחודיים למקום– חלקם היו בעבר וחלקם כבר בביצוע– כדוגמת:
פסטיבלים חקלאיים :חג גדיד תמרים -סופ"ש הכולל לינה באחד מיישובי המועצה וסיורים
חקלאיים.
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 .6סביבה ושטחים פתוחים
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 .6.1עקרונות התכנון
תכנית האב ,עסקה בין היתר ,באיתור שטחים פתוחים "פנויים"= "אזורי חיפוש" ,וסימונם במאגר
מידע שהצטבר כ" -מאגר שטחים פתוחים לצרכי שימור/פיתוח" .על מנת לבחון את מידת התאמתם
לצרכי שימור/פיתוח נבחנה מידת הלימותם לעקרונות התכנון של תכנית האב על פי מספר תבחינים
(=קריטריונים) .בחינת ההתאמה התמקדה בעיקרון שנועד להבטיח מיצוי פוטנציאל הפיתוח/השימור
הקיימים .להלן פירוט המדיניות האמורה:
 6.1.1השטחים הפתוחים הם חלק מנתוני ה"רקע" של התכנית המהווים חלק ניכר משטחי
המועצה .העיקרון המוביל הינו -לשמר את המצב הקיים.
 6.1.2תכנית האב צמודה לעקרונות אלה ומובילה לגידול ועיבוי הפיתוח הקיים ,בגבולות
ה"מחנה" בעיקר בתוך האזור המבונה והמופר ,ככל הניתן .בינוי מחוץ למחנה ,ככל שיידרש
ייבחן בתכנון מפורט ,תוך מטרה להישאר בגבולות משבצת הישוב .
 6.1.3שטח נוסף שיידרש לכל מטרת פיתוח/שימור-ייבחר מתוך מאגר השטחים הפתוחים,
כמפורט בהמשך (ראו להלן סעיף .).6.2

 6.1.4בהתאם לכך ,נוסחו עקרונות פיתוח היישובים הקיימים:
 6.1.4.1עיבוי הישובים
 6.1.4.2צמוד דופן לישובים
 6.1.4.3באזורים מופרים
 6.1.4.4עקרונות פיתוח בר -קיימא ,כפי שיפורט בהמשך.
 6.1.5עיקרון שימור רצף השטחים הפתוחים ישמר.

 .6.2מאגר שטחים פתוחים "פוליגונים" " -אזורי חיפוש"
 6.2.1השטחים הפתוחים במועצה האזורית חבל אילות הינם אחד מנכסי האזור -הן
לשימור והן לפיתוח .מדיניות תכנית האב נשענת על עקרונות התכנון "המקיים" ולכן התכנית
שמה דגש לגיבוש מדיניות מותאמת לפיתוחם ולשימורם .הוגדרו בה השטחים המיועדים לפיתוח
וצרכי המועצה ל 20 -השנים הבאות ואף מעבר לכך .צרכים אלה נאמדים בכ 1.5% -מכלל שטח
המועצה האזורית ( 2.2מיליון דונם) .לשם איתור השטחים לצרכים שהוגדרו בתכנית האב ולשם
מתן מענה לגמישות תכנונית לצרכים משתנים עתידיים לפיתוח ולשימור במועצה – הוקם,
כאמור ,מאגר השטחים הפנויים (=מאגר פוליגונים) .מאגר הפוליגונים כולל שטחים פתוחים
שאינם מוגנים סטאטוטורית ושברובם אינם מצויים בתחום שטחי אש .מאגר זה כולל רבע
משטחי המועצה האזורית .איתור שטחים אלה ומיפויים נערך בתשריט בקנה מידה ,1:50,000
מיונם וניתוחם נערך בטבלת אקסל .שטחים אלה יוערכו ,כמפורט בהמשך ,ויומלצו ליעודי קרקע
במדרג משימור ועד פיתוח.

 6.2.2תהליך בניית מאגר הפוליגונים
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 6.2.2.1הגדרת הפוליגונים של שטחים פתוחים "פנויים" -מאגר השטחים הפתוחים הוגדר על
ידי צוות התכנון בשיתוף פעולה עם צוות שטחים פתוחים של המועצה האזורית.
הפוליגונים מופו על גבי תשריטים בקנ"מ 1:50000.
 6.2.2.2מיון השטחים הפתוחים הפנויים-
כל פוליגון הוגדר בשם ושטחו נמדד .תהליך מיון השטחים הפתוחים כלל :ניתוח ראשוני
של הפוליגונים בהתייחס לשלביות פיתוחם ,בהתאמה להמלצות תכנית האב :שלב א'-
לטווח תכנית האב ( )2030ושלב ב'  -מעבר לטווח התכנית.
לוח מס'  - 11טבלת רשימת הפוליגונים להערכה שלב א' *-
ראו תשריט  –10מאגר שטחים פתוחים

שם חדש

במפה

מיקום

באלפי דונם

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לה

כג
כו 1
כו 2
כו 3
כו 4
ג

אזור צומת באר מנוחה
מגבעות לובן עד דרומית לערבת יפרוק
מערבת יפרוק עד נ.שיטה
מנ.שיטה עד ו.ערנדל
צפונית לערנדל עד דרומית ליהל
ממזרח ליהל -קא-סעדין
נחל יעלון ,נחל יהל עד נחל שטח
ממזרח לכביש  – 90צומת קטורה
המצוק מצפון לשמורת נ.קטורה +נ.שעלב ממערב לכביש 90
בקעת קטורה ממזרח לנאות סמדר
רצועה מש.א  50דרום  -מצפון לנאות סמדר
מכביש  12צומת שיזפון -הר נעצוץ
ממזרח לנווה חריף  ,מצפון לכביש  40ובצמוד אליו
צפון צומת קטורה
ממערב לצומת קטורה ,מצפון לכביש  40ובצמוד אליו
ממזרח לכביש  90וצפונית ללוטן
שטח אש 326
צומת קטורה ממזרח לכביש 90
חובק גרופית ממערב
ש.א  – 1001צוקי שיירות
המשולש בין ש.ת.עובדה  ,כביש 12
הרצועה בין ש.ת עובדה וכביש 12
ש.ת עובדה
מדרום לש.ת עובדה לאורך כביש 12
רצועה לאורך דרך הגישה לשחרות
ממערב לכביש  90דרומית לגרופית
ממזרח לכביש  90ודרומית לגרופית
ממערב לכביש  90צפונית לקיבוץ יוטבתה
לאורך הגבול הירדני ממזרח למרכז אזורי ביוטבתה
הערבה -חולות סמר
צפונית לישוב אליפז וממערב לכביש 90
ממערב לאתר כריה חולות סמר וממזרח לכביש 90
מזרח לכביש  90מול הכניסה לא.ת תמנע
צפונית לכניסה לא.ת תמנע בצמוד לכביש 90
צפונית לישוב באר אורה
מתחם עברונה (* לפי מפה של אבי רמות)

6.5
19.7
3.8
2.6
13.6
1
50
4.1
10
3
1.8
3
2
4
0.5
1.9
19
1.2
2.3
42.1
13
2.5
32.3
6.5
4.7
1.3
1.5
1.8
1.3
2
2
8
3
2
1.4
24

לו

F

כב
כ
כז
לא
ב
ו
א
ה
ד
M

ז
ט
לה
כא
כה
לד
כט
ל
יא
י
יב
יג
כח
יד
טו
טז
יז
יח
לג

סה"כ כ 300,000 -דונם  ,שהם=  13.6%מכלל שטח המועצה
112
מורן – תכנון ערים ואזורים
chanamor@netvision.net.il

רחוב דובנוב  7תל -אביב ,מיקוד 64732
טל' ; 03 - 5616510 :נייד050–5292767:

תכנית אב "חבל אילות"

דו"ח מסכם
אוגוסט 2011

לוח מס'  - 12טבלת רשימת הפוליגונים להערכה שלב ב'* -
ראו תשריט  – 10מאגר שטחים פתוחים

שם חדש

במפה

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

J
K
L
E
C
1D
2D
G
A
B
H
I

מיקום
מערב לצומת מנוחה
נחל חמדה –ממערב לכביש 90
ערבת יפרוק – ממערב לכביש 90
לאורך כביש  40מצוקי פארן ועד צ.ציחור
איזור צומת ציחור
לאורך כביש  -40צ.ציחור עד נ.קצב
לאורך כביש  – 40נ.קצב עד צ.שיזפון
צוקי עובדה ממערב לכביש 12
מדרום לש.ת עובדה וממערב לאזור הכרייה
כרייה וחציבה בין ש"ט הרי אילת לצוקיי שיירות
מרחב הר כרכום
מרחב מישורי פארן

באלפי דונם
8.5
10.4
10.3
7.4
5.5
7
13.2
14
13
24.5
17.6
103

סה"כ כ 235,000 -דונם = כ 10.7% -מכלל שטח המועצה
 6.2.3הערכת הפוליגונים (טבלת  Excelמצורפת)
הערכת השטחים לבחינת מידת הלימותם -לפיתוח ,לשימור וכן סיווגם וליעודי קרקע לפיתוח
ולשימור -נערכה טבלת הערכה (טבלת  Excelמצורפת).
רשימת הפוליגונים המסומנים בתשריט (ראו תשריט מספר  )1צוינו בטורים כאשר הקריטריונים
( )8רשומים בשורות .כל קריטריון הוערך באמצעות מספר מדדים אובייקטיביים ומדד
סובייקטיבי .הערכת הפוליגונים התבצעה על ידי צוות מעריך מקומי (צוות החשיבה הרלוונטי)
בשיתוף צוות התכנון .באופן זה ,הציונים שני תנו לפוליגונים השונים משקפים במידה רבה גם את
עמדת התושבים.
פירוט הקריטריונים ומדדיהם:
 6.2.3.1הקריטריון -רגישות אקולוגית ,נמדד לפי המדדים הבאים:
א .מדד איכות המערכת הטבעית לפי נוכחות מינים רגישים (כמותי).
ב .מדד עושר המינים (כמותי).
ג .מדד רצף לא מופר -ללא הפרעות למערכת הטבעית ע"י פיתוח כלשהו.
ד .הערכת הצוות -צוות חשיבה שטחים פתוחים של המועצה האזורית חבל איילות-
בשיתוף צוות התכנון.
 6.2.3.2הקריטריון "הרגישות האקולוגית" הוערך בהסתמך על  4מקורות:
א .יוני  :2003הערבה  -סקר טבע ונוף ,מכון דש"א.
ב .אוקטובר  :2004גב הערבה ,מכון דש"א בהזמנת סבב"א והמשרד להגנת הסביבה.
ג ,2010 .בהכנה :אטלס המינים הדוגרים בערבה– שם זמני ,מרכז צפרות החברה להגנת
הטבע.
ד .סימון רקע צהוב למספר הפוליגון בטבלה = על פי הערכת צוות חשיבה שטחים פתוחים
של המועצה האזורית חבל אילות ,בלבד.
ה .סימון שתי כוכביות **  -בטבלה מתייחסת להערכת הפוליגון בהתבסס על סקר הצפרות
בלבד.
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 6.2.3.3הקריטריון  -רגישות נופית ,נמדד לפי המדדים הבאים:
א .מדד נוף מגוון (שונות נופית.
ב .מדד נצפות מדרכים.
ג .מדד נצפות ממוקדי פיתוח (מישובים ,מרכזי שרות וכד').
ד .מדד רצף נופי לא מופר.
ה .הערכת הצוות -צוות חשיבה שטחים פתוחים בשיתוף צוות התכנון.
 6.2.3.4הקריטריון "הרגישות הנופית" הוערך בהסתמך על  3מקורות:
א .יוני  :2003הערבה -סקר טבע ונוף ,מכון דש"א.
ב .אוקטובר  :2004גב הערבה ,מכון דש"א בהזמנת סבב"א והמשרד להגנת הסביבה.
ג .סימון רקע צהוב למספר הפוליגון בטבלה = על פי הערכת צוות חשיבה שטחים
פתוחים.
 6.2.3.5הקריטריון -זמינות פיתוח ,נמדד ביחס ליעוד הקרקע הסטטוטורי:
א .שטחים מוגנים -המיועדים בתכנון מפורט -שמורות טבע ,גנים לאומיים ,יערות ,קרקע
חקלאית.
ב .שטח אש.
ג .הערכת הצוות לזמינות -נערך ע"י צוות התכנון.
 6.2.3.6הקריטריון -התאמה לפיתוח אנרגיה מתחדשת ,נמדד לפי המדדים הבאים:
א .צמידות לתשתיות -דרכים ,חשמל ,מים ,ביוב ,תקשורת.
ב .התאמה טופוגרפית (מישורי ,גבעי ,מחורץ וכו').
ג .צמידות לאזור מפותח כמו :אזור תעשיה ,אנרגיה מתחדשת ,שדה תעופה ,אזורי כריה,
יישוב.
ד .הערכת הצוות -צוותי חשיבה לפיתוח כלכלי והתיישבותי-חקלאי  -בשיתוף צוות
התכנון.
 6.2.3.7הקריטריון -התאמה לפיתוח חקלאי ,נמדד לפי המדדים הבאים:
א .צמידות לקרקע חקלאית מעובדת.
ב .קרקע חקלאית ( סטטוטורית) שראויה לעיבוד.
ג .הערכת הצוות -צוות חשיבה לפיתוח כלכלי -התיישבותי-חקלאי -בשיתוף צוות התכנון.
 6.2.3.8הקריטריון התאמה לפיתוח התיישבותי ,הוערכה על פי המדדים הבאים:
א .צמידות לתשתיות -דרכים ,חשמל ,מים ,ביוב ,תקשורת.
ב .צמוד דופן לישוב קיים.
ג .הערכת הצוות -צוות חשיבה לפיתוח כלכלי -התיישבותי-חקלאי -בשיתוף צוות
התכנון.
 6.2.3.9הקריטריון התאמה לפיתוח תעשיה ,הוערכה על פי המדדים הבאים:
א .צמידות לתשתיות -דרכים ,חשמל ,מים ,ביוב,תקשורת.
ב .צמוד דופן לאזור תעשיה ,כריה וחציבה ,אזור מופר.
ג .הערכת הצוות -צוות חשיבה לפיתוח כלכלי -התיישבותי -חקלאי-בשיתוף צוות התכנון.
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 6.2.3.10הקריטריון התאמה לפיתוח לתיירות אינטנסיבית (הכרוכה בבינוי) ,הוערכה על פי
המדדים הבאים:
א .סמיכות למוקדי שרות /פיתוח.
ב .הערכת הצוות -צוות חשיבה לפיתוח תיירות  -בשיתוף צוות התכנון.

 .6.2.4תהליך הערכה ועדכונה -קביעת "תג מחיר" וערך לפוליגונים
לכל הקריטריונים ולכל המדדים נקבע בטבלה המצ"ב ערך זהה .הציונים למדדים נקבעו מ 1 -עד
 ,5כאשר  5הינו הטוב ביותר ,המייצג התאמה מירבית למדד .הערכת המדדים נעשתה ע"י צוותי
החשיבה של המועצה אזורית ,בשיתוף צוות התכנון.
יצוין כי המדדים אשר לא הוערכו -סומנו במספר  .1באשר לקריטריונים לגביהם נערכה הערכה
חלקית בלבד (רק חלק מהמדדים הוערכו) לא ניתן לקבוע הערכה מוחלטת לגביהם .לפיכך ,הם
הוגדרו באמצעות הספרה  .1על כן ,גם לעת עדכון הטבלה -יש לרשום מספרים בכל המדדים לכל
קריטריון לשם מניעת עיוותים בציונים .מומלץ לחזור להערכת הציונים לגבי מדדי הקריטריונים
החסרים – על מנת להשלים את הערכת הפוליגונים.
בסיום תהליך ההערכה האמור נקבע "תג מחיר" לכל פוליגון בכל אחד מהקריטריונים.
בחינת אמת המידה ל"פיתוח/שימור" של כל פוליגון שנועדה לקבוע את ייעודו לשימוש מסוים-
הינה לפי הערכת "שוויו" היחסי של פוליגון בהשוואה לכל אחד מהקריטריונים האחרים.
בשלב התכנון המפורט -יהיה ברור מהו ה"מחיר" של כל קריטריון בכל פוליגון .בעת בחירת
פוליגון ליעוד מסוים ,על פי קריטריון נתון ,ניתן יהיה להגדיר את הויתור/ההוספה של המחירים
בקריטריונים האחרים .ריכוז המידע והערכתו תאפשר בחירה מושכלת להגדרת יעודים לפיתוח
ולשימור ,תוך הבנת האיכויות וכן היתרונות והחסרונות של כל פוליגון מוצע.

 6.2.5ניתוח הערכת הפוליגונים והמלצות ליעודי קרקע
 .6.2.5.1ניתוח באמצעות טבלת המלצות
הגדרת מדרג ציוני הקריטריונים בטבלת  –excelשימשה בסיס לניתוח הממצאים לשלב
א' והמלצות ליעודי הפוליגונים ל -הגדרת כיווני פיתוח/שימור מועדפים או פוליגונים
ב"קונפליקט" או פוליגונים שהינם חסרי כווני פיתוח/שימור מובהקים .להלן הסבר
לטבלה המוצגת מטה:
א .בטור הראשון -נאספו כל הפוליגונים של שלב א' ,הוא טווח התכנית.
ב .בטור השני -תואר מיקום הפוליגונים.
ג .בטור השלישי  -צוין גודלם באלפי דונם.
ד .בטור הרביעי ,המתחלק ל 7-טורי משנה ,הוצגו ציונים של כל אחד מהקריטריונים על
פי סיכום מדדיהם עבור כל פוליגון :רגישות אקולוגית ,רגישות נופית ,התאמה לפיתוח
אנרגיה מתחדשת ,התאמה לפיתוח חקלאי ,התאמה לפיתוח התיישבותי ,התאמה
לפיתוח לתעשייה ,התאמה לפיתוח תיירות.
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ה .בטור האחרון -המתחלק ל 4-טורי משנה  -הומלצו כיווני שימור/פיתוח ,על פי
מובהקות הציון :שימור מובהק ,פיתוח מובהק ,קונפליקט וחוסר מובהקות ,כאשר
ציון מ 70-ומעלה מציין מובהקות והמלצה לאימוץ היעוד הנובע מהקריטריון
הרלוונטי.
 6.2.5.2המלצות ליעודי קרקע
ניתן לאפיין  2קבוצות קריטריונים ומדדים מובהקות :קבוצת השימור -רגישות
אקולוגית ורגישות נופית ,וקבוצת הפיתוח -התאמה לפיתוח אנרגיה מתחדשת ,התאמה
לפיתוח חקלאי ,התאמה לפיתוח התיישבותי ,התאמה לפיתוח לתעשייה ,התאמה לפיתוח
תיירות אינטנסיבית (הכרוכה בבינוי).
מתוך הריכוז שלהלן ניתן לזהות פוליגונים ליעוד מובהק  -לשימור או לפיתוח ,וכן לזהות
פוליגונים המצויים בקונפליקט בין שימור לבין פיתוח ,זאת ניתן לראות לפי זהות
הציונים המופיעים בקריטריונים ,וכן ,לזהות פוליגונים שאין להם העדפה ליעוד כלשהו.
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לוח מס'  - 13סיכום טבלת הערכת הפוליגונים המיועדים לבחינה לשלב א' והמלצות ואיתור פוליגונים לכיווני פיתוח/שימור  ,פוליגונים בקונפליקט ופוליגונים
ללא כווני פיתוח/שימור מובהקים ( מובהקות = ציון  70ומעלה )
שם פוליגון
מיקום

באלפי
דונם

כו 1

ג

כו 2

חדש ישן

רגישות
אקולוגית

סיכום ציוני הקריטריונים עפ"י המדדים
התאמה
התאמה
התאמה
רגישות
לפיתוח
לפיתוח
לפיתוח
נופית
חקלאי התיישבותי
אנרגיה

המלצות לכיווני שימור  /פיתוח
התאמה
לפיתוח
לתעשיה

התאמה
לפיתוח
לתיירות

אזור צומת באר
מנוחה
מגבעות לובן עד
דרומית לערבת
יפרוק
שלוחת נוצה עד
נ.שיטה

6.5

35

24

19.7

55

64

50

3.8

30

36

50

ד

כו 3

נ.שיטה עד ו.ערנדל

2.6

80

72

50

א
ב

כג

80

46

20

46

50

ה

כו 4

צפונית לערנדל עד
דרומית ליהל

13.6

20

52

20

20

20

20

50

ו

ג

ממזרח ליהל  -קא -
סעדין

1

95

68

40

100

40

20

50

ז

F

נחל יעלון ,נחל
יהל עד נחל שטח

50

75

64

ח

כב

ט

כ

י

כז

יא

לא

יב

ב

ממזרח לכביש – 90
צומת קטורה
המצוק מצפון
לשמורת נ.קטורה+
נ.שעלב ממערב
לכביש 90
בקעת קטורה
ממזרח לנאות סמדר
רצועה מש.א 50
דרום  -מצפון לנאות
סמדר
מכביש  12צומת
שיזפון  -הר נעצוץ

שימור
מובהק

בקונפליקט

פיתוח מובהק

אנרגיה
חסר
מובהקות
חסר
מובהקות
רגישות
אקולוגית
ונופית
חסר
מובהקות
רגישות
אקולוגית /
חקלאות

60

רגישות
אקולוגית

4.1

95

56

20

20

20

20

20

רגישות
אקולוגית

10

85

64

20

20

)*( 20

20

30

רגישות
אקולוגית

3

55

64

20

20

20

20

60

35

20

33

20

100

תיירות

20

20

)*( 20

20

90

תיירות
התיישבות (*)

1.8
3

30

24

(*)

חסר
מובהקות

חסר
מובהקות
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שם פוליגון
מיקום

באלפי
דונם

יג

ו

ממזרח לנווה חריף ,
מצפון לכביש 40
ובצמוד אליו

2

55

יד

א

צפון צומת קטורה

4

85

טו

ה

טז

ד

חדש ישן

רגישות
אקולוגית

סיכום ציוני הקריטריונים עפ"י המדדים
התאמה
התאמה
התאמה
רגישות
לפיתוח
לפיתוח
לפיתוח
נופית
חקלאי התיישבותי
אנרגיה

המלצות לכיווני שימור  /פיתוח
התאמה
לפיתוח
לתעשיה

התאמה
לפיתוח
לתיירות

48

55

100

)*( 73

66

70

92

25

20

66

33

60

ממערב לצומת
קטורה ,מצפון
לכביש  40ובצמוד
אליו
ממזרח לכביש 90
וצפונית ללוטן

0.5

35

72

35

20

40

40

50

1.9

40

48

30

46

20

26

60

יז

M

שטח אש 326

19

60

64

פיתוח מובהק

חקלאות
תיירות
התיישבות (*)
רגישות
אקולוגית
ונופית
רגישות
נופית
חסר
מובהקות
חוסר
מובהקות

40

יח

ז

צומת קטורה ממזרח
לכביש 90

1.2

40

48

80

20

80

93

90

יט

ט

ממערבית לכביש 90
מול גרופית

2.3

70

80

80

100

100

100

80

כ

לה

ש.א  – 1001צוקי
שיירות

42.1

75

85

20

20

20

20

70

כא

כא

13

35

76

20

20

20

20

30

כב

כה

2.5

25

68

80

20

46

100

50

המשולש בין
ש.ת.עובדה  ,כביש
12
הרצועה בין ש.ת

שימור
מובהק

בקונפליקט

חסר
מובהקות

התיישבות,
אנרגיה
תעשיה
ותיירות
רגישות
אקולוגית
ונופית /
אנרגיה
חקלאות
התישבות
תעשיה
תיירות
רגישות
אקולוגית
ונופית /
תיירות
רגישות
נופית
אנרגיה
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שם פוליגון
מיקום
חדש ישן

באלפי
דונם

רגישות
אקולוגית

סיכום ציוני הקריטריונים עפ"י המדדים
התאמה
התאמה
התאמה
רגישות
לפיתוח
לפיתוח
לפיתוח
נופית
חקלאי התיישבותי
אנרגיה

המלצות לכיווני שימור  /פיתוח
התאמה
לפיתוח
לתעשיה

התאמה
לפיתוח
לתיירות

עובדה וכביש 12
כג

לד

ש.ת עובדה

32.3

50

48

80

73

46

100

100

כד

כט

מדרום לש.ת עובדה
לאורך כביש 12

6.5

40

64

80

73

100

100

60

כה

ל

כו

יא

רצועה לאורך דרך
הגישה לשחרות
ממערב לכביש 90
דרומית לגרופית

4.7

55

60

35

20

60

40

100

1.3

70

80

40

46

46

40

80

כז

י

ממזרח לכביש 90
ודרומית לגרופית

1.5

40

48

50

100

)*( 73

86

80

כח

יב

ממערב לכביש 90
צפונית לקיבוץ
יוטבתה

1.8

70

80

80

73

100

100

80

כט

יג

לאורך הגבול
הירדני ממזרח
למרכז אזורי
ביוטבתה

1.3

40

48

20

20

20

20

90

ל

כח

הערבה  -חולות סמר

2

90

52

20

20

20

20

70

לא

יד

צפונית לישוב אליפז
וממערב לכביש 90

2

45

64

80

100

100

73

90

לב

טו

ממערב לאתר כריה
חולות סמר וממזרח
לכביש 90

8

50

52

20

20

20

20

30

שימור
מובהק

בקונפליקט

פיתוח מובהק

חסר
מובהקות

תעשיה
אנרגיה
חקלאות
תעשיה תיירות
אנרגיה
חקלאות
התיישבות
תעשיה
תיירות
שימור/
תיירות
התיישבות (*)
חקלאות
תעשיה
תיירות
שימור/
התיישבות
תעשיה
אנרגיה
תיירות
רגישות
אקולוגית/
תיירות
אנרגיה
חקלאות
התיישבות
תעשיה
תיירות
חסר
מובהקות
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שם פוליגון
מיקום

באלפי
דונם

לג

טז

לד

יז

מזרח לכביש  90מול
הכניסה לא.ת תמנע
צפונית לכניסה
לא.ת תמנע בצמוד
לכביש 90

חדש ישן

רגישות
אקולוגית

סיכום ציוני הקריטריונים עפ"י המדדים
התאמה
התאמה
התאמה
רגישות
לפיתוח
לפיתוח
לפיתוח
נופית
חקלאי התיישבותי
אנרגיה

המלצות לכיווני שימור  /פיתוח
התאמה
לפיתוח
לתעשיה

התאמה
לפיתוח
לתיירות

3

35

52

80

20

20

100

50

2

30

48

80

20

20

100

60

לה

יח

צפונית לישוב באר
אורה

1.4

45

64

100

20

100

100

100

לו

לג

מתחם עברונה
(* לפי מפה של אבי
רמות)

24

30

80

100

73

100

60

שימור
מובהק

פיתוח מובהק

בקונפליקט

חסר
מובהקות

אנרגיה
תעשיה
אנרגיה
תעשיה
אנרגיה
התיישבות
תעשיה
תיירות
אנרגיה
התיישבות
חקלאות
תעשיה

(*) -המלצת התכנית למיקום לישוב /מרכז אזורי חדש.
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 6.2.5.3סיכום המלצות הטבלה:
 7פוליגונים לשימור מובהק
 16פוליגונים לפיתוח מובהק
 7פוליגונים חסרי מובהקות
 6פוליגונים בקונפליקט בין שימור לפיתוח
סה"כ –  36פוליגונים בשלב א'
יצוין שטח הפוליגונים רב .לפיכך ,יהיה צורך לאתר בתוכם תתי אזור המתאימים
לפיתוח/שימור .תתי אזורים אלה יבדקו בתאי שטח קטנים יותר ובקנה מידה מפורט.
האתרים המוצעים בתכנית מחייבים הגדרת שטחים מדויקים לפיתוחם ,כלולים
בפוליגונים הבאים:
 פוליגון יב' -אתר התיישבות מוצע בחלקו הצפוני. פוליגון יג' – אתר התיישבות מוצע בקצהו הדרומי. פוליגון כז' – אתר לפיתוח מרכז אזורי מצומצם. פוליגון ט' – אתר התיישבות מוצע סמוך לכביש  – 90מצריך הערכה נקודתית. פוליגון ז' – אתר התיישבות מוצע 6.2.5.4דוגמה לניתוח הפוליגונים לפיתוח חקלאי:
ניתוח והסקת מסקנות מטבלת הפוליגונים והערכתם מודגם להלן בהקשר לנושא
הפיתוח החקלאי:
השטח המומלץ לפיתוח חקלאי בפוליגונים ,הינו כ 33,600 -דונם ,בהתפלגות הבאה:
א 4,000 .דונם מובהקים לפיתוח חקלאי (בפוליגון יג').
ב 25,500 .דונם בעלי פוטנציאל פיתוח המתאים למספר יעודים -למשל תעשיה,
התיישבות וגם חקלאות (פוליגונים כז',לא',לו').
ג 4,100 .דונם בעלי פוטנציאל פיתוח חקלאי אך גם בעלי פוטנציאל שימור (פוליגונים ו',
יט') .פוליגונים אלה מצויים ב"קונפליקט" וייעודם לשימוש כלשהו יבוא על חשבון
היעוד האחר.

 6.2.6כלי ניהול מאגר השטחים הפתוחים
תכנית האב העמידה כלי לניהול מתמשך של מאגר השטחים הפתוחים= "פוליגונים" ,הכולל:
מפות ,טבלה להערכתם ,וכן טבלה הכוללת רשימת הפוליגונים להערכה  -שלב א' .טבלה זו
כוללת המלצות לכיווני פיתוח/שימור ,וכן אותרו פוליגונים הנמצאים ב"קונפליקט" -מול כווני
פיתוח ושימור.
טבלת הערכת הפוליגונים הינה טבלת  Excelהבנויה כך שתוכל לשמש כטבלה אינטראקטיבית
לניהול ולמעקב אחר קבלת החלטות ופיתוח המועצה .המשמעות היא כי ניתן לעבוד עם הטבלה
ולעדכנה על ציר הזמן ככל הנדרש:
 6.2.6.1מוצע להוסיף ציונים במקומות החסרים (שמופיעה הספרה .)1
 6.2.6.2ניתן לשנות ציונים לאור בחינה מפורטת יותר (הגדלת הרזולוציה).
 6.2.6.3ניתן לכלול פוליגונים נוספים (הגדלת המטריצה).
 6.2.6.4ניתן להוסיף קריטריונים ומדדים ככל שיידרש (בהרחבת הגדרות המטריצה).
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 6.2.7הקמת מנגנון לניהול מאגר השטחים הפתוחים
במטרה לנהל את מאגר השטחים הפתוחים ,מוצע להקים צוות מקצועי שיתפקד כ"שולחן עגול"
במועצה .צוות זה יוכל לעדכן את מאגר השטחים לפיתוח ולשימור ,בהתאמה למדיניות תכנית
האב ולצרכי המועצה לאורך זמן.
 6.2.7.1תפקידי הצוות:
א .ניהול כלי מאגר השטחים הפתוחים  -מפות וטבלאות :עדכון ,השלמת הערכת
הקריטריונים לפי המדדים ,הוספת פוליגונים ע" י חלוקת פוליגונים גדולים
לתתי פוליגונים ,גריעת פוליגונים שאינם רלוונטיים ,ניתוח פוליגונים .לרבות
התייחסות פרטנית לשטחי האש :סימון שטחים המיועדים להוצאה מתוך
שטחי האש והשלמת מפת הפוליגונים.
ב .פילוח של טבלת הפוליגונים לפי יעודים ושימושים מומלצים ,תוך הגדרת כלים
ותנאים למימוש.
ג .מתן המלצה לועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בהתייחס ליוזמות עצמאיות של צוות
ה"שולחן העגול" ולכל בקשה או תכנית לפיתוח/לשימור פוליגון או חלקי פוליגון נתון.
ההמלצה עשויה לכלול -הנחיות להגשת חוות דעת נלווית לפיתוח/שימור הפוליגון
הנתון ,להרחבת ולפירוט המידע המתאים (לרבות -קנה המידה).
ד .הצוות יזום נושאים לדיון ,מתוך הנושאים העומדים על סדר היום במועצה ובאזור.
במידת הצורך ,תיערך התייעצות ואף יוזמנו גורמים שונים חיצוניים ,כגון -נציגי
רשויות ממשלה ,לדיונים פנימיים.
 6.2.7.2הרכב הצוות המוצע:
א .יו"ר השולחן  -יו"ר -יבחר מבין חברי הועדה ויכהן במשך שנה עד לבחירת יו"ר חדש
ברוטציה.
ב .חברים:
 מהנדס הועדה המקומית חבל איילות (או מי מטעמו); נציג היחידה הסביבתית אילת-אילות;-

נציג הועדה החקלאית במועצה האזורית;
נציג החברה הכלכלית במועצה האזורית;
רפרנט חברתי -קהילתי במועצה האזורית;
נציג מינהלת האנרגיה המתחדשת במועצה:
וכן  3נציגי המועצה האזורית ,שייבחרו מקרב חברי מליאת המועצה האזורית.
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תשריט מס'  – 10מאגר שטחים לפיתוח/שימור
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תשריט מס'  – 11מאגר שטחים לפיתוח/שימור על רקע מצב מוצע
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 .6.3פיתוח השטחים הפתוחים בחבל אילות
 6.3.1השטחים שמחוץ לישובים:
 6.3.1.1פיתוח נוף ואפיקי נחלים למטרות טיילות ותיירות;
 6.3.1.2צמצום ו/או ביטול שטחי אש צמודים לישובים ולאתרי פעילות במועצה– כמפורט בתת -פרק
 – 6.4שטחי אש -בהמשך;
ייעודיות-

 6.3.1.3מרבית השטחים הפתוחים המוגנים סטאטוטורית מנוהלים ע"י רשויות
רשות הטבע והגנים ,קק"ל .מוצע ליזום שיתופי פעולה ,כמפורט בפרק  ,7בהמשך.
 6.3.1.4מומלץ ליזום שינוי לתכנית תמ"מ 14/4לשם צמצום גבולות האזור המיועד לכריה וחציבה-
הר נעצוץ (תכנית מפורטת .)127/03/12

 6.3.2תכנון שבילי אופניים
 6.3.2.1קשר בין הישובים -
א .אזורים מישוריים -לאורך הערבה  -יש לייצר קשר פיזי בין הישובים בדרכים חקלאיות
לצורכי קבלת שירותים ויוממות :הגעת תלמידים לבית הספר ,למתנ"ס ,יציאה לשדות.
ב .אזורים הרריים  -לאורך גב הערבה -כולל יצירת קשר פיזי בין הישובים בדרכים
חקלאיות לצורכי קבלת שירותים ויוממות .ניצול דרכים חקלאיות למטרה זו אפשרי וניתן
ליישום מיידי.
 6.3.2.2חיבור בין מקבצי ישובים – ניתן לתכנן מערך דרכי אופניים למטרות קשר בין ישובים,
למטרות טיול ,תיור וספורט.
 .6.3.3איתור שטחים לפיתוח אנרגיה מתחדשת:
 6.3.3.1שימוש בשטחים מופרים :קרקעות שננטשו.
 6.3.3.2שימוש בשכבות :שימוש מעל מתקנים ומבנים קיימים :גגות ,מאגרי מים ,וכו'.
 6.3.3.3ניקוז :הקפדה על תכנון ניקוז ואיסוף המים בשטחים הללו.
 6.3.3.4פיתוח אתרי האנרגיה המתחדשת בישובים ומחוצה להם ,תחנות כוח -בתמנע ובאזור נחל
פארן.

 .6.3.4תכנון מקיים בתחומי הישובים ובאזורי הבינוי במועצה –
 6.3.4.1עיבוי וציפוף  -מילוי חללים :תכנון פיתוח בשטחים לא מנוצלים בתחומי הישוב על פי
תכנית מפורטת.
 6.3.4.2מיחזור הקרקע  -ניצול חוזר של הקרקע .שיקום מבנים/מגרשים/אזורים בלויים בתחומי
הישוב ליעודים ולשימושים חדשים.
 6.3.4.3בניה ירוקה -פיתוח תוך חיסכון באנרגיה ושימורה; שימוש באנרגיה מתחדשת ושילובה
במבנה; בניה המתייחסת לאקלים המקומי ולאפשרויות אוורור ותאורה טבעיים בתכנונה;
חומרי בניה מקומיים וממוחזרים ככל הניתן.
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 6.3.4.4מים -תכנון איסוף מי גשם; התקנת אמצעים לחיסכון במים; מיחזור מי קולחין; מים
אפורים להשקיית הגן ושטחי הנוי ,פיתוח הנוי הפרטי הציבורי באמצעות צמחיה חוסכת
במים.
 6.3.4.5פיתוח רחובות/שבילי גישה :תאורת רחוב חוסכת אנרגיה וצמחיה חוסכת מים.
 6.3.4.6פריסת השטחים הפתוחים בתחומי הישוב באופן שיהיו נגישים לכל ,תוך צמצום
השימוש ברכב ובעיקר לילדים ,לנכים ולבעלי מוגבלויות .יצירת רצף ביניהם יאפשר יתרון
לגודל וניצול טוב יותר של השטח.
 6.3.4.7תמיכה במגוון הביולוגי המקומי ע"י שימור בתי גידול והבטחת רציפותם.
 6.3.4.8צמצום נפח הפסולת :הפרדה במקור; מרכזי איסוף פסולת לפי סוגיה; מיחזור פסולת;
חינוך לצרכנות מאופקת.

 .6.4שטחי אש

37

 6.4.1כללי
מרבית שטחי המועצה האזורית חבל אילות (כ 80% -ממנה) הינם שטחי אש ,בנוסף ,קיימים מספר
בסיסי אימונים מרכזיים של הצבא המצויים בתחומה :בסיס שיזפון ,סיירים ועובדה .יצויין ,כי
שלושה מישובי המועצה– נאות סמדר ,נווה חריף ושחרות יושבים על גב ההר ,בין שטחי האש.
קיימים מספר מיקומים בודדים ,אך משמעותיים ,בהם יש חיכוך והתנגשות בין האינטרסים של
מערכת הביטחון לבין אלו של ההתיישבות והפיתוח או הנוגעים לאינטרסים של שמירת ערכי טבע
ומורשת.

 6.4.2להלן דרישות שגובשו בנושא במועצה אזורית חבל אילות:
 6.4.2.1ביטול שני שטחי אש  -ש.א 326 .וש.א - 1001
לבטל את שני שטחי האש  –326דרומית לנאות סמדר ונווה חריף ו -1001-מערבית
לקטורה וגרופית– לשם שילוב פעילות תיירותית באזורים אלה.
 6.4.2.2קונפליקטים בגבול ש.א 50 .דרום -אזור נאות סמדר-יעלון -
להזיז את קו גבול ש.א 50 .דרום (רצועה מ'  )1כ 500-מ' לצפון .ההזזה נועדה ליצור
מרחב קיום סביר ובטוח סביב היישוב והמדרשה החינוכית בנאות סמדר.
 6.4.2.3גבול שטח האש בבקעת קטורה -
להשיב את קו גבול שטח האש לקדמותו .בנוסף ,לתקן את התיחום של שטח המצרר
במפות כדי לאפשר הקמת מתקן סולרי המתוכנן בסמוך .בחלקה המזרחי של בקעת
קטורה ,השינוי ישחרר חזרה אזור מיוחד במינו ופעיל של טיולים.
 6.4.2.4אזור קיבוץ יהל
להזיז את קו גבול ש.א .לקו המצוקים -לשם יצירת מרחב קיום סביר ובטוח סביב
היישוב הקיים ויישוב חדש מתוכנן ,והשארת קו המצוקים ואת מסלול הטיול המיוחד
שעליו ,מחוץ לשטח האש.

 37מתוך  -מרץ  :2010דו"ח בעיות בתחום שטחי אש במרחב המועצה האזורית חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות.
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 6.4.2.5אזור שיטים
להסיט את גבול שטח האש כ 500-מ' מזרחה לכביש  40לאורך רצועה של כ 3-ק"מ (100
עד  250מ' מגבול שטח האש הקודם) ,לשם מתן אפשרות להגדרת משבצת קרקע
מינימלית סביב לאתר שיטים וליצירת מרחב לפיתוח פרויקטים נוספים בתחום הרצועה
שבין הכביש ושמורת הטבע קצב-חיון.
 6.4.2.6מרחב סביב הכבישים  40ו:90-
להשיב את קו הגבול של שטחי האש בסמוך לכבישים  40ו 90-למתכונתם הקודמת,
למטרות:
א .יצירת מרחב פיתוח אפשרי בצומת ציחור.
ב .יצירת רצועה של שטח פתוח ,תיירות ופיתוח סביב כביש  40בין שיטים לצומת
ציחור.
ג .יצירת מרחב פיתוח סביב צומת באר מנוחה.
ד .יצירת רצועה של שטח פתוח ,תיירות ופיתוח סביב כביש  90בין יהל לצומת באר
מנוחה.

 .6.4.3מוצע לפעול לפי סדרי העדיפויות לצמצום שטחי אש וטיפול מול הצבא ,למען
השגת יעדי התיישבות ,כדלקמן:
 6.4.3.1בעדיפות ראשונה  -אזור יהל ונאות סמדר;
 6.4.3.2בעדיפות שנייה  -אזור שיטים וצוקי שיירות;
 6.4.3.3בעדיפות שלישית  -אזור באר מנוחה -צומת ציחור.
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 .7שיתופי פעולה במרחב התכנון
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 7.1כללי
שיתוף הפעולה בין המועצה האזורית חבל אילות לבין סביבתה הינו יעד ואמצעי חשוב בפיתוח
האזור ,כאמור וכמפורט לעיל.
המועצה יחד עם הרשויות בסביבתה הקרובה וגורמים שונים ,מנסים לאתר תחומים לשם שיתופי
פעולה אפשריים על בסיס שאיפות דומות ומכנים משותפים.
במטרה לתגבר את איתור שיתופי הפעולה האפשריים ,ואף ליזום מהלכם כאלה -מומלץ להקים
יחידה במועצה האזורית (בשלב הראשון -למנות אדם מטעם המועצה) שתעסוק בכל קשת
הנושאים הללו -כולל יצירת קשר רציף עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה
אזורי (בעיקר ליוזמות כלכליות).

 .7.2שיתופי הפעולה המומלצים:
 7.2.1העיר אילת– חיזוק והרחבת שיתופי פעולה קיימים וייזום שיתופי פעולה חדשים בתחומים
נוספים :תיירות ,שירותי ציבור (כולל חינוך ,תרבות) ,מסחר ,תעסוקה (שדה התעופה החדש
המתוכנן) ועוד.
 7.2.2מועצה אזורית הערבה התיכונה– יצירת שיתופי פעולה בתחומי מו"פ חקלאי ,תיירות ,תשתיות
ונושאי סביבה.
 7.2.3ירדן– שיתוף פעולה בינלאומי ,בתחומי חקלאות– כולל מעברים חקלאיים באמצעות כרטיס
מגנטי ,תיירות ,יזמויות עסקיות ,מו"פ חקלאי ,אנרגיה מתחדשת ,הכשרות ,הדרכות ומחקרים
(במסגרת מכון ערבה) ,תשתיות ,השתלבות בשת"פ מרחבי עקבה/אילת– בתנאי ובתלות תהליכים
פוליטיים-כלכליים בינלאומיים.
 7.2.4צה"ל ומערכת הביטחון– שיתופי פעולה עם בסיסי צה"ל עובדה ,שיזפון ועוד בתחומים שונים:
מגורים ,כגון -הרחבת התיישבות ,תעסוקה ,חברתי-קהילתי ,שירותי ציבור ומסחר אנרגיה
מתחדשת בתחום הסביבתי לצורך טיפול ומניעת מפגעים סביבתיים א-הדדית; הידוק קשרים עם
מערכת הביטחון בנוגע לפתיחת צירים ושטחים לשימושים שונים כתיירות,
 7.2.5גורמים עסקיים פרטיים בארץ ובחו"ל -יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים עסקיים לגיוס
הון להשקעה בתחומים שונים ברחבי המועצה -תיירות ,אנרגיה מתחדשת ,מו"פ אנרגיה
מתחדשת ,סביבה ,חקלאות ומסחר.
 7.2.6גורמים ממשלתיים -יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים כסוכנות היהודית,
ממ"י וכדומה לקבלת מענקים ותמריצים למשיכת אוכלוסייה איכותית לאזור (מקצועות
נדרשים) ,והטבות ליזמים ומשפחות העוברים למועצה וסיוע בתחומים שונים ,כדוגמת -בניית
יח"ד ביישובי המועצה ,תעסוקה ותחום חברתי-קהילתי.
 7.2.7רשויות בתחומי השטחים הפתוחים – כדוגמת רשות הטבע והגנים (רט"ג) וקק"ל ,במטרה לקדם
פיתוח שטחים פתוחים מוגנים ברחבי המועצה ,כמפורט:
 7.2.7.1קק"ל -בשטחי יער וייעור– עפ"י תמ"א  -22לאורך ערוצי נחלים.
 7.2.7.2החברה להגנת הטבע -בנושא פארק הצפרות לאורך הערבה.
 7.2.7.3רשות הטבע והגנים -בנושא הממשק בין החקלאות לבין השמורות ובנושא פארק בדגש
ארכיאולוגי בשמורת צוקי שיירות.
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 .8המלצות להמשך  -יישום תכנית האב
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 8.1המלצות להמשך
 8.1.1מנגנון מעקב אחר יישום תכנית האב
 8.1.1.1מומלץ להקים צוות מעקב אחר יישום תכנית האב ,מטרותיו ותפקידיו:
 .1לקבוע סדרי העדיפויות לביצוע התכנית שיובאו לאישור המועצה.
 .2לבחון את אופן וקצב יישום תכנית האב,
 .3להגיש אחת לחצי שנה יערך סיכום ביניים -קצב ותחומי מימוש התכנית -מול יעדיה.
 .4לקבל משוב מהמועצה האזורית ,
 .5להגיש דוח"ות מסקנות והמלצות בהתאם לסדרי העדיפויות ולשלבי הפיתוח
המוצעים בתכנית האב.
 .6להעלות לדיון מליאת המועצה ,סוגיות ונושאים המפורטים בתכנית האב -לבחינת
המרכיבים הדורשים שינוי ,פריצת דרך ומעורבות מעמיקה של המועצה -כגון :פיתוח
ברמת הישוב הבודד או של מספר ישובים וכדומה עדכון התכנית.
 .7ייזום ויקדם פרויקטים המוצעים בתכנית האב ,על פי שלבי הפיתוח המוצעים.
 .8ללוות את הפרויקטים המתגבשים ומיושמים במועצה ,ולוודא שהינם מותאמים
לעקרונות והמלצות תכנית האב.
 8.1.1.2הרכב הצוות האחראי על תפעול המנגנון-
יו"ר– מנהל תכנון אסטרטגי במועצה (מזכיר המועצה); נציגי צוותי החשיבה במועצה
אשר ליוו את הכנת התכנית בכל התחומים :כלכלי ,חקלאות ,תיירות ,שטחים פתוחים,
חברה וכן נציג מינהלת האנרגיה המתחדשת .צוות המעקב יוכל להתייעץ מפעם לפעם
ביועצים חיצונים ,לפי העניין.
 8.1.1.3מומלץ כי יערכו סיכומים  -מסקנות והמלצות בהתאם לשלבי הפיתוח המוצעים בתכנית
האב .מומלץ לערוך סיכומי ביניים במחצית כל שלב ובסופו על מנת לאמוד ולהעריך את
קצב ההתקדמות ועמידה ביעדי התכנית ולדווח למליאת המועצה האזורית .במידת
הצורך ,יומלץ לערוך שינויים והתאמות בתכנית האב ,בהתאם.
 8.1.1.4מומלץ כי כחלק מתפקיד צוות המעקב יהיה להעלות לדיון מליאת המועצה ,סוגיות
ונושאים המפורטים בתכנית האב  -מתוכם יוחלט אילו מרכיבים ופתרונות מצריכים
שינוי ופריצת דרך ודורשים את מעורבותה המעמיקה ואחריות המועצה  -לסיוע
ולהובלת נושאים ,כפיתוח ברמת הישוב הבודד או של מספר ישובים וכדומה.
 8.1.1.5מומלץ כי אחריות הצוות תכלול ייזום וקידום פרויקטים המוצעים בתכנית האב ,על פי
שלבי הפיתוח המוצעים.
 8.1.1.6מומלץ כי הרכב זה ילווה באופן שוטף פרויקטים שונים המתגבשים ומיושמים במועצה,
ויוודא שאכן מותאמים לעקרונות והמלצות תכנית האב.
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 8.1.2הכנת תשתית תכנונית ומנהלתית מקדימה ליישום התכנית ,על שלביה השונים –
מומלץ לפעול לעדכון ,התאמה ובניית הבנות והסכמות בנוגע להיבטים וסוגיות אשר עשויים
להוות מחסומים ומגבלות ליישום התכנית:
 8.1.2.1עדכון תכניות קיימות -מומלץ לעדכן ולהתאים תכניות קיימות העשויות לעכב פיתוח
במתכונתם הנוכחית ,כדוגמת תכניות אב למים ולביוב.
 8.1.2.2עבודת רקע על אופן השתלבות צורות ישובים חדשות במועצה -לדוגמה :הגדרת התמהיל
הרצוי בין אגודות שיתופיות וועדים ניהולים של ההרחבות הקהילתיות ,כולל אופן
התנהלות בכל הנוגע לקביעת תקנון ,חלוקת אחריות בין המועצה לישובים ,חלוקת
תקציב וכדומה.
עבודת הרקע עשויה להתבצע ,בין היתר ,באמצעות למידת מקרים דומים ברחבי הארץ
בהתייעצות עם גורמים רלוונטיים כרשם האגודות .חשיבותה בכך עשויה למנוע חסמים
לפיתוח בבוא הזמן ,ולתרום לצמצום קונפליקטים בשלב ההסתגלות ,ולהצלחת
השתלבות צורות התיישבות חדשות במועצה.
 8.1.2.3ייזום להקמת גרעיני התיישבות לישובים הקיימים והחדשים -לפי מתכונת שתוחלט
במועצה.
 8.1.2.4פיתוח מערכת ארגונית תומכת לתהליכים קהילתיים וקליטה חברתית ברמת המועצה
והישובים עצמם .מוצע כי לצד הפעילות של החברה הכלכלית בנושאים הקשורים
לתכנון ,פיתוח תעסוקה וחיפוש מענים לצרכי הדיור ,יפעל במועצה פורום חברתי
(במסגרת מקצועית וולונטרית משולבת– הגורם המוביל ייקבע על ידי המועצה) ,אשר
יקדם באופן שיטתי את הנושאים הקשורים בקליטת האוכלוסייה.
 8.1.2.5ייזום ומעקב אחר הכנת תכניות וסקרים (פרוגרמות והיתכנות כלכלית וסביבתית)
לפרויקטים שונים המוצעים בתכנית – לרבות הרחבת אזור תעשיה תמנע ,מתחמי
התכנון לאחסנה הלוגיסטית ,ישובים חדשים ומרכזי השירותים והתעסוקה החדשים,
תכניות רעיוניות ופרויקטים תיירותיים ,בהתאמה לעקרונות התכנית ,ושלביה השונים.
 8.1.2.6פיתוח מודל ארגוני/ניהולי לתחום התיירות באזור  -כולל מערכת ניטור ובקרה– כשלב
מקדים לשדרוג הענף במועצה.

 8.1.3קידום תכנית האב במישור הסטאטוטורי-
 8.1.3.1אפשרות ראשונה  -תכנית מתאר תקנונית -גמישה ,לכל המרחב כולו – ללא תשריט:
א .הכללת תשריט הפוליגונים בלבד ,כנספח בלתי מחייב.
ב .פירוט הנחיות לפיתוח ושימור השטחים הפתוחים ולבינוי בר-קיימא.
ג .פירוט הנחיות לתכנון סטאטוטורי למתקנים סולריים ברמה לאומית.
ד .פירוט הנחיות לפיתוח תשתיות אזוריות ומקומיות.
 8.1.3.2אפשרות שניה  -הכנת תכניות מפורטת למתחמים אזוריים נבחרים  -לפי עדיפות
ושלביות הביצוע המומלצים בתכנית האב ,תוך התאמה לתכניות המתאר הארציות
והמחוזיות ,כגון  -תמ"א ,35/תמ"א ,22/תמ"א ,3/תמ"א ,23/תמ"א ,8/תמ"א,14/
תמ"מ 14/ועוד.
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 8.1.4קידום שיתופי פעולה –
מומלץ להקים יחידה לשיתופי פעולה בין אזוריים במועצה האזורית (בשלב הראשון למנות אדם
מטעם המועצה) ,שתעסוק באיתור וייזום שיתופי פעולה ,בין היתר ,שיתופי פעולה אזוריים עם
הרשויות השכנות – כולל יצירת קשר רציף עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף
פעולה אזורי (בעיקר ליוזמות כלכליות).

 8.1.5קביעת מיקום הישובים החדשים במועצה
 8.1.5.1יהל ב' -על פי אחת מהחלופות המוצעות (חלופה א' -מיקום בין יהל לבין לוטן ,או חלופה
ב' -צפונית ליהל ,בשלוחת נוצה (כיום  -שטח אש)).
38
 8.1.5.2נווה חריף ב' -ממערב לצומת קטורה צפון מזרחית להר עייט  ,כתיקון לתממ 14/4בה
מסומן אתר לישוב חדש.
 8.1.5.3נעצוץ -סמוך לצומת שיזפון -יוקם בסמוך באתר מחצבת נעצוץ על הר נעצוץ באופן
שניתן יהיה לטפל באזור המופר של המחצבה.
* בעת קביעת מיקום סופי לישוב– תובא בחשבון יוזמת קיבוץ נאות סמדר להקמת אתר

תיירותי/מסחרי בצומת.
** יצוין כי הרעיון המקורי בתכנית האב בגרסה קודמת (ספטמבר  )2011היה להקים
ישוב חדש כהרחבה של המרכז האזורי הראשי הקיים .אולם ,לאחר בחינה נוספת
הוחלט לגנוז רעיון זה בשל קרבתו לקיבוץ יטבתה ,שהינו הגדול בישובי המועצה.
זאת ,אל מול שאיפת המועצה האזורית לחזק את אזורה הצפוני  -כאתגר
ההתיישבותי הבא שלה .לפיכך ,הוחלט להקים את שלושת הישובים החדשים
במועצה בחלקה הצפוני.

 8.1.6שטחים פתוחים ושטחי אש
הקמת מנגנון לניהול מאגר השטחים הפתוחים
במטרה לנהל את מאגר השטחים הפתוחים ,מוצע להקים צוות מקצועי שיתפקד כ"שולחן עגול",
אשר יוכל לעדכן את מאגר השטחים לפיתוח ולשימור ,בהתאמה למדיניות המועצה.
 8.1.6.1תפקידי הצוות:
א .ניהול כלי מאגר השטחים הפתוחים  -עדכון והשלמת מפות וטבלאות הערכת
הקריטריונים לפי המדדים ,הוספת פוליגונים ע"י חלוקת פוליגונים גדולים לתתי
פוליגונים ,גריעת פוליגונים שאינם רלוונטיים ,ניתוח פוליגונים .לרבות התייחסות
פרטנית לשטחי האש :סימון שטחים המיועדים להוצאה מתוך שטחי האש והשלמת
מפת הפוליגונים.
ב .פילוח של טבלת הפוליגונים לפי יעודים ושימושים מומלצים ,תוך הגדרת כלים
ותנאים למימוש.
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ג .יעוץ לועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בהתייחס לבקשות או תכניות לפיתוח /לשימור
פוליגון או חלקי פוליגון נתון ,להגדיר הנחיות להגשת חוות דעת נלווית לפיתוח/שימור
הפוליגון הנתון ,להרחבת ולפירוט המידע המתאים (לרבות -קנה המידה).
ד .הצוות יזום נושאים לדיון ,מתוך נושאים העומדים על סדר היום במועצה ובאזור.
במידת הצורך ,תיערך התייעצות ואף יוזמנו גורמים שונים חיצוניים ,כגון -נציגי
רשויות ממשלה ,לדיונים פנימיים.
 8.1.6.2הרכב הצוות המוצע:
א .יו"ר השולחן  -יו"ר -יבחר מבין חברי הועדה ויכהן במשך שנה עד לבחירת יו"ר חדש
ברוטציה.
ב .חברים:
 מהנדס הועדה המקומית חבל איילות (או מי מטעמו); נציג היחידה הסביבתית אילת-אילות; נציג הועדה החקלאית במועצה האזורית; נציג החברה הכלכלית במועצה האזורית; רפרנט חברתי -קהילתי במועצה האזורית; נציג מינהלת האנרגיה המתחדשת במועצה: -וכן  3נציגי המועצה האזורית ,שייבחרו מקרב חברי מליאת המועצה האזורית.
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נספחים
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נספח א' –
תיקי ישובים
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נספח ב' –
טבלת מאגר שטחים פתוחים Exl
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