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 לכבוד 
 שי קרפ 

 מנהל מרחב עסקי דרום 
 רשות מקרקעי ישראל 

 

 מחצבת ציפורים של  ה מחודשתעמדת המועצה האזורית רמת הנגב נגד פתיח הנדון:

 

המחצבה אשר פעלה בסוף שנות    קבלן זוכה להפעלה מחודשת של מחצבת ציפורים.בחודש מאי השנה נבחר 

יה. במהלך השנים  ינסגרה עקב חוסר כדאיות כלכלית, על אף שטרם מוצו בה זכויות הכר  90  - ותחילת ה  -ה

 סיון לחדש את הפעלת המחצה, למכרזים אלו לא ניגשו כלל מציעים. יהאחרונות רמ"י הוציאו שני מכרז בנ

לרבתחי לתנאים  בנוגע  דעתה  חוות  לתת  הנגב  הר  הסביבתית  היחידה  נדרשה  מאי  חודש  עסק  ילת  שיון 

 למחצבה. חוות הדעת ניתנה על אף שלא ניתנה שהות מספקת ללמוד באופן מעמיק את התוכניות.  

 

 מחודשת למחצבה:  הפתיח התנגדות לרצ"ב עמדת המועצה האזורית רמת הנגב בדבר 

ספת של עשרות משאיות לנפח התנועה הכולל בכביש תוסיף לסיכון  הינו כביש עמוס מאוד. תו 40כביש  .1

(. תנועת המשאיות תביא למפגעי  50%  –עלה אחוז התאונות על הכביש בכ    2021הקיים מימלא )בשנת  

אבק ורעש. בנוסף, הסדרת צומת גישה למחצבה )כפי שמחוייב לכך הקבלן הזוכה( תביא להאטת תנועה  

 נוספת על הכביש.   

בכל האזור, ובכל רבדי   תחרונות מושקעים מאמצים רחבים להעמיק את הפעילות התיירותיבשנים הא  .2

ה וסוגי המגורים: תיירות כפרית במדרשת בן גוריון, תיירות בדואית, תיירות בחוות בודדים  יהאוכלוסי 

פעילות זו לא משתלבת עם מחצבה שעובדת בקרבת מקום. הפעילות התיירותית מעמיקה    ובחאנים.

הכלכלי   בחוסן  לפגיעה  גם  להתפתח  עשויה  בתיירות  פגיעה  וכל  באזור,  התושבים  בכלכלת  אחיזתה 

 האזורי.  

נכון להיום למעלה מ  .3 ומונה  גוריון, התפתח מאוד מאז סגירת המחצבה,    -הישוב הסמוך, מדרשת בן 

, טרם  80  -תושבים. הסקר הסביבתי האחרון שנעשה סביב הפעלת המחצבה נעשה במהלך שנות ה   1,500

כאשר הרוח העיקרית מובילה מאזור המחצבה לכיוון    ,התפתחות הישוב. הפעלת מחצבה בקרבת הישוב

 הישוב, עשויה ליצור מפגעי אבק בישוב. 

זה  ההתיישבות הבדואי  בשבוע שעבר אושרה החלטת ממשלה המסדירה את .4 ת במרחב עבד'ה, בכלל 

האוכלוסי  בהפעלת  תיירותי  אזור  להיות  אמור  ציפורים  רמת  הפעלה  יאזור  מהמקום.  הבדואית  ה 

מחודשת של המחצבה תביא לשינוי מהותי בתוכניות המועצה והתושבים, ותשמוט את הבסיס הכללי  

מתגוררת במקום  יה הבדואית ה י לקידום התיירות והכלכלה המקומית של הבדואים במקום. האוכלוס

 מתנגדת באופן נחרץ להפעלת המחצבה מחדש בקרבם.  

יש לפעול  , אסור לפעול לחידושה.  יה במקום שנגנזה לפני למעלה מעשרים שנהי תוכנית הכר  אני סבור כי .5

לשיקום המחצבה  מול בקרן לשיקום מחצבות  הכרזת מחצבת ציפורים כאתר נטוש, ולפעול  במיידית ל 

 בהקדם. 
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 בברכה,                                                                 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה           

 העתקים: 
 הילה קפלן, מנכ"לית המועצה
  אסף עמיחי, מנהל אגף שפ"ה

   ועדת איכות סביבה, יו"ר  ארז לוזון
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