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תקציר
אזור נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון (אזור המחקר) משתרע לאורך הערבה מבאר אורה עד מטעי
התמרים הדרומיים של יהל כ 4-ק"מ .קצהו הדרומי של נמל התעופה ממוקם כ 20 -ק"מ מאילת .תפקיד
הנמל הוא להחליף את שדה התעופה הפעיל כיום משטח אילת וזה צפוי להתרחש במאי .2017
נהוג לעשות הבחנה בין שדה תעופה לנמל תעופה כאשר נמל תעופה הוא בין לאומי ושטחו וכמות האנשים
שהוא מסוגל לקלוט גדול מזה של שדה תעופה שהוא בעיקר פנים ארצי ומסוגל לקלוט כמות קטנה
בהרבה מזו של נמלי תעופה.
שדה התעופה אילת הוא שדה תעופה השוכן כיום בלב העיר אילת ,בצמוד ובמקביל לכביש  - 90כביש
הערבה .הנמל משמש לטיסות סדירות בתוך הארץ ,לשדה דוב (זמנית) ,נתב"ג ולחיפה .בשני שדות
התעופה הללו עברו בשנת  1.4 2014מיליון נוסעים .השדות אינם ערוכים לכמות כזו של אנשים וזה
מקשה על תפקוד שדות התעופה .בשדה הנוכחי באילת לא ניתן להאריך את המסלולים ואנו מתאים להיות
נמל תעופה .השטח של השדה מבוקש לצרכי בנייה ותיירות .לפיכך במהלך עשרים השנים האחרונות
נבחנו שלוש אפשרויות להעתקת שדה התעופה של אילת:
העתקת השדה לאזור עין עברונה כעשרה ק"מ צפונית לאילת ,העתקת השדה לאזור שחורת
ובהסכם השלום בין ישראל וירדן שנחתם בשנת  1994נקבעה האפשרות ששדה התעופה בעקבה יהיה
שדה משותף לישראל וירדן.
עבודתי מציגה תמונות והסברים המתארים את שלבי הבנייה של נמל התעופה שנבנה במהלך השנים
 20 2013-2016ק"מ צפונית לאילת .המעקב הוא על פי אזורים שונים בשדה התעופה שצולמו במהלך
הבנייה .האזורים שנבחרו כמתאימים למעקב.
חלק מרכזי בעבודתי היה לבחון את ההיבטים הסביבתיים שכוללים את השפעת הנמל על הסביבה בעת
בנייתו ובעת הפעלתו .העליתי את הדרכים בהם הנמל פוגע בסביבה האנושית וטבעית וניסיתי לחפש
דרכים לפתירת הבעיות או אלטרנטיבה לבעיה שהם יוצרים.
פגיעה בצומח – שטח נמל התעופה רמון שוטח ולכן נעקרה בו הצמחייה הטבעית .בנוסף לכך נותקו
מקורות המים הטבעיים בעקבות בניית סוללות הניקוז.
זיהום רעש ואור – תפעול נמל תעופה מצריך תאורה רבה וכאמור מטוס הינו כלי מרעיש מאוד.
ניתן להציב תאורה חכמה כלומר כאשר יש לילה מואר אז התאורה תאיר פחות מאשר בלילה חשוך.
פגיעה בבעלי חיים – בערבה הדרומית יש מגוון רחב של בעלי חיים ייחודיים לאזור זה .עצם בניית נמל
התעופה גרם להפחדת בעלי חיים והתרחקות שלהם מהאזור בו חיו.
פגיעה בציפורים – עמק הערבה הינו חלק מגשר אווירי בין אפריקה ואירופה לאורכו נודדים מעל מיליון
ציפורים בשנה ,בנוסף נמל התעופה שוכן סמוך לבתי גידול של ציפורים רבות .אפשר יהיה לנטר את
כמות הציפורים המקננות ולראות את רמת הפגיעה וכך לנסות ולראות מה יהיה הפתרון הטוב ביותר
לבעיה.

זיהום קרקע ומי תהום – בזכות הקרקע האלוביאלית (אדמת סחף) בעמק הערבה יש כמות רבה של מי
תהום .אלו מחלחלים מתוך מי שיטפונות .נוזלים לא טבעיים שזורמים ומחלחלים עלולים לזהם את
הקרקע ואת מי התהום.
פסולת מוצקה – בעקבות בניית נמל התעופה רמון נוצרה פסולת מוצקה בהיקפים נרחבים .פסולת זו
פזורה ברחבי אזור הבניה וסמוך אליו .כיום ישנן דרכים לטיפול בפסולת מוצקה למשל מחזור.
זיהום על ידי שפכים – במקום בו צפויים לעבור מעל  4מיליון נפשות בשנה ישנו הסיכוי לנזילת שפכים
או לחוסר יכולת בטיפול בכמות כזו של שפכים .ניתן להקים מט"ש (מתקן טיהור שפכים) סמוך לנמל וכך
לחסוך בעיות שעלולות לקרות.
זיהום אוויר – דלק המטוסים שנשרף משאיר שובל של חומרים כימיים מסוכנים לאדם ולחי .על אף
ש"תרומתו" לזיהום האוויר נעמדת על כ 2%-מכלל הזיהום הנגרם ע"י אדם.
פיתוח מחלף עבור שדה התעופה ליד באר אורה גרמו לדליפת נפט .מיקומו הקריטי של צינור הנפט ,מעל
אחד האפיקים המרכזיים בחציית נחל רחם את כביש  ,90השפיע מאוד על התוצאה .דליפת הנפט נמשכה
כ 40 -דקות בה עבר הנפט מרחק של  1,200מטרים ונשפך כ 5,000-מ"ק נפט גולמי .עיקר השטח
המזוהם נמצא בשמורת עברונה ושמורת מסיב אילת ,ומכסה שטח של כאלף דונמים.

הקדמה
לימודי במגמות מדעי כדור הארץ (גאוגרפיה וגיאולוגיה) הובילו אותי לכתיבת עבודת הגמר הזו .בחרתי
בנושא זה כיוון שהוא אקטואלי ,קורה מול עיניי ואני יכול לחקור וללוות את התהליך בזמן אמת .משום
שנמל התעופה נבנה קרוב לקיבוץ שלי ,עניין אותי איך הוא ישפיע על הסביבה הטבעית .כתלמיד במגמת
גיאולוגיה של ד"ר חנן גינת בחרתי לכתוב עבודה בהנחייתו.
העבודה התחלקה בין מעקב צילומי בשטח ,פגישות עם מומחים ,איסוף מידע רלוונטי מהאינטרנט
ומהספרות ומפגישות הנחייה.
בעקבות העבודה זכיתי להצצה לעולם שדות התעופה .למדתי על הסביבה בה אני חי ועל המורכבות שיש
בפרויקט בסדר גודל כזה .הבנתי שגופי הפיתוח והתכנון של פרויקטים בסדרי גודל לאומיים (רכבת,
שדות תעופה ,קצא"א וכדומה) חייבים להיות מודעים לשימור ערכי הנוף והסביבה.
במהלך העבודה נתקלתי בקשיים רבים ובעיקר קשיי מוטיבציה אך חנן גינת דירבן אותי ועזר לי להמשיך
בכתיבתה .תחילה חששנו שלא יהיו מספיק חומרים להתבסס עליהם אך עם תהליך הכתיבה נוכחנו שקיים
מידע בשפע.
נהניתי לכתוב את העבודה ,שמחתי ללמוד להחכים ולהרחיב את הידע בנושא שלא היה ידוע לי ואני
מרוצה מהתוצר הסופי .חוויה אישית :כחלק מסיוריי לנמל התעופה לטובת צילום ,מצאתי דרך רומית
עתיקה בתוך שטח הנמל .הדרך נמצאת ליד מטעי יהל והיא כנראה המשך לדרך שנמצאה ליד לוטן.
בהתחלה חשבתי שהעבודה תעסוק באיתור ערכי סביבה באזור הקמת הנמל ,ותצביע על רגישויות
ופעולות נדרשות בכדי להגן על התושבים ועל הסביבה .לאחר חודשים רבים של למידת הנושא ,סיורים,
ומפגשים עם אנשי מפתח בנושאי הסביבה והתכנון ,הבנתי שעלי לשנות את שם העבודה ומטרתה .הקמת
פרויקט בסדר גודל עצום כזה ,חייבה את המתכננים עפ"י חוק להתייחס לפתרונות סביבתיים כבר משלבי
התכנון הראשוניים .למרות שחשבתי שהם יעשו רק את המינימום ההכרחי ,הסתבר לי שהטיפול בנושאי
הסביבה מקיף ורציני .היה לי חשוב לתת משקל גדול להיבטים הסביבתיים ,הסיכונים והפתרונות ולכן
הרחבתי בנושא .אני מרוצה מהתוצר הסופי והעבודה עצמה נתנה לי ידע נרחב וכלים לימודיים.
ברצוני להודות לכל המומחים והאנשים שנעזרתי בהם בעבודתי בלעדיהם העבודה לא הייתה נכתבת.
בראש ובראשונה אני רוצה להודות לחנן גינת! חנן היה מנחה נהדר שתמך ,עודד ועזר מעל ומעבר בכל
הקשור לעבודה .נהניתי לשמוע לעצותיו ,להערותיו ולהארותיו .תודה על הכל ובעיקר על הזמן והנכונות
שהשקעת בי .אני רוצה להודות לכל האנשים שראיינתי אינטרנטית או פנים אל פנים :איתי שני ,אסף
אדמון ,יוני פרג'ון וחנן מוסקוביץ' .תודה גדולה לחנן מוסקוביץ' שהסכים בנוסף לראיון ,לעשות סיור
מרתק למגמת גיאוגרפיה בנמל התעופה .אני רוצה להודות לליאור קטנר ,דודי ,שתרם לעבודה מאלפי
התמונות שצילם במהלך השנים מתחילת הבניה וימשיך עד לסיומה .תודה רבה לצוות בית הספר ולנורית
בארי על ההגהה הלשונית.
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פרק א :מבואות
א.1.רקע גיאוגרפי
הערבה נמצאת בחלקו הדרומי של בקע ים המלח  ,והיא המשכה הדרומי של בקעת הירדן .היא משתרעת
על שטח של כ 3000-קמ"ר בין ים המלח ומפרץ אילת מצפון ומדרום ,לבין הרי אדום והרי הנגב ממזרח
ומערב .במרכז הערבה התיכונה והצפונית עובר נחל ערבה אשר מרכז לתוכו את נחלי הרי הנגב והרי
אדום .הערבה ממוקמת בנוף גיאוגרפי מרהיב שבו חשופים מגוון סלעים .נוף זה משך חוקרים כבר
מראשית המאה ה ,20-והוא נחשב לייחודי עקב היותו רב גוני במיוחד ביחס לגודלו וצפיפותו.
מגוון גדול זה מחולק לשלוש יחידות נוף עיקריות :הרי אילת ,הערבה הדרומית ,והנגב
הדרומי .הגורמים ליצירת יחידות הנוף בערבה:
א .עמק הביקוע לאורך השבר הסורי אפריקאי מהווה בסיס סחיפה רחב ועמוק בשל הפרשי
הגבהים והתלילות הנמצאים בו ,אשר הובילו לבליית סלעים ולסחף גדול ע"י הנחלים אל
בסיס הסחיפה הנמוך בערבה .נוף זה מכונה "נוף צעיר" עקב הפעילות הטקטונית החדשה בו.
ב .היסטוריה גאולוגית עשירה שבמהלכה נוצרו סלעים מותמרים ,סלעי יסוד ,אבני חול
צבעוניות ומגוון של סלעי משקע ימיים.
ג .פעילות טקטונית של מבני מתיחה שגרמה לחשיפת סלעים מתקופות שונות .כמו כן,
פעילות זו גרמה לשינוי קו פרשת המים בערבה ,דבר אשר גרם לשינוי בניקוז הערבה ולשינוי
בתצורת הנוף שלה.
ד .האקלים הצחיח בערבה גורם להתפתחות צמחייה באפיקי הנחלים ,בעיקר בעקבות
שיטפונות( .הערבה  ,מתוך אתר ויקיפדיה)
מלחת קע-
א-סעידיין

נופי הערבה הדרומית
בערבה הדרומית אין אגן ניקוז מרכזי ,והיא מתנקזת לארבע
מלחות ,שלוש מהן ללא מוצא:
קע א-סעידיין (צפונית לקיבוץ יהל ,רובה המכריע בתחום
ירדן) ,מלחת יוטבתה ,מלחת עברונה ומלחת אילת שכיום
נשפכת אל הים (ראה איור  .)1הנחלים הבולטים בערבה

מלחת
יוטבתה

הדרומית הם נחל
שעלב (באזור יהל – גרופית) ונחל רחם.
קו פרשת המים בערבה נמצא מזרחית למצוק ההעתקים ממנו
זורמים נחלים לערבה .נחלים אלו לרוב אינם עולים באורכם
על  10ק"מ"( .הערבה" ,ויקיפדיה)

מלחת
עברונה
מלחת
אילת
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איור  :1מיקום המלחות בערבה הדרומית ,גוגל ארץ

מלחות -המלחות הן אגני הניקוז של הערבה .הן חסרות מוצא ,מרכזן לח ,חסר צמחייה
לחלוטין ומתקיים בו אידוי ישיר מפני השטח המוביל להישארות מלחים בשכבת הקרקע
העליונה .המלחות מוצפות לאחר שיטפונות ומצויים בהן מי תהום רדודים .קרקע המלחה
מורכבת בעיקר מאדמת חרסית חומה ובוצית ומעט חלוקים .בערבה הדרומית  4מלחות
עיקריות אשר משמשות כארבעה אגני ניקוז; מלחת אילת הנשפכת כיום לים ,מלחת עברונה,
ק א-סעידיין ומלחת יטבתה -הגדולה מביניהן ,שטחה  43קמ"ר.
מצבורי חולות -בעקבות התפוררות אבני החול וגרגירי הקוורץ בשולי הערבה והיסחפותם
בנחלים נוצרו בשולי המלחות מצבורי חולות המכונים "דיונות" .מצבורי החולות העיקריים
בערבה נמצאים באזורים שמצפון ומדרום למלחת יטבתה; חולות גרופית -משתרעים על כ-
 80קמ"ר וחולות סמר ששטחם  15קמ"ר .מצבור נוסף של חולות נמצא ליד בקעת עובדה.
מצבור זה נחשב לייחודי בהרכבו ,ומצוי בו מגוון של חוליות שכמוהן לא ניתן למצוא בישראל.
בקעות -באזור הנגב הדרומי מצויות מספר בקעות .כמה מהן נוצרו כתוצאה משבירה ,כגון
בקעת עובדה ,בקעת סיירים ,בקעת שחורת והאחרות ,דוגמת בקעת קטורה ,מישור סעיפים
ובקעת הירח ,נוצרו בתהליכים של סחיפה .רוב הבקעות הללו מתנקזות לנחלים חיון ופארן
ובתוכן מצטבר משקע דק ,חרסיתי וחולי שעוביו יכול להגיע לגובה של כמה עשרות מטרים( .ערבה,
מתוך אנציקלופדיית )Ynet
צמחייה -הצומח באזורי דרום הערבה תלוי בגשמים ,שאת מועדי ירידתם וכמותם קשה
מאוד לצפות מראש .קיימות ארבע קבוצות שונות של צומח ,שלכל אחת מהן פתרון אחר
לחוסר הזמינות הקבועה של משאב המים הנדיר.
הצומח המאפיין את הנגב הדרומי ,הערבה ואזור אילת אופייני לתנאי מדבר קיצוניים ,בהם הצמחים
מתרכזים בעיקר במקומות שיש בהם תוספת מי נגר ושיטפונות ,בנוסף לגשם המעט שיורד.
 .1הצמחים החד שנתיים – יכולים להתקיים כזרעים במשך עשרות שנים בעוד שהם ממתינים
לגשם .בעודו זרע ,יכול הצמח להתקיים בשילוב עם תנאי האקלים המדבריים הקשים והוא
עשיר בחומרי תשמורת רבים ,המאפשרים לו את קיום העובר הרדום ונביטת הזרע רק בזמן
המתאים .הצמחים החד שנתיים מותאמים לניצול הגשם :הם מצמיחים פירות ,עלים ופרחים
במהירות מפתיעה ,ולאחר הפצת הזרעים הצמח מת ,כך שאינו צריך לשרוד את הקיץ הקשה.
באזור אילת עשרות מינים של צמחים חד שנתיים ,הנפוצים שבהם הם טוריים מדבריים וזוגן פשוט.
 .2צמחי בצל ופקעת (גיאופיטים) – עוברים את עונת היובש בתרדמת .בעונה המתאימה,
מצמיח הצמח עלים ופרחים (לא תמיד בו זמנית) .באילת ובסביבתה זו צורת צומח יחסית
נדירה הקיימת בעיקר אצל חבצלת הנגב ,כתריים אדמדמים ושום סיני.
 .3צמחים ירודים – פעילים כאשר הלחות היחסית מגיעה לרוויה ,למשל אצות וחזזיות .צמחים
אלה מתמודדים עם תנאי המדבר ונמצאים במצב של חוסר פעילות כאשר הטמפרטורה עולה
והלחות יורדת ,ומתפרצים מחדש כאשר היא עולה בשנית.
 .4הצמחים הרב שנתיים (שיחים ועצים) – במדבר הצמחים שורדים רק בזכות יכולתם לווסת את משק
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המים בהתאם לכמות העומדת לרשותם .הצמחים מלבלבים לאחר גשמים ושיטפונות
ומייצרים כמויות גדולות של מזון לבעלי החיים הניזונים מהם ,ולעומת זאת ,הם "מתייבשים"
כאשר האדמה יבשה וממזערים את צריכת המים שלהם .צמחי המדבר מותאמים במבניהם
בכדי לשרוד את תנאי המדבר .לדוגמה ,שורשי הצמחים עמוקים ,רחבים ומליחים במטרה
לינוק מים גם מקרקע שיבשה קרוב לפני הקרקע ,ולחה בעומקה וגם מקרקע מלוחה יחסית
כמו זו הקיימת בחלקים מהמדבר(.שלמון )1993
באזור אילת מצויים צמחים משלושה מוצאים :מרבית הצמחים מגיעים מהאזור המדברי
היבש המשתרע מסהרה ועד ערב ,אך ישנם גם צמחים באזור שמוצאם ותפוצתם באזור
הערבתי של מרכז אסיה או מצפון מזרח אפריקה (סודן).
עץ חשוב ומרכזי בערבה הוא עץ השיטה .בערבה גדלים עצי שיטה משני סוגים:
שיטה סלילנית ושיטה סוככנית(שיטת הסוכך) שפחות נפוצה באזור המחקר .השיטה מהווה מרכז חיים
חשוב במדבר והיא מקור מזון חשוב לעופות וליונקים צמחוניים גדולים כמו הצבי או היעל .היא מהווה
מוקד למיקום תחנות הרחה של צבאים לצרכי סימון טריטוריה.
השיטה הסלילנית היא עץ מדברי ,קוצני ,הצומח בערבה ובחלקים מהנגב .זן זה של השיטה נפוץ יותר
באזור המחקר שלי .לשיטה הסלילנית שורשים ארוכים ומסתעפים ,המאפשרים לה לנצל מי תהום
הנמצאים בעומק הקרקע .שורשי השיטה יכולים להגיע לעומק של  10מטרים .מספר רב של בעלי חיים
מתגוררים על השיטה הסלילנית בצורת קיום טפיל פונדקאי בעונת הקיץ משירה השיטה עלים רבים
ועומדת בשלכת קיץ חלקית.
השיטה משמשת כמקור למזון לחרקי המדבר ,בעיקר בעונת הסתיו כאשר היא פורחת ויוצאים פרחי צוף.
הצל שמטילים ענפי השיטה מגן על היצורים החיים המתקיימים בסביבתה מפני קרינת השמש החזקה .בין
הענפים ומתחת לנוף העץ שוררת טמפרטורה נמוכה יותר מהטמפרטורה שבסביבה .שיטה סלילנית היא
צמח מוגן בישראל( .מתוך אתר ויקיפדיה ,שיטה סלילנית)

(שיטה סלילנית בערבה ,ג'רר סווק)
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בעלי חיים -תנאי האקלים במדבר קשים וכמות המזון הראשוני (צמחים) העומדת לרשות
בעלי החיים מועטה מאוד .לכן כמות בעלי החיים במדבר קטנה ,ורוב מיני בעלי החיים
פעילים בלילה משום שתנאי האקלים בו נוחים יותר.
בע"ח באזור זה צריכים להתמודד עם מספר בעיות :הראשונה שבהן היא מחסור במזון
ומים .בנוסף עליהם לשרוד את תנאי החום המדבריים ,ואת הקושי למצוא בן זוג
מתאים ולהעמיד צאצאים רבים ככל הניתן כדי להתמודד עם טורפים .הערבה ,כחלק מהשבר
הסורי-אפריקאי הענק ,מהווה גשר גיאוגרפי בין יבשת אפריקה לארץ ישראל .גשר זה משמש
גם מיני בעלי חיים רבים ,שהגיעו לכאן בתקופות שונות ,או ששרדו רק ברצועה המדברית
הזאת ,השונה משאר נופי הנגב.
הערבה מאופיינת בבתי גידול ייחודיים שבהם מתקיימת מערכת חיים המותאמת לה .בערבה שלל בעלי
חיים מכל המינים :חרקים כמו כושן ארסי ,יונקים קטנים כמו גרבילים וארנבות ,יונקים גדולים כמו צבי
ויעל ,ואף טורפים דוגמת תן וזאב(.אוסטרייכר ,הצומח והחי בערבה)
א.2.רקע הידרולוגי
המים בערבה מגיעים מאירועים נפרדים של שיטפונות וגשמים בכמויות גדולות ביחס
לממוצע האזורי העומד על כ 25-מ"מ גשם בשנה .בעת אירועי שיטפונות ,נוצרת זרימה
חזקה במהירות בשל המדרונות החשופים בערבה ,בהם אין צמחיה ,ושיעורי החלחול
הנמוכים של המים לקרקע .גם בעקבות ירידה של מילימטרים בודדים של גשם באפיקים
קטנים ,אשר מתרכזים לבסוף למספר אפיקים גדולים ,נוצרים פעמים רבות שיטפונות .אירועי
זרימה כאלה אינם עקביים בתדירותם ובעוצמתם אך ישנם מחקרים המראים כי אגן ניקוז
אשר מנקז  10קמ"ר ,עשוי לזרום בעוצמה של עד  70מ"ק מים בשנייה.
מי התהום בערבה רובם מים פוסיליים; מים שהצטברו במשך מאות אלפי שנים באדמה.
מעט ממי השיטפונות כיום מחלחלים והופכים גם הם למי תהום( .גינת מתוך "אילת אדם ,ים ומדבר,
סיפורו של ישוב")
א.3.רקע גיאולוגי
באזור הערבה הדרומית ואילת נחשף נוף מגוון ומרהיב שבו חשופים סלעים מסוגים שונים -סלעים
מגמטים ,מותמרים ,סלעי משקע יבשתיים וימיים .העתקים גיאולוגים חוצים את האזור בכיוון צפון-דרום
בערבה ובשוליה .מגוון הסלעים ,המבנים הגיאולוגים והנופים מעיד על היסטוריה גיאולוגית מעניינת
ומגוונת.
לפני כ 580-800 -מיליון שנה נוצרו סלעי התשתית כתוצאה מפעילות של הכוחות הפנימיים במעמקי
האדמה .סלעי הציפחה נוצרו בתהליכי התמרה בלחץ וחום של סלעים קדומים עוד יותר .סלעי הגרניט
נוצרו בתהליכי התגבשות איטית במעמקי האדמה .לתוכם חדרו דייקים שצבעם לרוב סגול או אפור.
סלעים אלו נחשפים בהרי אילת ועד בקעת תמנע וכן בונים את הרכס הגבוה של הרי אדום.
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בעקבות תקופה ארוכה של בלייה וסחיפה ,נחשפו הסלעים המגמטים והמותמרים ועליהם הורבדו אבני
חול ,בעיקר בנחלים קדומים שזרמו לכיוון צפון מערב .בתחילה הורבדו אבני חול גסות עם חלוקים,
החשופות בבקעת תמנע ובונות את עמודי שלמה ,הפטרייה וגבעת בורג .לאחר מכן בים קדום הושקעו
נחושת ומנגן ,בעיקר כתוצאה מפעילות של אצות .בהמשך הושקעו בעיקר אבני חול דקות גרגר בנחלים
בהם עוצמת הזרימה הייתה מתונה מאוד .לאחר הפסקה ארוכה של למעלה מ 350-מיליון שנה ,במהלכם
היה האזור גבוה ביחס לסביבתו (למשל בשולי המזרח התיכון בו הצטברו השכבות העשירות בנפט)
נמשכה השקעת אבני חול לבנות וצבעוניות .מגוון הצבעים קשור בתמיסות מי תהום עשירות בברזל
שנספגו בסלע לאחר השקעתו .באבני החול הלבנות מצויים תרכיזי נחושת בהם השתמשו בתקופות
קדומות החל מלפני  6000שנה לייצור המתכת מהסלעים הירקרקים .אבני החול נחשפות בבקעת תמנע
וכן דרומית לתמנע ועד אילת ונוצרות לרוב תבניות נוף של מצוקים ,עמודים וצורות נוף מיוחדות.
לפני כ –  100מיליון שנה הוצף האזור על ידי ים הטתיס .במהלך  60מיליוני השנים הבאות הושקעו
באזור בעיקר סלעי גיר ,דולומיט ,קרטון ,חוואר וחרסית ,לרוב בים רדוד .הכמות הרבה של מאובנים כגון
שבלולים ,צדפים ואמוניטים ויחד איתם מאובנים מיקרוסקופים מעידים על ים עשיר מאוד בפאונה .סלעי
המשקע הימיים הם הסלעים השכיחים ביותר ונחשפים בכל המרחב של הנגב הדרומי ועד לאילת.
לאחר נסיגת הים לכיוון צפון מזרח ,החלה התפתחות של מערכת ניקוז מאוד מתונה לכיוון צפון" .הדרמה
הגדולה" בה נוצר בקע ים המלח והערבה ,לאורך השבר הסורי אפריקאי ,החלה כנראה לפני פחות מ20-
מליון שנה .פעילות נמרצת של הכוחות הפנימיים הביאה ליצירת עמק ביקוע צר וארוך המתחיל במפרץ
אילת ונמשך עד דרום תורכיה .העמק שנוצר הוא למעשה הגבול בין שני לוחות טקטונים :הלוח הערבי
והלוח של ישראל ,סיני ואפריקה .כתוצאה ממאמצי מתיחה גדולים ,מתרחקים הלוחות וכן גם נעים
בתנועה אופקית האחד ביחס לשני .תנועה שמאלית זו ,בשיעור של  105ק"מ ,היא היוצרת את השוני
הנופי הגדול הקיים משני צידי הערבה .מדי מספר שנים מורגשת באזור רעידת אדמה המלמדת שהבקע
עדיין פעיל .מפרץ אילת ,שנוצר כנראה לפני יותר משלושה מיליון שנה ,גם כחלק מפעילות זו( .גינת,
מתוך המועצה האזורית חבל אילות)
בתוך עמק הערבה מצטבר סחף יבשתי צעיר שעומקו נע בין עשרות מטרים ועד  1200מטר באזור של
מלחת יוטבתה .סחף נחלי מצטבר בעיקר במניפות הסחף בשולי הערבה ואילו במרכזה מצטברים חולות
וכן משקעים חרסיתיים דקי גרגר .הערוצים הפעילים כיום מתחתרים בערבה בתוך מניפות הסחף של
עצמם ויוצרים ערוצים ברורים שבהם מרוכז עיקר הצומח הטבעי הרב שנתי .הרוח הצפונית השכיחה,
וגם סופות חול ,לרוב דרום מערביות ,הן היוצרות את דיונות החול בערבה – חולות סמר ,אליפז וגרופית.
תהליכים חיצוניים של בליה ,סחיפה והשקעה פועלים כיום בכל השטח ובעיקר בעמקי הנחלים .על גבי
מניפות הסחף הנטושות ,מתפתחת קרקע מדברית עשירה במלחים .קרקע זו ,כמו גם הקרקעות דקות
הגרגר ,משמשת כמצע לגידולים חקלאיים בערבה( .גינת)1993 ,
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פרק ב :מטרות ושיטות המחקר
מטרות המחקר
במהלך השנים  2013-2017קם נמל תעופה בינ"ל כ 19 -ק"מ צפונית לאילת .נמל זה הינו תחליף לשדה
התעופה הפעיל באילת ולשדה התעופה האזרחי בעובדה .נמל התעופה החדש נבנה לצד שדה התעופה
בעקבה.
המטרות של מחקר זה:


לבחון ולעקוב את בניית נמל התעופה "בזמן אמת"



לבחון את ההיבטים הסביבתיים שקשורים בבניית נמל התעופה בתמנע שהוא נמל מדרגה A



הצעת פתרונות אפשריים להיבטים הסביבתיים שנוסחו על ידי או על ידי מומחים



בחינה של ההשפעה על הסביבה האנושית באילת ובמועצה האזורית

שיטות המחקר


איסוף חומר רקע מדעי באמצעות ספרות עזר



שימוש במפות גוגל ארץ ()Google Earth



חומרים שונים מהאינטרנט



איסוף מידע ממומחים ,מצגות (במיוחד מצגת המתארת את שדה התעופה ואת ההיבטים
הסביבתיים של רשות שדות התעופה)



ראיונות עם בעלי תפקידים מרכזיים:
חנן מוסקוביץ' – מנהל שדה התעופה אילת והאחראי על בניית השדה החדש
יוני פרג'ון – מהנדס המועצה האזורית חבל אילות
איתי שני – רכז איכות הסביבה במועצה האזורית חבל אילות
אסף אדמון – מנהל היחידה לאיכות הסביבה אילת



יציאה לשטח לצלם במהלך עבודת המחקר



איסוף תמונות של התקופה שקדמה לעבודה זו ,מליאור קטנר



איסוף נתונים על זיהום הנפט שקשור בעקיפין לבניית שדה התעופה
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פרק ג :נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון
באזור אילת ,הערבה הדרומית והנגב הדרומי ישנם שדות תעופה פעילים כיום :באילת ,עובדה ועקבה.
פרק זה עוסק באפיון שדות התעופה הפעילים היום ובנמל התעופה החדש שיוקם  20ק"מ צפונית לאילת.
(ראה איור )2
נהוג לעשות הבחנה בין שדות תעופה לשני סוגים:
 .1שדה תעופה – מקומי ,פנימי ,קטן ולא מכוון לנוסעים רבים או מטוסים גדולים.
 .2נמל תעופה – גדול ,בינ"ל ,טרמינל מרווח .נמל תעופה ממוקם לרוב כ 20 -ק"מ ממרכז העיר הקרובה
אך עשוי להגיע עד  100ק"מ.
(שדה תעופה ,מתוך אתר ויקיפדיה).
בשדות ובנמלי תעופה ,הגורמים המכתיבים את סוג המטוסים הנוחתים וממריאים הם:
אורך המסלול ,התשתית עליה בנוי המסלול ,המשקל המתוכנן של המטוסים(כולל דלק)
וטמפרטורת הסביבה .גורמים משפיעים על גודל השדה או הנמל במקום מסוים.
ג.1.שדות התעופה הנוכחיים באילת ועובדה

איור  :2שדות תעופה בערבה הדרומית ,גוגל ארץ
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ג.1.א.שדה התעופה באילת
העיר אילת הוקמה כיישוב ישראלי קטן בתחילת שנות ה .50 -התחבורה לעיר הייתה לא נוחה
ונעשתה דרך מצפה רמון או באמצעות מטוסים קלים שנחתו במנחת שהוקם בסמוך ליישוב .ב28 -
בפברואר  1950נחנך באילת שדה התעופה .שדה התעופה באילת נבנה בשטח פתוח וקרוב לים .פיתוח
השדה לא היווה בזמנו מפגע סביבתי .השדה נבנה רחוק יחסית מחוף הים ולפיכך לא הייתה פגיעה
באלמוגים ובחוף של המפרץ .מטרת ההקמה של השדה הייתה :מצד אחד לקדם את העיר ולגרום לה
למשוך אוכלוסייה ומצד שני בכדי לסייע לשליטה צבאית אווירית( .אילת ,מתוך אתר ויקיפדיה)
התפתחות שדה התעופה אילת במהלך השנים:
•

 – 1949הכשרת מסלול באורך  1,000מטר בשדה תעופה אילת ע"י חיל האוויר

•

 – 1950חנוכת קו התעופה מנמל התעופה לוד לאילת

•

 – 1965חנוכת מגדל פיקוח חדש בשדה התעופה אילת

•

 – 1969הארכת המסלול לאורכו הנוכחי  1,900מטר

•

 – 1982העברת הטיסות הבינ"ל לשדה התעופה עובדה לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים

•

 – 1985החלטת ממשלת ישראל להפיכת העיר אילת לעיר תיירות

•

 – 2001חברת ארקיע החלה בהפעלת מטוסים מסוג  B757/300בקו נתב"ג – אילת

שדה התעופה אילת הוא שדה תעופה השוכן כיום בלב העיר אילת ,בצמוד ובמקביל לכביש - 90
כביש הערבה .הנמל משמש לטיסות סדירות בתוך הארץ ,לשדה דוב (זמנית) ,לנתב"ג ולחיפה .הוא
משמש גם לפעילות פרטית ובין לאומית .בשנת  2011עברו יותר ממיליון נוסעים בשנה בשדה
התעופה של אילת ,מה שגרם להבנה שצריך לזרז את תכנון ובניית נמל התעופה בתמנע שהחל בשנת
 .2004בנוסף ,בשדה התעופה שבאילת המטוס הגדול ביותר שיכול להמריא ולנחות הוא הבוינג ,757
ובנמל התעופה מתוכננים מסלולים רחבים יותר וארוכים יותר .יחד עם זה ,לאחר הוצאת שדה התעופה
משטח אילת ,יתפנה שטח גדול במרכז העיר שם ככל הנראה יוקמו בעיקר מלונות ,מסעדות ואולי מרכזי
קניות .אחת המטרות העיקריות להעברתו של שדה התעופה ,היא הפסקת הרעש המטוסים המעיק על העיר
היום .למרות זאת ,חלק ניכר מתושבי אילת לא מרוצה מהעברה מכיוון שיש רבים שעובדים במרכז
הארץ ,והטיסה הישר לתוך העיר מקלה ומזרזת את הנסיעה לעבודה שכעת תתארך.
ג.1.ב.נמל התעופה בעובדה
בסיס עובדה הוא אחד משני בסיסי חיל האוויר אשר הוקמו על ידי חיל ההנדסה של צבא ארצות הברית
בעקבות פינוי בסיסי חיל האוויר בסיני ,בהתאם להסכמי קמפ דייוויד .בסיס עובדה נועד להחליף את בסיס
עציון על שמו הוא נקרא "כנף  "10והוא נושא אף את סמלו של בסיס עציון ,בעוד שבסיס רמון נועד
להחליף את בסיס איתם .תכנונם המקורי של שני הבסיסים היה דומה לזה של הבסיסים שהוחזרו בסיני.
כוח חלוץ של הכוח האמריקני לבניית הבסיסים החל להגיע לישראל כבר בנובמבר  1978זמן קצר לאחר
חתימת הסכם השלום .נמל התעופה עּובדה הוא נמל תעופה השוכן בבקעת עּובדה ,כ 65-ק"מ צפונית
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לאילת .נמל התעופה הוא בסיס טיסה של חיל האוויר הישראלי (בח"א  )10והוא משמש גם לקליטת
הטיסות הבינלאומיות לאילת .בנמל שני מסלולי המראה מקבילים :האחד באורך  2,600מטר ,בעיקר
עבור התעופה האזרחית ,והשני באורך  3,000מטר ,בעיקר עבור התעופה הצבאית.
נמל התעופה בעובדה נבנה בבקעת עובדה .הבקעה ממוקמת בנגב הדרומי כ  40ק"מ צפונית לאילת.
ממזרח לבקעת שמורת הטבע צוקי שיירות וממערב צוקי עובדה בהם שטח אש פעיל .בניית הנמל הייתה
בראשית שנות ה 80 -של המאה ה  20 -ולא יצרה מפגע סביבתי משמעותי.
חשוב להדגיש שבעת בניית שדות התעופה הפעילים היום (אילת ועובדה) המודעות להשפעות סביבתיות
ולנזקים סביבתיים לא הייתה כלל קיימת .פיתוח השדות נעשתה כחלק מהפיתוח הכולל של אילת ושל
הנגב הדרומי( .נמל תעופה עובדה ,מתוך ויקיפדיה)
הרכב הנוסעים הנוחתים באילת ובעובדה:
תנועה פנים ארצית 20% :נוסעי עסקים 20% ,תושבי אילת ו 60% -תיירות פנים וקבוצות לכנסים
תנועה בינ"ל :רוב מוחלט של תיירים ומעט אנשי עסקים.
מתחילת שנת  2014נראתה ירידה משמעותית בכמות התיירים מחו"ל בארץ ובעיקר באילת .ירידה זו
נראית עוד היום בשנת  .2015/16כמות הנוסעים בשדות התעופה אילת בשנת  2014הגיעה ל1.42 -
מיליון בעיקר פעילות פנים .למרות זאת כמות הנוסעים אשר הגיעו לנמל התעופה עובדה בשנת 2014
היא כ 93 -אלף איש זוהי ירידה של כ 22% -משנת  .2013הסיבות לתיירות חוץ מועטה כנראה בגלל
מבצע "צוק איתן" אשר התרחש ב 8 -ביולי  2014והמשבר הכלכלי ברוסיה(ראה איורים .)3-4
(מוסקוביץ' ח' ,תיאור מצב קיים ורציונל הקמת נמל תעופה רמון)2015,
ג.1.ג.שדה התעופה בעקבה
שדה התעופה הבינלאומי המלך חוסיין הוא שדה תעופה השוכן בעקבה שבדרום ירדן ,וממוקם כ 9-ק"מ
מצפון למרכז העיר וכשני ק"מ ממזרח לגבול הישראלי .השדה משתרע על פני שטח של  2.45קמ"ר והוא
השדה השני בחשיבותו ובהיקף תנועת הנוסעים שלו במדינה .בניית השדה החלה בסוף שנות ה 60-של
המאה ה 20-והוא נחנך בשנת  .1972בשנת  2002שופץ בניין טרמינל הנוסעים ,וב 2004-הוקם מסוף
מטען חדש ונסלל מסלול הסעה במקביל למסלול הטיסה .על-פי הסכם השלום בין ישראל לירדן ,אמורה
הייתה הפעילות הבינלאומית האווירית של שדה התעופה עובדה לעבור אל השדה בעקבה ,אך מסיבות
שונות הדבר לא יצא אל הפועל ,ובחודש מאי  ,2010החליטה ממשלת ישראל על הקמת נמל תעופה חדש
בתמנע שישרת את כל הטיסות אל העיר אילת וממנה .בשדה מסלול טיסה בודד באורך של  3,004מטרים
ובית נתיבות המשתרע על פני שטח של  2,600מ"ר .השדה מסוגל לטפל בתנועה שנתית של כ1.5-
מיליון נוסעים ,אך בפועל עוברים בשדה כ 150,000-נוסעים בשנה.
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(שדה התעופה המלך חוסיין שבעקבה)Jordan Times ,

(הכניסה לשדה התעופה בעקבה)
ג.2.העתקת שדה התעופה מאילת
בגלל מגבלות שדה התעופה באילת ,החל משנות ה 80-של המאה ה 20-נבדקות אלטרנטיבות להעתקת
השדה .הסיבות להעברת שדה התעופה הנוכחי:
 .1בטיחות – יש בעיות בטיחות נחיתה/המראה .לפני שנה התרסק מטוס פרטי סמוך לשדה.
 .2השדה של אילת ממקום במרכז העיר.
 .3אין אפשרות להגדיל את שדה התעופה הן מבחינת מסלולי נחיתה והמראה והן מבחינת המבנים.
 .4יש מגבלות טיפול (נחיתה ,המראה) של מטוסים גדולים .הטרמינל מוגבל מאוד בקליטת נוסעים
רבים עקב גודלו הקטן כמו כן אורך המסלול לא מאפשר קליטה של מטוסים גדולים.
 .5השדה שוכן בשטח עירוני יקר ערך ולכן לא משתלם להחזיק אותו ועדיף לפנות את השטח
לטובת מלונות או דיור.
 .6השדה לא עומד בתקנות בינ"ל לנחיתות והמראות.
 .7בשדה התעופה אילת יש בעיות של זיהום אוויר ורעש.
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 .8מיקום השדה בתוך העיר מייצר הגבלות בניה .למשל תכנית להוספת קומה ב"מול הים" ,לא
ניתנת לביצוע עקב תקנות הבניה לגובה בסביבת המראה-נחיתה .בנוסף ,השדה גורם להפרדת
חלקי העיר.
כאשר השדה יתפנה מתוכננת עליו הרחבה של אזור תיירות.
על פי סקר שנערך באילת על העמדות בנוגע להעברת שדה התעופה לתמנע נראה כי:
לרוב האילתים יש קושי עם נמל התעופה הקם בתמנע כי הוא יחייב את התושבים הנוסעים נסיעות עסקים
לנסוע לנמל במקום ללכת אליו ברגל או לנסוע נסיעה קצרה בעיר .זמן ההגעה לשדה יהיה  20דקות
ויותר.
הפעילות הכלכלית בשדה התעופה באילת כיום היא פעילות מפסידה .על פי החלטת ממשלה אין אגרות
לנוסעים בטיסות פנימיות .כמו כן המסחר הוא מועט מאוד ,מה שגורם לשדה להיות לא רווחי ,גם בנמל
החדש על פי המתוכנן לא תהיה אגרה לטיסות פנים .רשות שדות התעופה מחזיקה כלכלית את שדות
התעופה הקטנים בזכות רווחיה בנתב"ג .רש"ת מתכננת רווחים בנמל החדש בדיוטי פרי ,במסחר ובדמי
חניית מטוסים.
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איור :4פעילות בינלאומית שדות תעופה אילת/עובדה 1990-2014
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ג.3.אפשרויות קודמות להעתקת השדה
במהלך עשרים השנים האחרונות נבחנו שלוש אפשרויות להעתקת שדה התעופה של אילת:
א.

העתקת השדה לאזור עין עברונה כעשרה ק"מ צפונית לאילת.

ב.

העתקת השדה לאזור שחורת.

ג.

בהסכם השלום בין ישראל וירדן שנחתם בשנת  1994נקבעה האפשרות ששדה התעופה בעקבה
יהיה שדה משותף לישראל וירדן.

ג.3.א.נמל תעופה בעין עברונה
ערבת עברונה היא שמורת טבע בערבה הדרומית כ 15 -ק"מ מאילת .השמורה משתרעת על כ 40-קמ"ר
ואפשר למצוא בה עולם ומלואו :סוואנות של עצי שיטה ובהן עדרי צבאים ,שפע עופות מים ,ברכות מלח,
צמחייה מיוחדת שלנציגיה מנגנונים לעמידות למליחות קרקע ,ואתרי עתיקות.
בדרום השמורה נמצאת חווה חקלאית עתיקה ,שבתוכה מערכת פוגרות  -בארות שרשרת ,בנוסף למקור
השתייה שבארות אלה שימשו הם שימשו כמערכת השקיה מתוחכמת באותה תקופה .החווה כנראה
מהתקופה האסלאמית הקדומה שמתוארכת לשנת  700לספירה.
בשמורה נמצאת אחת האוכלוסיות הגדולות ביותר של צבי הנגב .חיה זו ניזונה מפירות השיטה .כמו כן,
חיים באזור טורפים כמו קרקל ,זאב וצבוע .בשמורה קיים ריכוז גדול של עצי שיטה :שיטה סוככנית
ושיטה סלילנית .כמו כן גדלים שם צמחי מלחה אופייניים :ימלוח פגום ,הגה מצויה ,מלוח קיפח ,וכן
צמחים אחרים.
בדרום השמורה גדלים דקלי דום .דקל דום הוא עץ טרופי יפה ,המאופיין בגזע שנוטה להתפצל לשניים.
זהו עץ שגדל בעיקר במזרח אפריקה ונדיר מאד בחופי מזרח סיני ,וכאן מגיע לגבול תפוצתו הצפוני ביותר
בעולם .בעקבות קידוחי המים בערבה ,ירד מפלס מי התהום ,ולפיכך מושקים הדקלים בטפטפות .בזכות
צורתו הציורית ,הפכה צורתו לחלק מסמל המועצה האזורית חבל אילות( .שמורת ערבת עברונה ,מתוך
אתר ויקיפדיה)

(דקלי דום בעין עברונה ,צולם ע"י אבי אביב) (צבי הנגב ,צולם ע"י ענת סקילי)
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רשות שדות התעופה הפעילה לחצים על גורמי התכנון וגורמים ממשלתיים ,האחראים להקמת שדה
התעופה משותף בעין עברונה ,ולאשרו .זאת למרות שמדובר באזור בעל סיכון גבוה לרעידת אדמה .כך
טוענת עמותת נגב בר קיימא במכתב לשר התחבורה לשעבר ,יצחק מרדכי.
העמותה דרשה ממרדכי לפעול לביטול הקמת השדה בעין עברונה ,מפני שבחירת אופציית עין עברונה
תביא לכך ,ששדה התעופה לא יוקם לעולם בשל ההתנגדויות והמאבקים המשפטיים שינקטו הגופים
הירוקים.
מנהלת העמותה ,בלה גבעון ,טענה כי מחקר של המכון הגיאולוגי קובע ,כי אזור עין עברונה ,שבו יש
תכנית להקים שדה תעופה חדש ,נמצא בסיכון גבוה ביותר לרעידות אדמה ,ואין לאשר בשום מקרה
הקמת שדה באזור.
מדינת ישראל תכננה להקים שדה תעופה משותף לישראל ולירדן בעין עברונה .גופים ירוקים רבים מחו
נגד הקמת הפרויקט ,בהם החברה להגנת הטבע ,עמותת אדם טבע ודין והמשרד לאיכות הסביבה.
את המחקר הגיאולוגי של אזור עין עברונה ערכו במשך מספר שנים חוקרי המכון הגיאולוגי בירושלים.
החוקרים טענו ,כי באזור ישנם שברים גיאולוגיים פעילים ,וסיכון גבוה לרעידת אדמה.
עמותת נגב בר קיימא טענה שישנם אתרים חלופיים להקמת שדה התעופה ,כאשר החלופה הטובה ביותר
שנבחנה בשנות ה" - 80-אתר קילומטר הארבעה" בצד הישראלי  -נפסלה ,משום שהשדה בעין עברונה,
שעלותו גבוהה יותר ,אושר כבר בתוכניות המתאר .האתר עין עברונה אינו מתאים לא רק בשל הסיכון
לרעידות אדמה ,אלא גם בשל היות האזור שמורת טבע עם ערכי נוף וטבע.
עמותת נגב בר קיימא טוענת בנוסף שניתן להקים במקום ,בשיתוף עם ממשלת ירדן ,אתר תיירותי
שישתרע משני צדי הגבול.
בנוסף הם טוענים ,כי רשות שדות התעופה שבחנה את אתר הארבעה ,קבעה ,כי הוא עדיף בשל
השתלבותו עם שדות התעופה עובדה ועקבה .רשות שדות התעופה קבעה ,כי האתר החלופי משתלב טוב
יותר עם גבול ירדן ,וכי קרבתו לערים אילת ועקבה תקטין את הוצאות תפעולו( .גולן )1999
ג.3.ב.נמל תעופה משותף לישראל וירדן בעקבה
שדה תעופה בין-לאומי באזור עקבה ,שיהיה משותף לישראל ולירדן.
על פי הכתוב בהסכם השלום שנחתם בשנת  ,1994השדה הבין-לאומי אמור לשרת בשנות האלפיים כ-
 8.1מיליון תיירים לאילת וכ 300000 -תיירים לעקבה .השדה הזה יוקם בשטח ירדן ,עם אחוריים אולי
לישראל ,באמצעות פתח של בית-נתיבות שיהיה בישראל .ישנה בעיה ביטחונית שהשדה ברובו נמצא
בשטח ירדן ,כך שלמדינת ישראל אין יכולת שליטה והיא מוגבלת באזור זה .אני משער שעצם כך
שממשלת ישראל לא יכולה לבטוח בממשלה אחרת שתשמור על אזרחיה ונוסעיה ,זה מה שגרם לכך
ובכדי לא לפגוע בשלום ,הוחלט לא להגיד את זה ולא לממש את הנמל הזה( .מתוך אתר הכנסת)
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(צילום אווירי שמראה את יחס המרחק והגודל בין שדות התעופה בעקבה ובאילת ,גוגל ארץ)
ג.4.נמל תעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע
האזור בו מוקם נמל התעופה הוא:
ממערב – אתר תמנע
ממזרח – גבול ישראל – ירדן
מדרום – שמורת מסיב אילת ושמורת עברונה
מצפון – מאגרי מים אליפז א ו -ב
באילת פעיל כיום שדה תעופה .האתר החדש שמוקם יהיה
נמל תעופה .אזור נמל התעופה משתרע לאורך הערבה מבאר
אורה עד מטעי התמרים הדרומיים של יהל .קצהו
הדרומי של נמל התעופה ממוקם כ 20 -ק"מ מאילת.
בכדי שנמל התעופה יוכל להתקיים ,יש כמה מרכיבים
חשובים :מסלול המראה ונחיתה ,מגדל פיקוח הכולל מכ"ם,
האנגר מטוסים המשמש לאחסון ומוסך מטוסים לטובת
תחזוקת המטוסים (ראה איור  .)5בנוסף ,נמל תעופה כולל
גם שירותי מכס ובדיקת דרכונים.
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נמל
תעופה
רמון

רעיון הקמת נמל תעופה חדש עלה לאחר שהובן שאין נמל תעופה אלטרנטיבי לשעת חירום ,ולכך ישמש
הנמל החדש שיוקם .באירוע המלחמתי הבא ,בין אם מעזה או מלבנון ,החשיבות של נמל תעופה היכול
לקלוט אוכלוסייה רבה תהיה גבוהה ומשמעותית .העבודות באתר החלו במאי  .2013עפ"י השערתו של
מנהל שדה התעופה הנוכחי ,הנמל יפתח במאי  .2017ויהיה בו טרמינל אזרחי סגור ומאובטח היכול
לקלוט אוכלוסייה גדולה .בנוסף לא ניתן להגדיל את שדה התעופה באילת מסיבות ביטחוניות ויש צורך
לנמל אשר יאשר נחיתה של מטוסים גדולים יותר ולכן הוחלט על בנית נמל תעופה חדש בו המסלולים
יהיו  3,600מטר לאורך ו 45-מטר לרוחב כאשר כיום המסלול באילת באורך  1,900מטרים ו30-
לרוחב(ראה איור  .)7השדה החדש יהיה ממוקם כ 19-ק"מ מצפון לעיר אילת וכיוונו מצפון לדרום
ובמקביל לכביש הערבה (ראה איור  )2השדה החדש מתוכנן לקלוט בשלב א' בשלוש השנים הראשונות
כ 2,250,000-נוסעים בשנה ,וזהו גידול של  40%בהשוואה לשדה הנוכחי (ראה איור  .)6בשלב ב' צפוי
הנמל לקלוט כ 4,250,000 -נוסעים בשנה.
נמל התעופה נבנה על שטח של כ 5,500-דונם בשטח .היקף הנמל כולל גדר בגובה של  3מטר לאורך של
כ 14-ק"מ שתוחם את גבולות הנמל.
הנמל בנוי על אדמת סחף נחלית (קרקע אלוביאלית) .קרקע זו נוצרת כאשר סלעים מתנתקים מסלע-האם
ונסחפים לעמקים .הקרקע לרוב חומה-כהה עד שחורה ,חרסיתית ועשירה בחומר אורגני .תנאי הניקוז
והחלחול מוגבלים לעיתים ,אולם בעיבוד נכון הוא פורייה מאוד .הקרקע הזו גורמת להצטברות נוזלים על
פני הקרקע ולכן החשיבות של מפעל הניקוז עלתה.

איור  :5תכנית הבינוי והמיקום של כל מבנה באזור הנמל.
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איור  :6מאפייני השדה

בשלב א' של הבניה הוצאו  3מיליון קו"ב (מטר מעוקב) עפר מהאזור הגבוה בצפון ,וחלקו הועבר לאזור
הנמוך ויישור השטח .השאר משמש לבניית הנמל .בסלעים הגדולים שהוצאו משתמשים לסוללת הגנה
מפני שיטפונות(.ראה איור )8
מתכנני הנמל פועלים בשיטות בניה "ירוקות" וידידותיות לסביבה ככל האפשר .במקום לשנע חומרי גלם
ממפעלי ערד ומפעלים רחוקים נוספים ,הוחלט להשתמש בבניית הנמל וסוללות הניקוז שלו ,בסדימנטים
שנחפרו לטובת יישור השטח .כמו כן הוכנה תכנית לשיקום הצמחייה .הטרמינל בנוי בשיטות של חיסכון
באנרגיה .על גגו יוצבו לוחות סולאריים ומרבית קירותיו יהיו חלונות שקופים בכדי לנצל את התאורה
הטבעית והחסכונית במהלך היום(.נמל התעופה על שם אילן ואסף רמון ,רש"ת)(מוסקוביץ' דברים בעל
פה)

איור  :7עקרונות תכנון מסלול המראה ונחיתה)

(מן א' ושנער ע' ,נמל תעופה אילת חדש מצגת לצוות המלווה)
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ג.4.א.סוללת הגנה מפני שיטפונות
בכדי למנוע הרס על ידי שיטפונות בנמל התעופה בתמנע ,קם בעזרת קק"ל מפעל ניקוז מפני שיטפונות.
עבודות אלו כוללות את בניית מפעל הניקוז להסטת הנחלים נימרה ורחם ,בניית סוללות הגנה לשני
הנחלים (ראה איור  ,)8בניית מובל ,בראשו גשר הנושא את כביש  90ובניית צומת מדורג לכניסה לשדה
התעופה וליישוב באר אורה ,בהיקף מוערך של  99מיליון שקל.
 .1נחל נימרה – נחל יחסית קטן צפונית לנמל ,מטרת חסימתו היא לעצור את הזרימה מלהגיע
למסלולי ההמראה הנמצאים ממול.
 .2נחל רחם – נחל גדול ממערב לנמל התעופה ומניפת הסחף שלו נמצאת בדיוק על שטחו של
הנמל.
נחל רחם הינו נחל גדול ומרכזי באזור הזה שאחראי בזמן השיטפונות להזין את מרבית הצמחייה באזור,
אך כעת כשייחסם ,הצמחייה תיעלם כנראה ממזרח לסוללות הניקוז.

איור  :8תכנית פיתוח למסלולים ,עבודות עפר וסוללות ניקוז

מפה זו מייצגת את דרכי העפר העתידיות אך החשיבות שלה היא סוללות הניקוז ,כיוונן ואורכן( .מן א'
ושנער ע' ,רשות שדות התעופה)
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דוגמה לסוללת ניקוז ,סוללות ניקוז בנחל נימרה.
ג.4.ב.בניית גדר גבול" ,שעון חול"
בכדי להבטיח ביטחון גבוה יותר בין גבול ישראל-ירדן ,ומפני שנמל תעופה הוא מטרה קלה למפגעים,
הוחלט להקים גדר מסוג "שעון חול" באורך של  30ק"מ מאזור עברונה צפונה ,כאשר הגבול הצפוני יהיה
באזור חולות סמר .ב 4-ק"מ מתוך הגדר הזו תבנה חומת בטון בכדי לאפשר הבטחה גבוהה עוד יותר
באזור הנמל עצמו.

(דוגמה  1ל"שעון חול" בגבול ישראל מצריים ,צילם :דורון ניסים)
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(דוגמה  2ל"שעון חול" בגבול ישראל מצריים ,צילם :דורון ניסים)

ג.4.ג.תחנת רכבת עתידית
מיזם הרכבת לאילת עבר בהחלטת ממשלה בתאריך ה .15.2.2012-פרויקט זה מתואר
כגדול ביותר בתחום התחבורה היבשתית בתולדות המדינה :אורך המסילה יהיה כ 365-ק"מ
ואילו העלות הכוללת של המיזם מוערכת בכ 40-מיליארד  ,₪מרבית העלות נובעת מהרצון
לאפשר לרכבות מהירות לנסוע על תוואי זה .לפרויקט מספר מטרות אשר במרכזן עומדות
קירוב הפריפריה למרכז הארץ ,העלאת מספר התיירים המגיעים לאילת ויצירת תחליף חלקי
למעבר סחורות בתעלת סואץ.
על פי התכנון הנוכחי ,אורך התוואי הכולל בין צומת מנוחה לאילת הוא כ 88-קילומטרים.
לאורך התוואי מתוכננות שלוש תחנות תפעול :בתמנע ,צפונית ללוטן ,ודרומית לצומת מנוחה.
נוסף על כך מתוכננות שתי תחנות נוסעים :ביוטבתה ובנמל התעופה "רמון" (ראה איור .)9
התוואי ברובו ,צמוד לכביש הערבה ,אך במספר אזורים מתרחק ממנו מסיבות שונות .לאורכו
יפוזרו  60גשרים וגשרוני מים על מנת לאפשר מעבר בני אדם ולצורך ניקוז מי שיטפונות( .להב)2014 ,

19

איור  :9תוואי הרכבת מגרופית עד אילת
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פרק ד :שלבים בבניית נמל התעופה
בפרק זה אציג תמונות והסברים המתארים את שלבי הבנייה של נמל התעופה שנבנה במהלך השנים
 20 2013-2016ק"מ צפונית לאילת .המעקב יהיה על פי אזורים שונים בשדה התעופה שצולמו במהלך
הבנייה .האזורים שנבחרו כמתאימים למעקב :מסלולי המראה ונחיתה ,מגדל פיקוח ,מבנה הטרמינל,
תחנת הרכבת וכביש הכניסה לשדה.
בנוסף אציג בכל אחד מהאזורים את התמונות לפי סדר ההתפתחות בכל אזור .בכל אזור אתייחס בטקסט
למה נעשה ולהיבטים הסביבתיים .מרבית התמונות בפרק זה צולמו ע"י ליאור קטנר.

התחלת עבודות העפר באזור המיועד לנמל התעופה .במאי  2013החלו עבודות העפר בהן שוטח האתר
ונאסף הסחף לגבעות מלאכותיות .בסחף זה השתמשו לבניית הנמל עצמו .בזמן שיטוח השטח נעקרו עצי
שיטה ושיחי מדבר שונים כמו כן בתי גידול של חיות נהרסו.

מצב הבניה בנמל נכון ל ,10.2.16 -ניתן לראות מימין את המסלולים ,ומשמאל את מגדל הפיקוח ,רחבות
חניית המטוסים והטרמינל.
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ד.1.התפתחות מסלולי הטיסה
סטנדרט הבנייה של מסלולי מטוסים הוא גבוה מאוד ,לכן כל שלב צריך לעמוד בשני בוחנים של
מכשירים ולראות שהמסלול תואם לדרישות .תחילה מישרים את השטח ,לאחר מכן שופכים  7פעמים
שכבות של  20ס"מ חול דק ומסונן .כל שיכבה מהודקת לרמה הדרושה ,ולאחר מכן מתחילים לסלול את
המסלולים כאשר ישנן  3-5שכבות שעוביין יורד בכל סלילה .הבדל הגובה בין במסלולים לכביש הערבה
עומד על  11מטרים.

יישור של האזור בו עתידים לקום המסלולים סביבות .2014

התחלת סלילת המסלולים ,המסלול שנראה בתמונה הוא מסלול הנסיעה של המטוסים כאשר זו השכבה
הראשונה2014 .

22

פועלים סוללים שכבה שנייה של המסלולים ,תחילת 2015

מסלול המראה נחיתה ומסלול העברה לפני שכבה אחרונה של אספלט ,פברואר 2016
ד.2.התפתחות מבנה הטרמינל
שטח הטרמינל בשלב א' מגיע ל 32,000-מ"ר ומתוכנן לקלוט  2,250,000אנשים בשנה ,ובשלב ב' שטח
הטרמינל יגיע ל 50,000-מ"ר ומסוגל לקלוט  4,250,000נוסעים בשנה.
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אזור הטרמינל המיועד בזמן הבנייה וההצבה של התשתיות בסוף  .2014בשלב זה ניתן לראות פסולת
פזורה בכמויות גדולות בכל רחבי שטח הבנייה.

אזור הטרמינל בעת בניית הקיר המערבי שמשמש גם כחומה נגד התדרדרות אבנים .תחילת .2015
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מצב הטרמינל נכון לדצמבר  ,2015ניתן לראות את עמודי התמך של הטרמינל ואת ההתחלה של רצפת
הטרמינל.

הטרמינל לאחר בניית היסודות והקומה בה תהיה המתנת הנוסעים למטוסים .פברואר 2016
ד.3.התפתחות מגדל הפיקוח
מגדל הפיקוח של נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון ממוקם בדרום הנמל ,ובנייתו לקחה עד כה מעט יותר
משנה .גובהו הסופי מיועד להיות  45מטרים.
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בתמונה נראה מגדל הפיקוח בשלביו הראשונים .פברואר .2015

בשלב זה מגדל הפיקוח בשלבי הבנייה האחרונים שלו ,כאשר נשאר רק לבנות את ראש המגדל ,המגדל
מתנשא לגובה של כ 30 -מטרים בשלב זה .נוב' .2015
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המגדל בסיום בנייתו ,כאשר נותר רק לצייד אותו במכשור המתאים והוספת הזכוכית .פברואר 16
ד.4.כביש גישה ותחנת רכבת אפשרית

כביש הגישה לנמל ,מגיע מדרום והפניה אליו תהיה מצומת מרומזר שיקום לפני פתיחתו של הנמל.
אוקטובר .2015
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הצומת המרומזר בבנייה ,כאשר ניתן לראות שכביש הערבה באזור זה יוגבה כ 2 -מטרים מעל הקרקע
בכדי לאפשר לתעלות הניקוז להעביר את מי השיטפונות מתחת לכביש בקלות .אוקטובר .2015

צומת
כניסה

מסילת רכבת
כביש 90

תחנת רכבת

אילת

באר
אורה

מיקום הצומת ותחנת הרכבת ביחס לנמל עצמו.
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צפון

פרק ה :היבטים סביבתיים ופתרונות אפשריים
פרק זה עוסק בהשפעות ובמפגעים הסביבתיים הנגרמים על ידי הנמל בעת בניית הנמל ובזמן תפעולו.
חשוב להפריד את הפגיעה לשני חלקים:
 .1בניית השדה – מחריבה את השטח ומשנה אותו לחלוטין.
.2הפעלת השדה – משפיעה באופן מתמשך בנוסף להשפעה הראשונית.
הפרק עוסק בפתרונות אפשריים ובהצעות שעלו על ידי ועל ידי מומחים בתחומים סביבתיים שונים.
ממצאי הפרק ודרכי הטיפול נלקחו מ"תכנית בינוי נמל תעופה תמנע" שנכתבה ע"י "אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ" וע"י "איכות הסביבה בע"מ"(שפר ל ,וחובריו)
ה.1.פגיעה בצומח בעקבות בניית נמל התעופה
נמל התעופה רמון בנוי על שטח של  5,500דונם ,כלומר שטח מיושר בו נעקרה הצמחייה הטבעית.
השטח הטבעי בערבה בנוי ברובו ממניפות סחף ועליהן צומח טבעי רב שנתי הכולל בעיקר עצי שיטים
ושיחים.

(עצי שיטים בערבה ,צלם :אמיר וינשטיין)
הפגיעה בצומח יכולה להיגרם כתוצאה מכמה גורמים:
 .1סוללת הגנה מפני שיטפונות – בכדי להטות את
זרימתו של נחל רחם אשר מניפת הסחף שלו נמצאת
על שטחו של נמל התעופה .הנחל עלול לגרום
נזקים ,ולכן הוחלט להקים סוללות הגנה מפני
השיטפונות .דבר זה גורם לייבוש הצמחייה באזור
שמעבר לסוללת ההגנה.
(סוללת הניקוז של נחל נימרה ,נוב' )2015
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 .2עבודות עפר – לשם בניית נמל התעופה היו צריכים להכשיר את השטח .לעבודות אלו יש כמה
תוצאות:
א.

עקירת שיטים לטובת הבנייה.

ב.

הפסקת החיים הטבעיים באזור גם של צמחי בר וגם של בעלי חיים בעקבות זאת.

דרכים מוצעות לטיפול:
 .1שיקום צמחיה – שתילה מחודשת של שיטים וצמחי בר והשקיה מלאכותית.
 .2להקים "חווה" – אזור סמוך שאליו יועברו צמחים העתידים להיפגע.
ממערב לכביש  90ניתן יהיה לבחון ולנטר את עצי השיטה והצמחים ולראות אם נפגעו כתוצאה מסוללות
הניקוז או הבנייה עצמה .אך הועלה רעיון בו ייקחו את השטח שבין כביש  90לבין סוללות הניקוז ויהפכו
אותו לשטח חקלאי ,כיוון שגם כך המקום נותק ממקורות המים הטבעיים שלו וכך ינצלו את השטח.
ה.2.זיהום רעש ואור
תפעול נמל תעופה מצריך תאורה רבה ,וכידוע מטוס הינו כלי מרעיש מאוד .בכדי שהנמל יהיה בטוח
מערכת הביטחון הציבה כללים הכוללים תאורת מינימום במקום ציבורי מסוג זה.


זיהום אור – זיהום הנגרם על ידי תאורה מלאכותית חזקה ומבלבלת בעלי חיים וציפורים ויכולה
לסכן את חייהם במובן של מזון ושינה.



זיהום רעש – בעקבות הנמל יהיו הרבה טיסות אשר גורמות להרבה רעש .תנועת מטוסים
בקרבת שדות תעופה נעשית בגובה נמוך ,מה שמעלה את מפלס הרעש בבתים הסמוכים לנתיבי
הטיסה .הקביעה מהו רעש בלתי סביר מכלי טייס נעשית בתיאום ובהסכמת המשרד להגנת
הסביבה ,כאשר על פי חוק הטיס ,משרד התחבורה הוא האחראי על מניעת רעש בלתי סביר
מנתיבי הטיסה.
זיהום הרעש מפחיד את בעלי החיים גם במרחק יחסית גדול מן הנמל.

לרש"ת יש הוראות ודרכי פעולה בכדי לצמצם זיהומים אלו:
כחלק מדרישות תמ"א  2/4הוקמה ברש"ת מערכת ניטור סביבתית ואכיפה תעופתית אשר פריסתה
ותפעולה נקבעו על ידי שר הפנים ,השר להגנת הסביבה ,שר התחבורה ,ושר הבריאות או מי שהוסמכו על
ידו.
תפקידי המערכת הם איסוף נתוני הרעש והמזהמים ועיבודם בדו"חות לצורך קביעת זכאות למיגון
אקוסטי ,עבודת הוועדה המקצועית ,עבודת הוועדה הציבורית וכן לצורך ניטור תבנית התפעול והגבלות
על התפעול שנקבעו בתמ"א.
מערכת ניטור זו מנוהלת ,מתופעלת ומתוחזקת על ידי מחלקת איכות הסביבה בחטיבת תכנון והנדסה
ברשות שדות התעופה ,תוך בקרה של גורם ציבורי מוסמך.
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המערכת בנויה משתי מערכות ניטור נפרדות :מערכת ניטור איכות האוויר ומערכת ניטור רעש ומעקב
נתיבי הטיסה.
ה.2.א.מערכת ניטור איכות האוויר)(Air Quality Monitoring System AQMS
מורכבת משתי "תחנות קצה" לניטור ריכוזי המזהמים ,המקושרות למרכז בקרה ממוחשב המכיל שתי
"תחנות עבודה"(Work Stations) .
המערכת מנטרת  3מזהמים:
תחמוצות חנקן )(NOX
אוזון טרופוספרי )(O3
חלקיקים נשימים עדינים)(PM2.5
מערכת הניטור דוגמת באופן רציף את האוויר ,מבצעת אנליזות פיזיות וכימיות לדגימות אלו ומשגרת את
נתוניהן לאוגר נתונים אשר ממנו מופקים הדוחות הנדרשים(ראה איור .(10
לכל אחת מתחנות הקצה (תחנות הניטור) מקושרת תת מערכת מטאורולוגית עצמאית ,המעבירה במקביל
ובזמן אמת ארבעה פרמטרים מטאורולוגיים :כוון רוח ,עצמת רוח ,טמפרטורה ולחות יחסית .לפרמטרים
אלו ,יש משמעות רבה למאפייני זיהום האוויר המנוטרים ונאגרים בבסיס הנתונים במרכז הבקרה של
המערכת .
אפיוניה ובנייתה של המערכת נעשו במתואם עם המשרד לאיכות הסביבה .התפעול ,הפקת הדוחות
והתחזוקה מתבצעים על פי הסטנדרטים בהם נדרשת רשות שדות התעופה לעמוד על פי הגדרות מנ"א
(מרכז הניטור הארצי) של המשרד לאיכות הסביבה.

איור  :10מערכת לניטור איכות האוויר של נתב"ג

ה.2.ב.מערכת ניטור רעש חדישה בנתב"ג
רשות שדות התעופה החליפה לאחרונה את מערכת ניטור הרעש ומעקב הנתיבים בנמל התעופה בן גוריון
במערכת חדישה ומשוכללת מתוצרת גרמנית .חברת " "TOPSONICהגרמנית.
המערכת החדשה החליפה את המערכת הקיימת ,ועתה יש לרש"ת יכולות רבות יותר בזיהוי ואנליזות של
האקלים האקוסטי בנתיבי הטיסה וביישובים הסובבים נמל תעופה .בהמשך ,יוכלו תושבים המעוניינים
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בכך ,לשלוח תלונות באופן ישיר למוקד המידע הסביבתי ואף לקבל מידע בדבר רעש מטוסים בסמוך
לביתם.
מערכת מעקב הנתיב וניטור הרעש בישובים הסמוכים לנתב"ג (ראה איור  )11מנטרת את מפלסי הרעש
של המטוסים
הממריאים מנמל התעופה בן גוריון ,תוך שהיא מאפשרת הצגת נתיבי המטוסים ושיוכם לאירועי הרעש.
תחנות ניטור הרעש הינן עמדות מיוחדות הכוללות מיקרופון ייחודי ומשוכלל הקולט בדיוק רב את רעש
המטוסים החולפים בסמוך לו ,ובכוחו להבדיל רעש זה מרעשי הקהילה והתחבורה האחרים ולאתר את
המטוס ,גורם הרעש ,באופן מדויק.
לכל תחנת ניטור קיים סף רעש מכסימלי .כל מטוס ,היוצא בנתיבי ההמראה ,חייב לעמוד בסף רעש זה.
המראה שתקלט בתחנות המערכת תוך רישום רעש שמעל לסף המותר ,תחשב כחורגת מרעש וכנגדה
יינקטו עיצומים כספיים .
ספי הרעש המקסימליים נקבעו ע"י משרדי ממשלה שונים (משרד התחבורה ,משרד הבריאות והמשרד
להגנת הסביבה) ומצויים תחת הרגולציה של רשות התעופה האזרחית( .מערכת ניטור סביבתית ,רש"ת)

איור  :11מיקום תחנות ניטור הרעש באזור נתב"ג

ה.3.פגיעה בבעלי חיים
בערבה הדרומית יש מגוון רחב של בעלי חיים(ראו מבואות) ,חלקם בסכנת הכחדה ,ויש כאלו שניתן
למצוא רק באזור זה בכל העולם.
עצם בניית נמל התעופה גרם להפחדת בעלי חיים והתרחקות שלהם מהאזור בו חיו.
דבר זה יכול לפגוע מאוד ואף לגרום להיעלמות של בעל החיים מהאזור .לטובת ביטחון הנמל ,הוקמה גדר
גבוהה הסובבת את כל הנמל ולא מאפשרת לבעלי חיים לעבור .למרות זאת נמל התעופה מחויב לשמור
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על מעבר לבעלי חיים לא בתוך הנמל אך בסביבתו ובכביש  ,90בפרט בכדי לאפשר לבעלי החיים את
הנוחיות המרבית הניתנת.
פגיעה בבעלי חיים יכולה לפגוע בכל המערכת הביולוגית באזור ,דבר שצריך למצוא לו פתרון או למצוא
תחליף לאזור .בהקשר זואולוגי ,מאורות זוחלים יהרסו ,ומקורות מים ישתנו בעקבות סוללות הניקוז.
בנייה והפעלת הנמל תחייב השקיה מסודרת לצמחי הגינון ,דבר שעלול למשוך תנים ושועלים לא מהאזור.
בנוסף ,הנמל עלול לייצר זיהום אור וזיהום רעש אשר יכול לפגוע באורל החיים של בע"ח וכן לגרום להם
להעלם מהאזור.
בנוסף ,עלול להיגרם זיהום של מים או קרקע (למשל פיגוע נפט) מה שיכול לסכן מאוד את החיים
הטבעיים מאזור הערבה .בנוסף ,הגידור ובניית הנמל וסוללות ההגנה עלולות לגרום לחיות לעבור על
כביש  90ולסכן אותן ואת הנהיגה .הייתה הסתכלות על נתב"ג ושדה דב בהקשר להשפעה על צבאים
(בנתב"ג צבי ארץ ישראלי) בכדי לבדוק ולנתר את אפשרות הפגיעה בצבאים .נלמד שבעלי חיים יודעים
להתמודד עם רעש קבוע ושחוזר על עצמו .למרות שרמת השרידות של בעלי חיים נפגעת מכל התהליך,
הן בבנייה והן בהפעלה .יש התייחסות לכיוון התאורה וחוזקה בתכניות ,אך הבעיה היא שלמערכת
הביטחון חיוני שהנמל יהיה מואר בכדי לאפשר ביטחון ברמה גבוהה יותר גם אם זה פוגע בבעלי החיים.
הנמל גרם לניתוק בין שמורת עברונה לחולות סמר ,כלומר אזור המחייה הטבעי העיקרי של הצבאים קטן.
הצבאים נפגעו מפיגוע הנפט בעברונה למרות שכעת האזור משתקם .בכדי לחבר בין השמורות ,נשאר
מסדרון שרוחבו  70-90מטרים(ראה איור  .)12רוחב זה לא מספיק ולא מאפשר לצבאים להרגיש
בטוחים.
(שני א' ,דברים בעל פה( ,)2015,אדמון א' ,דברים בעל פה( ,)2015,שפר וחובריו( )2010 ,אוסטרייכר,
הצומח והחי בערבה)
פתרונות אפשריים לטיפול בבעיה:
 .1הפיכת אזור אחר למקום נוח למחייה של אותם זנים של בעלי חיים שחיו באזור
 .2הקמת שמורה חדשה בכדי לדאוג לרווחתם של בעלי החיים
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איור  :12מסדרונות אקולוגיים בערבה הדרומית  -למעבר בין אוכלוסיות צבאי נגב ,רשות שמורות הטבע והגנים

ה.4.פגיעה בציפורים
עמק הערבה הינו חלק מגשר אווירי בין אפריקה ואירופה ,לאורכו נודדים מעל מיליארד ציפורים בשנה.
חוקרים מעריכים כי בכל אחת משתי עונות הנדידה ,חולפות בישראל כ־ 500,000,000ציפורים .רבות
מציפורים אלו חולפות בשמי הערבה.

(עגורים אפורים מעל שמורת שיזף ורכס מחמל ,צילם :רוני אוסטרייכר)
הנמל עלול לגרום להפחדה ובריחה של ציפורים מקננות מהאזור ,כמו כן ציפורים הנודדות מאפריקה דרך
האזור עלולות לשנות את מסלולן ,ועלולות להיפגע מכך.

34

המקום בו בנו את המסלולים בעבר היה שמורה מוצעת ,שמורת האלימונים (ציפור המקננת באזור).
מטעי התמרים של יהל שהוקמו בשנות ה ,80 -הבריחו טבעית ולא בכוונה את האלימונים ,לכן לא היה
בעיה לבנות על השמורה המוצעת את הנמל.
הקמת נמל התעופה ושטחי הגינון שלו ,יגרמו להתפשטות צפונה של בתי הגידול של העורב ההודי אשר
מזיק לחקלאות .שמורת עברונה היא המקום הצפוני ביותר אליו מגיע העורב היום.
ציפורים נודדות – בכדי להתחיל בנייה ,דרוש סקר ציפורים נודדות ,הכולל בדיקה של כמות ,גודל וגובה
התעופה של ציפורים הנודדות מעל האזור של נמל התעופה בכדי לתכנן מסלולי תעופה אוויריים
ומיקומם .נמל התעופה בתמנע נבנה בטרם החל סקר הציפורים .הסקר צריך להיות בכל העונות ,כאשר
באביב ובסתיו הוא חייב להיות עם מכ"ם .מכ"ם זה נותן תמונה אווירית של חתכי גובה ,יום ולילה ומגדיר
את הציפורים על פי גודל .עד כה נסקר הקיץ ,הסתיו התפספס כיוון שהמכ"ם היה במרכז ולא הפעילו
מספיק לחצים להעברתו .סקר החורף בתהליך(חורף  .)2016אם באביב ובסתיו  2016יופעל המכ"ם ,אז
תתאפשר פתיחת הנמל .בירדן עומס התעופה קטן ,ולכן נדידת הציפורים מתאפשרת בקלות ,למרות שציר
הנדידה עובר מדרום לשדה בירדן וציר נוסף ממשיך וחותך רק בדרום מזרח.
ציפורים מקננות – מכל הציפורים ,מיני העפרונים השונים נמצאים בסיכון הגבוה ביותר מהבנייה
וההפעלה של הנמל בעיקר בגלל הרעש .ציפורי שיר מוצאות את בני זוגן בעזרת שירתן וכאשר ישנו רעש
המפריע לכך הן נפגעות ומתרחקות מאזור המחייה הנוח למקום אחר ,מה שעלול לגרום להיעלמותן
מהאזור .בסיכון גבוה להיעלמות :העפרוני החכלילי ,ציפור שיר נדירה מקננת קרקע ,הקיימת בישראל רק
באזור מצפה רמון ובסמוך לנמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון( .שני דברים בעל פה( ,)2015,אדמון
דברים בעל פה)2015,
ה.5.זיהום קרקע ומי תהום
בזכות הקרקע האלוביאלית(אדמת סחף) ,בעמק הערבה יש כמות רבה של מי תהום .אלו מחלחלים מתוך
מי שיטפונות .נוזלים לא טבעיים שזורמים ומחלחלים עלולים לזהם את הקרקע ואת מי התהום .למשל
פיגוע הנפט שאירע ב( 3.12.14-פרוט בהמשך העבודה)
בשל בניית נמל התעופה ,נגרם מצב בו צריך להשתמש בכמויות אדירות של דלקים ,שמנים וחומרי בנייה.
חלק מן החומרים הללו עשויים לפגוע בקרקע ואף לחלחל ולפגוע במי התהום.
חומרים הפוגעים בקרקע ובמי התהום:
 .1דלק ושמנים – דלקים אשר משמשים למשאיות ,ג'ונסונים ,טרקטורים ,מנופים וכו' עלולים
לזלוג מתחנת הדלק או מהמכונה עצמה .דבר הפוגע ומזהם מידית את הקרקע ועלול לפגוע במי
התהום.
 .2בטון וזפת – בכדי לבנות כבישים ובסיס יציב לטרמינל ,משתמשים בבטון ובזפת .שניהם
מזהמים את הקרקע ופוגעים בה.
כאשר יש שטפון ,הוא שוטף את הקרקע ,ואם ישנם שרידי דלקים ושמנים ,השיטפון עלול לזהם את
השטח אם כמויות הדליפה גדולות.
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(זיהום הנפט סמוך לבאר-אורה ,צילם :רועי טלבי)
דרכים אפשריות לטיפול בזיהום קרקע ומי תהום:
 .1במידה ונמל התעופה ידאג לטיפול נכון ולפי הדרישה בתחנות הדלק שלהם ,לא תיגרם זליגה או
פגיעה לא מכוונת בקרקע.
 .2אפשר לעשות ניטור נתונים של קרקע באזור בו אפשרית הזליגה בקביעות ולראות אם הטיפול
הוא כפי הנדרש או שצריך לשנותו.
ישנו צוות ההולך לבדוק את האיכויות של הקרקע בעברונה ובאזור הנמל בשלב העבודות.
ה.6.זיהום פסולת מוצקה בעקבות בניית נמל התעופה
בעקבות בניית נמל התעופה רמון בהיקפים שתוארו בפרק ב' ,קיימת פסולת מוצקה בהיקפים נרחבים.
פסולת זו פזורה ברחבי אזור הבניה וסמוך אליו.
הפסולת כוללת:
 .1פסולת אורגנית  -כוללת על פי רוב שאריות מזון ,קומפוסט ופסולת גינה (גזם).
 .2קרטונים – כולל בעיקר של מוצרים ושל חבילות
 .3בקבוקים – בקבוקי שתייה ,גלוני דלק ובד'
 .4נייר – עיתונים וטפסים
 .5צמיגים – צמיגי ג'ונסונים בעת הבנייה ,צמיגי משאיות וצמיגי טרקטורים
 .6פסולת – פסולת אנאורגנית ולא מתכלה כמו קלקר או כל מיני סוגי ניילונים
 .7אלקטרונית – מכשור של מגדל הפיקוח ומחשבי הנהלה
 .8בטון – שאריות בטון נזרקות וחלקן אף נשפך בשטח בכוונה ונקבר.
פסולת זו מפוזרת הן בשטח השדה והן בשוליו.
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הדרכים המוצעות לטיפול בפסולת המוצקה הן:
א.

שאריות מתכת וגרוטאות מפעילות המסגרייה יפונו לעמדת פסולת ייצור או לחליפין
למחזור.

ב.

הפסולת משדה התעופה תועבר לאתר הטמנה נמרה או לאתר מאושר אחר באזור.

ג.

בשטח המבנה ,במקומות עם נגישות לציבור המשתמשים ,יותקנו ויוצבו מכלי
אצירה ייעודיים לאצירת מכלי משקה ריקים(פלסטיק ,זכוכית ,מתכת) ומתכנים נפרדים לאיסוף
נייר משומש בהתאם לסוג הפסולת.
נפרדים לאצירת נייר משומש בהתאם לסוג הפסולת.

ד.

מכולה לאצירת פסולת מוצקה ,בנפח אצירה מתאים ,תוצב בתוך מבנה סגור ,מקורר
ומאוורר .המבנה יהיה בעל נגישות לרכב לפינוי אשפה ,והוא יכיל את כל המרכיבים
הנדרשים בתכנון חדר אשפה לפסולת עירונית.

הר העפר משמש לטובת בניית הנמל וסוללות הניקוז .חברות הבניה היו מחויבות להשאיר את הרי העפר
בצדו המזרחי של כביש  90ובתוך אזור הנמל ,מפני שאם היו מאפשרים להעביר למערב ההר היה נשאר
ולא מטופל.
על פי חוק הצמיגים אסור להטמין צמיגים ,ולכן הם יישלחו למחזור .פסולת הברזל תימכר או תשלח
למחזור( .שני דברים בעל פה( ,)2015 ,שפר ל' וחובריו)2010 ,
ה.7.זיהום על ידי שפכים וסילוקם
בניית נמל התעופה גרמה לכך שיש צורך בבנייה ופיתוח של מתקני טיהור שפכים וצינורות שפכים לטובת
סילוק השפכים מן האזור.
סמוך לבאר אורה קיים מט"ש (מכון טיהור שפכים) אשר ישודרג למתקן מכני  -ביולוגי ויקלוט את שפכי
שדה התעופה והיישוב באר אורה ,או יוקם מכון חדש במקומו .יקום צוות ניטור בראשו יעמוד אסף אדמון
מהיחידה להגנת הסביבה אילת ,שמטרתו לאכוף ולבדוק אם יש טיפול בשמנים ובדלקים הללו .לא ידוע
אם הצוות יפעל בזמן ההקמה או רק מתחילת הפעלת הנמל.
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רש"ת מחויבת להתקין מערכת שתדע לטפל בתשטיפים(דלקים ,שמנים וכד') בזמן שיטפון.
בנוסף ,ישנן דרכי טיפול פשוטות וידועות לטיפול בדלקים רגילים.
עפ"י הערכה ,בשלב מסוים לרש"ת (רשות שדות התעופה) תהיה יחידה סביבתית משל עצמה ,שתחל
לפעול מאוחר יותר מסיבות של תקציב.
בזמן פעילות הנמל ,לא נשקפת סכנה לשפכים מפני שהנמל מחויב שיהיה פיקוח צמוד ותמידי .ישנה
מערכת מאצירה שתפקידה לאצור ולגרום לדלק שנשפך לזרום ולהגיע למפריד דלקים ושמנים.
באזור ישנם  2סוגי שפכים עיקריים:
 .1שפכים סניטריים – שפכים שמקורם בשירותים ,ברזים וכד'.
א.

תחנות דלק – השפכים הסניטריים של תחנות הדלק וכן נוזלים שהופרדו מדלק ע"י
מפריד הדלק.

ב.

שירותים – כיורים ושפכים הנוצרים על ידי בני אדם.

 .2שפכים תעשייתיים – כל מה שאינו שפכים סניטריים.
א.

שאריות צבע – הצביעה תהיה מעל ניקוז מתאים למיכל אצירה לשאריות צבע.

ב.

שאריות דלק – השאריות הנותרות לאחר הפרדת הדלק או דלק בלתי שמיש.

אפשרויות טיפול ,סילוק ושימוש בשפכים:
 .1ניתן לטהר את מי השפכים במט"ש למי קולחין איתם אפשר להשקות את הצמחייה בנמל
התעופה ומטעים של אליפז ויהל.
 .2שפכים לא סניטרים יסולקו למתקנים לטיפול בשפכים באילת או במקום אחר בו ניתן לעשות
זאת.
ה.8.זיהום אוויר
זיהום אוויר הוא שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו
הטבעי ,או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה .המלה "זיהום" משקפת את
38

העובדה שחומרים אלה מזיקים ,במידה זו או אחרת ,לחי ולצומח .נוסף לגזי הפחמן שנפלטים על ידי רוב
כלי טיס בטיסה דרך שריפת דלקים ,כגון מטוסי טורבינה או מטוסי בוכנה ,תעשיית התעופה תורמת גם
את פליטת גזי חממה בזמן הפקת הנפט וזיקוק דלקי המטוסים בבתי זיקוק .פליטות נוספות נגרמות מכלי
רכב בשדה התעופה הנעים על הקרקע ואלה המשמשים את הנוסעים והצוות לשדות תעופה ,גם באמצעות
שימוש בקרקע ,באנרגיה ופליטות גזי חממה בבנייני שדה תעופה ,הייצור של מטוסים והבנייה של
תשתיות שדה התעופה.
התרומה של מטוסים במעופם האזרחיים לפליטות הפחמן העולמית נאמדה בכ .2%-עם זאת ,במקרה של
מטוסים בגובה רב ,אשר לעתים קרובות טסים בסטרטוספרה או לידה ,אפקט גובה רגיש שאינו פחמן
עלול להגביר את ההשפעה הכוללת על שינוי אקלים אנתרופוגניים (מעשה ידי אדם) באופן משמעותי.
למרות הניסיונות לצמצם פליטת מזהמים על ידי שימוש בכלי טייס חסכוניים יותר בדלק וזיהום ,הצמיחה
המהירה של טיסות בשנים האחרונות תורמת לעלייה בזיהום כולל המיוחס לתעופה .באיחוד האירופי,
פליטת גזי חממה מהתעופה גדלה ב 87% -בין  1990ל .2006-יש דיון מתמשך לגבי מיסוי אפשרי של
טיסות וההכללה של התעופה במיסוי על פליטת גזי חממה( .ויקיפדיה)( ,אקו-ויקי)
זיהום האוויר בנמל התעופה נגרם בעיקר על ידי:


דלק ואדי דלק – הדלק שהמטוס שורף ותחנות הדלק של המטוסים והרכבים העובדים באזור
הנמל.



אבק – הנגרם בעקבות עבודות העפר הכוללות :הוצאת הסדימנט עליו נבנה הנמל לטובת שימוש
בחומר לבנייתו של הנמל ,העבודות עצמן בשטח העבודה ובניית סוללות ההגנה מפני שיטפונות.

(מטוס מזהם בעת המראתו)
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פרק ו :סוגיות סביבתיות עקיפות-זיהום הנפט בעברונה
אסון הנפט – שמורת עברונה 2014
כתוצאה מפעילויות פיתוח צומת נמל התעופה ,נפגע צינור בכניסה לבאר-אורה צמוד לנמל.
בתאריך  ,3/12/14בשעות הערב ,ארעה תקלה שגרמה לדליפה בצינור להובלת נפט של חברת קצא"א
(קו צינור אילת-אשקלון) .לקראת הקמת נמל התעופה החדש מצפון לאילת ,הוחלט לוודא שלא תקרנה
בעיות עם צינור הנפט במהלך הפעלתו של הנמל ,לשם כך הוחלפו חלקים ובוצעו ריתוכים בצינור .מנוף
שעבד בהתקנה ,פגע כנראה בצינור או לא מיקם אותו טוב .בשעה שבוצעה בדיקה של הזרמת הנפט
בצינור החדש ,אירע הפיצוץ של צינור הנפט .הדליפה התרחשה בצומת הכניסה ליישוב באר-אורה
שבערבה הדרומית באתר העבודה של קצא"א ,במסגרת העבודות הכרוכות בהקמת הצומת עבור שדה
התעופה רמון בתמנע .הצינור ,בקוטר " 42היה באותו זמן מלא בנפט גולמי ,ומיקומו הקריטי ,מעל אחד
האפיקים המרכזיים בחציית נחל רחם את כביש  ,90השפיע מאוד על התוצאה .ראשית התמלאו במהירות
מספר בורות הקשורים לעבודות התשתית במקום .לאחר מילוי הבורות החל הנפט לזרום במקביל לכביש
( 90כביש הערבה) לכיוון דרום ,ולאחר מרחק של  1,200מ' דרומית לצומת ,חצה במעבר המים האירי
ממערב למזרח ,לכיוון שמורת עברונה (ראה איור  .)13מכוניות שעברו בכביש דיווחו לרשויות ,והביאו
לסגירת מגוף
הנפט הסמוך ,הנמצא מול קיבוץ יוטבתה .עד סיום הדליפה ,כשעה לאחר תחילתה ,דלף נפט גולמי בכמות
של כ 5,000 -מ"ק שהם  5מיליון ליטרים (נתוני קצא"א) .הערכות אחרות מדווחות על דליפת יותר
מ 10,000-מ"ק.

איור  :13האזורים שנפגעו מזיהום הנפט

(באדיבות מרכז המדע ים המלח)
בשעה הראשונה עם גילוי הדליפה ,הגיעו כוחות רבים לאזור הצומת ומעבר הכביש האירי (כבאיות,
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משטרה וקצא"א) .קצא"א פעלה בצדו המערבי של הכביש לעצירת התפשטות הזיהום מזרחה .את
המעצרות (בריכות איגום) בצד המזרחי הקימו אנשי רט"ג (רשות הטבע והגנים) בסיוע כלים של
קצא"א ,שהגיעו מאוחר מידי לנקודות הקריטיות .מרביתה של הכמות שדלפה חצתה את כביש  90מזרחה
עוד בשעה הראשונה .כתוצאה מפעולות האיגום הללו ,שנקבעו ונוהלו בשטח על ידי רט"ג בשעתיים
הראשונות מתחילת האסון ,נוצרו ארבע בריכות נפט בשטח השמורה .בשעות הבאות ,הובאו מספר
מצומצם של מכליות וביוביות לשאיבת נפט מבורות אלו ,לאזורי ההיקוות.

(תצלום אווירי של זיהום הנפט בעברונה ,רועי טלבי)
עיקר השטח המזוהם נמצא בשמורת מסיב אילת ושמורת עברונה ,ומכסה שטח של כאלף דונמים .ניטור
הקרקע המזוהמת במהלך סוף השבוע במספר אתרים באפיק הדרומי שחצה הכביש (במעביר מים תת
קרקעי) העלה כי הנפט חדר לקרקע לעומקים משתנים בין ס"מ בודדים ל 20-30-ס"מ ..פרק הזמן הצפוי
להוצאת חלק ניכר מהקרקע המזוהמת משטח השמורה מוערך בחודשים רבים ואף שנים .החשש מגשמים
שייצרו שיטפונות צפוי להאיץ פעולות אלו כדי למנוע את התרחבות השטח המזוהם .נבדקות שיטות
שונות לטיפול בקרקע המזוהמת אשר מונה סך של  140דונמים נטו ושלל צמחייה .כפי הנראה שמורת
עברונה משתקמת במהירות והחיים שם חוזרים לקדמותם ,על אף האסון שהיה צפוי להעלים כמות גדולה
של צמחייה ובעלי חיים.
(ד"ר גינת וד"ר סתוי ,אסון אקולוגי בשמורת עברונה)2015 ,

(בריכת נפט בשמורת עברונה ,צילום :תומר וניצן שאולוב)
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פרק ז:סיכום
לפני מספר שנים החליטה ממשלת ישראל להקים נמל תעופה חדש באזור אילת .בעקבות זאת החלה בניית
הנמל בשנת  .2013נמל זה מהווה תחליף לשדות התעופה הפועלים כיום באילת ובעובדה.
אזור נמל התעופה החדש ע"ש אילן ואסף רמון ממוקם לאורך הערבה בסמוך לישוב באר אורה ומטעי
התמרים הדרומיים של יהל כ 4-ק"מ .קצהו הדרומי של נמל התעופה ממוקם כ 20 -ק"מ מאילת .תחילת
פעילותו של השדה החדש אמורה להיות במאי .2017
נהוג לעשות הבחנה בין שדה תעופה לנמל תעופה כאשר נמל תעופה הוא בין לאומי ושטחו וכמות האנשים
שהוא מסוגל לקלוט ,גדול מזה של שדה תעופה שהוא פנים ארצי ומסוגל לקלוט כמות קטנה בהרבה מזו
של נמלי תעופה .שדה התעופה אילת הוא שדה תעופה השוכן כיום בלב העיר אילת ,בצמוד ובמקביל
לכביש  - 90כביש הערבה .הנמל משמש לטיסות סדירות בתוך הארץ ,לשדה דוב (זמנית) ,נתב"ג
ולחיפה .הוא משמש גם לפעילות פרטית ובין לאומית .בסיס עובדה הוא אחד משני בסיסי חיל האוויר
אשר הוקמו על ידי חיל ההנדסה של צבא ארצות הברית בעקבות פינוי בסיסי חיל האוויר בסיני ,בהתאם
להסכמי קמפ דייוויד .בסיס עובדה נועד להחליף את בסיס עציון על שמו הוא נקרא "כנף  "10והוא נושא
את סמלו של בסיס עציון .בשני שדות התעופה הללו עברו בשנת  1.4 2014מיליון נוסעים!! .השדות
אינם ערוכים לכמות כזו של אנשים וזה מקשה על תפקוד שדות התעופה .כמו כן קיימת מגבלה
משמעותית באורך המסלולים בשדה התעופה באילת .שדה התעופה הקיים ממוקם במרכז העיר ולכן
גורם לזיהום אוויר וכן תופס שטח יקר שעשוי לשמש לפעילות תיירותית.
במהלך עשרים השנים האחרונות נבחנו שלוש אפשרויות להעתקת שדה התעופה של אילת:
העתקת השדה לאזור עין עברונה כעשרה ק"מ צפונית לאילת ,העתקת השדה לאזור שחורת
ובהסכם השלום בין ישראל וירדן שנחתם בשנת  1994נקבעה האפשרות ששדה התעופה בעקבה יהיה
שדה משותף לישראל וירדן .אף אחת מהאפשרויות הללו לא נמצאה מתאימה ולפיכך עלתה ההצעה לפני
כחמש שנים לבנות את נמל התעופה צפונה יותר וכ 20 -ק"מ מצפון לאילת.
עבודתי מציגה תמונות והסברים המתארים את שלבי הבנייה של נמל התעופה שנבנה במהלך השנים
 20 2013-2016ק"מ צפונית לאילת .המעקב הוא על פי אזורים שונים בשדה התעופה שצולמו במהלך
הבנייה .האזורים שנבחרו כמתאימים למעקב:
את מסלול ההמראה ונחיתה ומסלול ההסעה החלו לבנות בשנת  2014ויסיימו לסלול אותם באמצע
 .2016הנמל יכלול מסלול אחד שיתפקד להעברת המטוסים אל מסלול ההמראה-נחיתה ורוחבו צר במעט
ומסלול ההמראה-נחיתה שרוחבו  45מטר .אורך המסלול הוא  3600מטרים והוא מתאים לנחיתת
המטוסים הגדולים ביותר שכיום לא יכולים לנחות בשדה באילת.
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מגדל פיקוח מתנשא לגובה של  45מטרים בכדי לראות בצורה הטובה ביותר את המתרחש בנמל ,את
מגדל הפיקוח החלו לבנות בראשית  2015ובפברואר  2016המבנה עצמו נבנה לגמרי כל שנותר זה לצייד
את המגדל במכשור המתאים.
שטחו של מבנה הטרמינל הוא  50,000מ"ר ויהיה מסוגל לקלוט  4.25מיליון נוסעים בשנה בשיא
התפעול! כלומר פי שלוש מנפח הפעילות הנוכחי בשדות התעופה אילת ועובדה .מבנה הטרמינל החל
להבנות באמצע  2015ובפברואר  2016קומת ההמתנה שהיא הקומה התחתונה ביותר בנויה.
בניית הצומת המרומזרת בבאר-אורה תפנה את הנוסעים אל כביש הכניסה לנמל ,הכביש עצמו אינו סלול
אך לפני סיום בניית הצומת המרמזרת הכביש יהיה סלול .תחנת הרכבת ,אם אכן תהיה ,תבנה בשלב
מאוחר יותר להקמת הנמל והיא תהיה בצד המערבי של הנמל.
חלק מרכזי בעבודתי היה לבחון את ההיבטים הסביבתיים שכוללים את השפעת הנמל על הסביבה בעת
בנייתו ובעת הפעלתו .העליתי את הדרכים בהם הנמל פוגע בסביבה האנושית וטבעית וניסיתי לחפש
דרכים לפתירת הבעיות או אלטרנטיבה לבעיה שהם יוצרים.
המפגע

פתרון המפגע

בעיית המפגע

הסביבתי
פגיעה בצומח

נמל התעופה רמון בנוי על שטח של 5,500

שתילה מחודשת של שיטים וצמחי בר והשקיה

דונם ,כלומר שטח מיושר בו נעקרה הצמחייה

מלאכותית.

הטבעית .בנוסף לכך נותקו מקורות המים

להקים "חווה" באזור סמוך אליה יועברו צמחים

הטבעיים בעקבות בניית סוללות הניקוז.

העתידים להיפגע .הפיכת השטח שממערב לכביש
 90לשטח חקלאי.

זיהום רעש

תפעול נמל תעופה מצריך תאורה רבה וכידוע

בעולם ישנם מערכות מתוחכמות ביותר שמטרתם

ואור

מטוס הינו כלי מרעיש מאוד .בכדי שהנמל יהיה

להפחית רעש .אם רש"ת (רשות שדות התעופה)

בטוח מערכת הביטחון הציבה כללים הכוללים

תחליט להשתמש במערכות אלה הרעש הצפוי

תאורת מינימום במקום ציבורי מסוג זה .אלה

יהיה נמוך יחסית.

פוגעים בעיקר בחי בנוסף לרעש שפוגע גם

ניתן להציב תאורה חכמה כלומר כאשר יש לילה

באדם.

מואר אז התאורה תאיר פחות מאשר בלילה
חשוך.

פגיעה בבעלי

בערבה הדרומית יש מגוון רחב של בעלי חיים

הפיכת אזור אחר למקום נוח למחייה של אותן

חיים

וחלקם בסכנת הכחדה .ישנם כאלו שניתן למצוא

חיות וזנים של בעלי חיים החיו באזור.

רק באזור זה בכל העולם .עצם בניית נמל

הקמת שמורה חדשה בכדי לדאוג לשלמותם של

התעופה גרם להפחדת בעלי חיים והתרחקות

בעלי החיים.

שלהם מהאזור בו חיו.
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פגיעה

עמק הערבה הינו חלק מגשר אווירי בין אפריקה

לאחר סקר הציפורים ,ניתן יהיה לדעת ולחשב

בציפורים

ואירופה לאורכו נודדים מעל מיליון ציפורים

שעות טיסות או מסלולים .בנוסף יוכלו לנסות

בשנה .זאת ועוד ,הפעילות בנמל התעופה עלולה

ולנתב את הציפורים בכדי שלא יפגעו ויפגעו .עם

לגרום להפחדה ובריחה של ציפורים מקננות

זאת ,אפשר יהיה לנטר את כמות הציפורים

מהאזור

המקננות ולראות את רמת הפגיעה וכך לנסות
ולראות מה יהיה הפתרון הטוב ביותר לבעיה.

זיהום קרקע

בזכות הקרקע האלוביאלית (אדמת סחף) בעמק

במידה ונמל התעופה ידאג לטיפול נכון ולפי

ומי תהום

הערבה יש כמות רבה של מי תהום .אלו

הדרישה בתחנות הדלק שלהם אז לא תיגרם

מחלחלים מתוך מי שיטפונות .נוזלים לא

זליגה או פגיעה לא מכוונת בקרקע .אפשר

טבעיים שזורמים ומחלחלים עלולים לזהם את

לעשות ניטור נתונים של קרקע באזור בו

הקרקע ואת מי התהום .למשל פיגוע הנפט

אפשרית הזליגה בקביעות ולראות אם הטיפול

שאירע ב3.12.14-

הוא כפי הנדרש או שצריך לשנותו.

בעקבות בניית נמל התעופה רמון נוצרה פסולת

כיום ישנן דרכים לטיפול בפסולת מוצקה למשל

מוצקה בהיקפים נרחבים .פסולת זו פזורה

מחזור .בנוסף בזמן הבניה ניתן לטפל בפסולת

ברחבי אזור הבניה וסמוך אליו.

בכדי שלא תיקבר או תיסחף עם הרוח.

זיהום על ידי

במקום בו צפויים לעבור מעל  4מיליון נפשות

יחידות ניתור המאתרות את הסיכון לפני שהוא

שפכים

בשנה ישנו הסיכוי לנזילת שפכים או לחוסר

קורה וכך ניתן יהיה להיערך למצב הזה .הקמת

יכולת בטיפול בכמות כזו של שפכים.

מט"ש (מתקן טיהור שפכים) סמוך לנמל וכך

פסולת מוצקה

לחסוך בעיות שעלולות לקרות.
זיהום אוויר

למרות ה"תרומה" של המטוסים לזיהום האוויר

טיפול בבעיית זיהום האוויר הוא מסובך וכיום

נעמדת על כ 2% -מכלל הזיהום האווירי בידי

טובי המדענים והחוקרים מחפשים דרך להמעיט

אדם .דלק המטוסים שנשרף משאיר שובל של

את הזיהום לכן לא ניתן לעשות הרבה חוץ

חומרים כימיים מסוכנים לאדם ולחי.

מלחפש פתרון.

ערבת עברונה היא שמורת טבע בערבה הדרומית כ 15 -ק"מ מאילת .השמורה משתרעת על כ 40-קמ"ר
ואפשר למצוא בה עולם ומלואו :סוואנות של עצי שיטה ובהן עדרי צבאים ,שפע עופות מים ,ברכות מלח,
צמחייה מיוחדת שלנציגיה מנגנונים לעמידות למליחות קרקע ,ואתרי עתיקות.
כתוצאה מפעילויות פיתוח צומת נמל התעופה ,נפגע צינור בכניסה לבאר-אורה צמוד לנמל.
בתאריך  ,3/12/14בשעות הערב ,ארעה תקלה שגרמה לדליפה בצינור להובלת נפט של חברת קצא"א
(קו צינור אילת-אשקלון) .מיקומו הקריטי של הצינור ,מעל אחד האפיקים המרכזיים בחציית נחל רחם
את כביש  ,90השפיע מאוד על התוצאה .דליפת הנפט נמשכה כ 40 -דקות בה עבר הנפט מרחק של
 1,200מטרים ונשפך כ 5,000-מ"ק נפט גולמי .עיקר השטח המזוהם נמצא בשמורת עברונה ושמורת
מסיב אילת ,ומכסה שטח של כאלף דונמים.
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בניית נמל התעופה אמורה להסתיים בחודש מאי  .2017העבודות המתבצעות כיום בשטח נמרצות ביותר
ויש כ 300 -עובדים בפיתוח אזורים שונים בנמל.
כיוון שעבודתי נעשתה בזמן ההקמה לא זכיתי לבדוק האם המסקנות שלי נכונות והאם הפעלת הנמל אכן
תשפיע כפי שציפיתי .הפעלת הנמל דורשת הרבה דברים שחלקם גורמים לפגיעה סביבתית שונה מזו
שציינתי .בנוסף השינוי הדמוגרפי שעלול להתרחש מעניין מאוד כיוון שיכול מאוד להיות שבאר-אורה
תהפוך לישוב של עובדי הנמל או שהרעש והתנועה ירחיקו אנשים מהאזור .ימים יגידו.
נמל התעופה עלול לשנות דרכי חיים של רבים באזור אך הוא יהיה מקור של מאות מקומות עבודה
חדשים ,שיגרמו לאזור לפרוח מבחינה כלכלית על אף הפגיעה הסביבתית שעלולה להיגרם על ידו.
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פרק ח:ביבליוגרפיה
ספרות
 .1אמר נ" ,.מהי ההשפעה המשוערת של חידוש כריית הנחושת על פיתוח כלכלי חברתי וסביבתי
באזור אילת  -איילות" ,בהוצאת בית ספר מעלה שחרות.
 .2גינת ח' וחובריו ,2015 ,אירוע גשם ושיטפונות בערבה הדרומית ובנגב הדרומי 25-
, 26/10/2015מרכז המדע ים המלח.
 .3גינת ח' וחובריו ,2015 ,אירוע זיהום הנפט בעין עברונה3/4/2014 ,
 .4גינת ח' "עיצוב הנוף באזור אילת" ,מתוך "אילת אדם ,ים ומדבר ,סיפורו של ישוב" ,הוצאת
ספרים אריאל
 .5המטוסים והסביבה ,המשרד להגנת הסביבה ,2015 ,מצגת
 .6ים המלח והערבה – בחסות אוניברסיטת בן -גוריון(.מצגת)
 .7להב א' ,תוכנית קו הרכבת לאילת באזור שמדרום לצומת מנוחה -היבטים סביבתיים,2014 ,
עבודת גמר בנושא מדעי כדור הארץ.
 .8מן א' ושנער ע' ,נמל תעופה אילת חדש מצגת לצוות המלווה ,רשות שדות התעופה,2010 ,
מצגת
 .9שלמון ב'" ,הצומח והחי באזור אילת"" ,אילת אדם ים ומדבר"  ,כותר ,הוצאת ספרים אריאל
 .10שפר ל ,וחובריו ,2010 ,תכנית בינוי נמל תעופה תמנע ,רשות שדות התעופה בישראל(.מסמך
בינוי)
ראיונות:
 .11איתי שני רכז היחידה לסביבה בחבל אילות
 .12אסף אדמון רכז היחידה להגנת הסביבה באילת  -אילות
 .13יוני פרג'ון מהנדס המועצה האזורית חבל אילות
 .14חנן מוסקוביץ' מנהל שדה התעופה אילת והאחראי על בניית השדה החדש
אתרי אינטרנט:
 .15אוסטרייכר ר' ,הצומח והחי בערבה,
file:///W:/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%9E%D7%A8
%20%D7%99%D7%91/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C/%D7%A1%D7%99%D7%93
%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/ARAVAanimals.pdf

 .16אתר הכנסת ,הצעה לסדר-היום שדה תעופה בין-לאומי חדש באזור עקבה,
http://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset14/HTML_27_03_2012_06-21-01PM/19951025@19951025015@015.html

 .17גולן ג'" ,רשות שדות התעופה לוחצת להקמת שדה בעין עברונה למרות הסיכון לרעידת אדמה",
גלובס,1999 ,

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=171084
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, מתוך אתר המועצה האזורית חבל אילות, עיצוב נוף הערבה הדרומית,' ד"ר גינת ח.18
http://www.eilot.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A0%D7%95%D7%A3%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA

,ויקי- אקו, השפעות סביבתיות של תעופה.19
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7
%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%AA%D7
%A2%D7%95%D7%A4%D7%94

, רעש מכלי טיס, המשרד להגנת הסביבה.20
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/noise/noisesources/aircraftsnoise/pages/default.aspx

, מתוך אתר ויקיפדיה,  הערבה.21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94

, מתוך אתר ויקיפדיה, זיהום אוויר.22
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7
%95%D7%99%D7%A8
http://www.iaa.gov.il/he-

, מתוך אתר רש"ת, מערכת ניטור סביבתית.23

IL/natureandenvironment/Pages/monitoringsystem.aspx

, ויקיפדיה, נמל התעופה אילת.24
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%
D7%A4%D7%94_%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA

, ויקיפדיה, נמל התעופה עובדה.25
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%
D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%94
http://www.iaa.gov.il/he-

, מתוך אתר רש"ת, נמל התעופה על שם אילן ואסף רמון.26

IL/rashot/projects/Pages/Airport-Ilan-and-Asaf-Ramon-Timna.aspx
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-22686-

,Ynet  אנציקלופדיית, ערבה.27

MjI2ODZfMTE4NDg2MjA2XzE0ODY4MzYwMAeqeq-FreeYaan,00.html

, שמורת טבע עברונה, רשות הטבע והגנים.28
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/evrona/Pages/default.aspx
http://www.iaa.gov.il/he-IL/rashot/Pages/default.aspx

-  רשות שדות התעופה.29

, מתוך אתר ויקיפדיה, שיטה סלילנית.30
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%9C%D7%99%D
7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA

, ויקיפדיה, שמורת ערבת עברונה.31
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%
D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
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איורים ותמונות
 .1אבי אביב ,דקלי דום בעין עברונה ,מתוך אתר ויקיפדיה,
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D#/media/File:H
yphaene_thebaica.jpg

 .2הכניסה לשדה התעופה בעקבה,Jovacc ,

http://vatjo.net/index.php/airport-information/airport-ojaq

 .3השטח שנפגע בעברונה על ידי הנפט ,באדיבות מרכז המדע ים המלח
 .4טלבי ר' ,תצלום אווירי של זיהום הנפט2014 ,
 .5מטוס מזהם בעת המראתו,

www.conserve-energy-future.com

 .6מסדרונות אקולוגיים בערבה הדרומית  -למעבר בין אוכלוסיות צבאי נגב ,רשות שמורות הטבע
והגנים
 .7ענת סקילי ,צבי הנגב,

http://anatskili.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_8.html

 .8רינת צ ,.בלומנקרנץ ז , .הארץ,2013 ,

http://www.haaretz.co.il/news/weather/1.198184

 .9שאולוב ת' ושאולוב נ' ,בריכת נפט בשמורת עברונה2014 ,
 .10שדה התעופה המלך חוסיין שבעקבה,Jordan Times ,
http://www.jordantimes.com/news/local/kingdom-rejects-israeli-plan-build-airport-near-border

 .11שדה התעופה עקבה ,ויקימפיה,
/http://wikimapia.org/#lang=he&lat=29.613797&lon=35.016346&z=15&m=b&show=/62983/heשדה-
התעופה-עקבה

 .12תוואי הרכבת מגרופית עד אילת ,איתמר להב
 .13תמונות האלבום ותמונות רבות נוספות באדיבות ליאור קטנר
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נספחים
נספח א :הצעת מחקר
הצעת מחקר :דניאל קטנר
פרטי התלמיד

פרטי המנחה

ת.ז315574228 .

ת.ז54904461 .

שם :קטנר דנאיל

שם :גינת חנן

תאריך סיום:

תואר אקדמי :ד"ר

טלפון052-3206258 :

מקום עבודה :מרכז מדע ים המלח והערבה
טלפון בעבודה08-6688806 :
כתובת פרטית052-8521407 :
טלפון בבית08-6356785 :
מייל:

מקצוע (תחום) :מדעי כדור הארץ
נושא :שדה התעופה החדש בתמנע  -היבטים תכנוניים וסביבתיים
נמל/שדה תעופה  -כללי
נמל תעופה הינו מתחם מוגדר המאפשר לכלי טייס לנחות ,להמריא ולחנות .בכדי ששדה התעופה יוכל
להתקיים קיימים כמה מרכיבים חשובים :מסלול המראה ונחיתה ,מגדל פיקוח הכולל מכ"ם ,האנגר
מטוסים המשמש לאחסון ומוסך מטוסים לטובת תחזוקת המטוסים .בנוסף נמל תעופה כולל גם שירותי
מכס ובדיקת דרכונים .נמל תעופה ממוקם לרוב כ 20 -ק"מ ממרכז העיר הקרובה אך עשוי להגיע עד
 100ק"מ.
קיימים שני סוגים של שדות תעופה:
 .1שדה תעופה – מקומי ,פנימי ,קטן ולא מכוון לנוסעים רבים או מטוסים גדולים.
 .2נמל תעופה – גדול ,בינ"ל ,טרמינל מרווח.
שדה התעופה הנוכחי אילת
נמל התעופה אילת הוא נמל תעופה השוכן כיום בלב העיר אילת ,בצמוד ובמקביל לכביש 90
כביש הערבה .הנמל משמש לטיסות סדירות בתוך הארץ ,לשדה דוב ,נתב"ג ולחיפה .הוא משמש גם
לפעילות פרטית ובין לאומית .בשנת  2011עברו יותר ממליון נוסעים בשדה התעופה של אילת מה שגרם
להבין שצריך לזרז את תכנון ובניית נמל התעופה בתמנע .בנוסף בשדה התעופה שבאילת המטוס הגדול
ביותר שיכול להמריא ולנחות הוא הבוינג  757ובנמל התעופה מתוכננים מסלולים רחבים יותר ומספר רב
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יותר של מסלולים .בנוסף לאחר הוצאת שדה התעופה משטח אילת יתפנה שטח עצום במרכז העיר שם
ככל הנראה יוקמו בעיקר מלונות ,מסעדות ואולי מרכזי קניות .הרעש המעיק שקיים בעיר כל היום יפסק
וזה אחד הסיבות העיקריות להעברתו של שדה התעופה.

תיאור של אזור המחקר
האזור בו מוקם נמל התעופה הוא -ממזרח לאתר תמנע ,ממערב לגבול ישראל – ירדן ,מצפון לשמורת
מסיב אילת ,מדרום למאגרי מים אליפז א ו -ב .אזור שדה התעופה משתרע לאורך הערבה מבאר אורה עד
מטעי התמרים של הדרומיים יהל .קצהו הדרומי של נמל התעופה ממוקם כ 20 -ק"מ מאילת.

איור  :1שירטוט ממבט על של האזור בו נבנה נמל התעופה רמון (תמנע)
מה הם התנאים הנדרשים לשדה תעופה
 .1קביעת השטח הקרקעי והתחום האווירי הנדרשים להקמת נמל תעופה פנים ארצי ובינלאומי
בדרגה  2עפ"י הוראות תמ"א  ,15והגישות אליו ,באזור העיר אילת וסביבותיה.
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 .2קביעת תחום נמל התעופה בו יוקמו המסלולים ,המבנים ,המתקנים ודרכי הגישה ואשר בו יותרו
השימושים הדרושים לתפעול יעיל ובטיחותי של הנמל בתחום הקרקעי ובתחום האווירי.
 .3קביעת השימושים המותרים בשטחים השונים בתחום התכנית כולל שרותי הפעלה ורווחה שלהם
זיקה לתפעול הנמל והמיועדים לשרת את הנוסעים ,המטענים והעובדים בנמל כמפורט במסמכי
התכנית.
 .4איחוד וחלוקת השטח הקרקעי של התכנית בהסכמת הבעלים וקביעת הוראות בדבר איחוד,
חלוקה ורישום.
 .5קביעת תנאים ואמצעים לתפעול בטיחותי שוטף ותקין של נמל התעופה.
 .6קביעת הוראות בדבר הגבלות בניה בתחום האווירי סביב נמל התעופה:
א.

קביעת הוראות בדבר הגבלות בניה לגובה בגין בטיחות טיסה.

ב.

קביעת הוראות בדבר שימושי קרקע מותרים ליד מתקנים אוויריים.

ג.

קביעת הוראות להגבלות בשימושי קרקע בדבר רעש מטוסים.

ד.

קביעת הוראות להגבלות בשימושי קרקע בדבר מזעור סכנת ציפורים.

 .7קביעת שטחי בניה מותרים ,הוראות והגבלות בדבר הבנייה והשימושים בתחום התכנית.
 .8קביעת עקרונות בעניין הגנה בפני שיטפונות.
 .9קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה ,וסיכוני רעידות אדמה.
 .10קביעת הוראות בנושאי עיצוב נופי ותשתיות.
 .11קביעת גופים מקצועיים ללווי התכנון המפורט של הנמל ,ביצועו ותפעולו.
 .12קביעת התנאים למתן היתרי בניה ולהפעלת הנמל.
שדה התעופה בתמנע – מצב נוכחי
בימים אלו שדה התעופה של תמנע עוד בשלב שיטוח הקרקע ועבודות העפר .ככל הנראה עבודות טלה
ייקחו כשנה עד שנה וחצי .כרגע מסלול ההמראה כבר מוכן לעבודות הבטון והסלילה אך ישנה עוד עבודה
רבה .במרכז שטח הבניה ישנו הר מלאכותי עשוי מחצץ וכולו עתיד לשמש לבניית הטרמינל ומסלולי
הטיסה .וכן הגנה מפני שיטפונות .לאחרונה הקבע ששדה התעופה החדש נקרא" :שדה רמון" ע"ש אילן
ואסף רמון.
אתגרים סביבתיים בעקבות בניית שדה התעופה (סריקה ראשונית)
פיתוח שדה התעופה על שטח נרחב בערבה הדרומית עלול ליצור מספר אתגרים סביבתיים .אתגרים אלו
קשורים הן בהדרולוגיה והן במזהמים .בעבודה זו בכוונתי ללמוד ולנתח את האתרים הבאים:
 .1הגנה מפני שיטפונות
 .2איסוף וסילוק שפכים
 .3איסוף וסילוק פסולת מוצקה ,נוזלית או גזית
 .4חומרים מסוכנים
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 .5מניעת זיהום קרקע ומי תהום
 .6מעבר בעלי חיים – מניעת משיכת ציפורים ופגיעה בהן
 .7תשתיות – ביוב ,חשמל ,תקשורת וכו'
 .8הקשר עם הירדנים
שיטות המחקר
א.

רקע ספרותי על נמלי תעופה ואזור המחקר

ב.

עבודת שדה בשטח נמל התעופה ובסביבתו

ג.

לימוד התוכניות ההנדסיות

ד.

ראיונות-

 .1מנהל שדה התעופה ,הנוכחי והעתידי
 .2מהנדס המועצה האזורית חבל אילות
 .3אנשים מרשות שדות התעופה
 .4אסף אדמון – ראש היחידה לסביבה אילת אילות
 .5סמו סמוראי – האחראי על קשרי אילת עקבה
ראשי פרקים
א .מבוא:
 .1אזור המחקר
 .2אילו תנאים נדרשים להקמת נמל תעופה
 .3היסטורית שדה התעופה באילת
 .4מטרות ושיטות מחקר
ב .מטרות ושיטות מחקר
ג .נמל תעופה תמנע:
 .1תיאור נמל התעופה -מסלולים ,טרמינל ,מטוסים
 .2היקף התנועה והפעילות הצפויה בנמל
 .3הקשר עם אילת ,חבל אילות כולל קשר אפשרי עם הרכבת
ד .דיון ומסקנות:
 .1הנושא הסביבתי -ההשפעות הסביבתיות
ה .קשיים ואתגרים נוספים
 .1סיכון ביטחוני -פגיעה במטוסים ובנמל עצמו
 .2שיטפונות בנחל רחם (מניפת הסחף שלו נמצאת על שדה התעופה)
 .3קשר עם השכנים בירדן
ו.פיגוע נפט בעברונה בעקבות שדה התעופה ()3.12.14
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ז .דיון ,סיכום ומסקנות
ח .בבליוגרפיה
לוח זמנים:
ינואר – אפריל :כתיבת פרקי המבוא
אפריל – יולי :עבודת דשה ובתיבת פרקים ג' וד'
אוגוסט – אוקטובר :השלמת הנתונים מהשטח ועדכון פרקי המבוא .פרקים ה ,ו
נובמבר :כתיבת פרק דיון ומסקנות ועריכת האיורים
דצמבר :עריכה סופית של העבודה לקראת ההגשה
ביבליוגרפיה:
 .1גינת ח ,1993 ,.עיצוב הנוף באזור אילת .פרק בספר אילת אדם ים ומדבר בהוצאת החברה
למתנ"סים.
 .2גינת ח ,1993 ,.אקלימה של אילת .פרק בספר אילת אדם ים ומדבר בהוצאת החברה למתנ"סים.
 .3דפני י ,1999 ,.מים סוף ועד סופו .בהוצאת צרקובר
מידע מהאינטרנט
 .1מבקר המדינה – דוח שנתי " – 64פרק שלישי – מוסדות המדינה ,חברות ממשלתיות ותאגידים":
רשות שדות התעופה "הקמת שדה תעופה חדש" ע"מ " ,824אומדן הפרויקט" ע"מ 825
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/113.aspx?AspxAutoDetectCookieSuppo
rt=1
 .2ויקיפדיה – נמל התעופה תמנע "הפרויקט"
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7
%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%AA%D7%9E%D7%A0%D7%A2
 .3רשות שדות התעופה  -נמל התעופה על שם אילן ואסף רמון
http://www.iaa.gov.il/he-IL/rashot/projects/Pages/Airport-Ilan-and-Asaf-RamonTimna.aspx
 .4עיריית אילת –
http://www.eilat.muni.il/?CategoryID=0&ArticleID=2106&SearchParam
 .5בדיקה גיאולוגית/גיאוהנדסית ראשונית  -ד"ר אילן ישי – איור 1
http://www.kdror.co.il/studies/subjects/computers/bagrut05/Yuval/geolog/projects/timna.pdf
נספח ב :ראיונות
ראיון עם איתי שני – רכז איכות הסביבה של המועצה האזורית חבל אילות
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צוות ניתור ,מטרתו לבדוק ,לא ידוע אם בזמן ההקמה או בהפעלתו ,טיפול בשנים ובדלקים.
תשטיפים – דלקים שמנים וכו' ישנה מערכת שתדע לטפל בתשטיפים בזמן שיטפון.
ישנן דרכי טיפול פשוטות וידועות לטיפול בדלקים רגילים.
הערכת איתי ,שבשלב מסוים יש לרש"ת יחידה סביבתית משל עצמה שתחל לפעול מאוחר יותר מסיבות
של תקציב* .אתר של הגנת הסביבה
חשוב להפריד את הפגיעה לשתיים:
 .1בניית השדה – מחריבה את השטח ומשנה אותו לחלוטין.
.2הפעלת השדה – משפיעה בדרך יותר קבועה אך שונה.
בהקשר זואולוגי ,מאורות זוחלים יהרסו ,מקורות מים משתנים בעקבות סוללות הניקוז.
המקום בו בנו את המסלולים בעבר היה שמורה מוצעת ,שמורת האלימונים (ציפור מקננת באזור) .מטעי
התמרים של יהל שהוקמו בשנות ה 80 -כבר ,הבריחו טבעית את האלימונים לכן לנמל לא היה בעיה
לבנות על השמורה המוצעת את הנמל .בנייה והפעלת הנמל תחייב השקיה מסודרת לצמחי הגינון דבר
שעלול למשוך תנים ושועלים לא מהאזור .בנוסף זה יגרום כמעין גשר לעורב ההודי שכיום המקום
הצפוני ביותר אליו הוא מגיע הוא שמורת עברונה והנמל עלול לגרום לו כמו חיבור בין השמורה
לחקלאות של המועצה .ציפורים נודדות – בכדי להתחיל בנייה דרוש סקר ציפורים נודדות כלומר ,בדיקה
של כמות וגודל ציפורים הנודדות מעל האזור של נמל התעופה בכדי לתכנן מסלולים ומיקומים .נמל
התעופה בתמנע נבנה תרם סקר הציפורים החל .הסקר צריך להיות בכל העונות שכאשר באביב ובסתיו
הוא חייב להיות עם מכ"ם .מכ"ם זה נותן תמונה אווירית של חתכי גובה ,יום ולילה ומגדיר את ציפורים
על פי גודל .עד כה נסקר הקיץ ,הסתיו התפספס כיוון והמכ"ם היה במרכז ולא הפעילו מספיק לחצים
להעברתו .כעת החל סקר החורף ואם באביב יהיה המכ"ם אז יישאר רק הסתיו לסקור ורק לאחר מכן
תתאפשר ההקמה .בירדן עומס התעופה קטן ולכן נדידת הציפורים מתאפשרת בקלות ,למרות שציר
הנדידה עובר מדרום לשדה בירדן וציר נוסף ממשיך וחותך רק בדרום מזרח .ציפורים מקננות – עפרונים
מקננות קרקע ,עפרוני חכלילי ציפור נדירה הקיימת בישראל רק באזור מצפה רמון ובסמוך לנמל התעופה
ע"ש אילן ואסף רמון .הבעיה העיקרית היא לעפרונים בכללי.
הייתה הסתכלות על נתב"ג ושדה דב בהקשר להשפעה על צבאים (שם צבי ארץ ישראלי) בכדי לבדוק
ולנתר את אפשרות הפגיעה בצבאים .נלמד שבעלי חיים יודעים להתמודד עם רעש קבוע ושחוזר על
עצמו .רמת השרידות של בעלי חיים נפגעת מכל התהליך הן בבנייה והן בהפעלה .בעיית הרעש באה לידי
ביטוי בפגיעה בציפורי שיר כלומר ,ציפורי שיר מוצאות את בני זוגן בעזרת שירתן וכאשר ישנו רעש
המפריע לכך הן נפגעות ומתרחקות מאזור המחייה הנוח למקום אחר .יש התייחסות לכיוון התאורה
וחוזקה אך הבעיה היא שלמערכת הביטחון אכפת שהנמל יהיה מואר גם אם זה פוגע בחי .צבאים :נפגעו
בעקבות פיגוע הנפט למרות שכעת האזור משתקם אך הגרם ניתוק בין שמורת עברונה לחולות סמר
כלומר אזור המחייה הטבעי העיקרי של הצבאים .בכדי לחבר בין השמורות נשאר מסדרון שרוחבו 70
מטרים ,רוחב זה לא מספיק ולא מאפשר לצבאים להרגיש בטוחים .איתי מציע רעיון בו ייקחו את השטח
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שבין כביש  90לבין סוללות הניקוז ויהפכו אותו לשטח חקלאי כיוון שגם ככה המקום נותק ממקורות
המים הטבעיים שלו.
ראיון עם אסף אדמון  -רכז היחידה להגנת הסביבה באילת-אילות
במסגרת תכנית הבינוי הוגדר צוות ניתור סביבתי ע"י היחידה לאיכות הסביבה אשר אסף אדמון עומד
בראשה ,תפקידה לבחון את ההשפעות של רעש ואיכות האוויר במיוחד בנוגע לבני אדם .היחידה הולכת
לפעול גם אחרי הקמת הנמל ומתכוננת לפעול בשנים הבאות.
מפעל הניקוז ,סוללות הניקוז זה חלק מהשדה ,גם לניקוז יש השפעות וצריך לבחון אותם.
ממערב לכביש  90ניתן לבחון ולנתר את עצי השיטה והצמחים.
ישנו צוות ההולך לבדוק את האיכויות של הקרקע בעברונה ובאזור הנמל בשלב העבודות.
הר העפר משמש לטובת בניית הנמל וסוללות הניקוז .חברות הבניה היו מחויבות להשאיר את הרי העפר
בצדו המזרחי של כביש  90ובתוך אזור הנמל מפני שאם היו מאפשרים להעביר למערב ההר היה נשאר
ולא מטופל.
על פי חוק הצמיגים אסור להטמין צמיגים ולכן הם יישלחו למחזור כמו כן גם הברזלים הנותרים ימכרו או
יישלחו גם כן למחזור .הטרמינל עצמו יעמוד בתקן של בניה ירוקה כלומר ,בידוד תרמי ,מזעור עלויות,
ניהול נכון של המים ותאורה טבעית.
החיות באזור נדחקו טבעית מעצם בניית הנמל ,כלומר ,לא היה פינוי מסודר של החיות .יכול להיות שיהיה
מעין מעבר לחיות בצורת ל' בבטון בכדי לאפשר חופשיות שלהם אך לא סביר מפני שלא רוצים לסכן את
המטוסים ואת אזורי הדלקים .נדרש סקר צפרות ,בכל חודשי השנה ,הסתיו והאביב צריכים להיות עם
מכם ציפורים שיראה את כמות הציפורים הנודדות והחיות באזור ,באיזה גובה הן עפות ,איזה סוגי
ציפורים ומה היקף הפגיעה בציפורים .סקר זה הכרחי והוא תנאי להפעלת הנמל .בזמן פעילות השדה אין
סכנה לשפכים מפני שיש פיקוח צמוד ותמידי .ישנה מערכת מאצירה שתפקידה לאצור ולגרום לדלק
שנשפך לזרום ולהגיע למפריד דלקים ושמנים.
הצפי שלא יהיה מטרד של רעש בבאר אורה .כל שטח שלא נוסעים עליו יהיה טבעי ,בנוסף לא רוצים
לשקם אזורי מחייה לבע"ח בכדי לא לגרום לשינוי אורך חייהם של בעלי החיים.
ראיון עם חנן מוסקוביץ' – מנהל שדה התעופה אילת והאחראי על בניית השדה החדש
רשות שדות התעופה היא רשות סטטוטורית שהוקמה על פי חוק בשנת  .1977עד אז שדות התעופה
נוהלו ע"י משרד התחבורה .הניהול על שדה תעופה הוא כלכלי מקורות המימון של הרשות הם:
 .1אגרות – שהנוסעים משלמים .מיסים של חברות התעופה
 .2מסחר – פעילות מסחרת המתבצעת בשדה התעופה
הפעילות בדשה התעופה באילת היא פעילות מפסידה .מדוע? על פי החלטת ממשלה אין אגרות לנוסעים
בטיסות פנימיות .כמו כן המסחר מועט מאוד .בשדה החדש לא יהיו אגרות.
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באילת כיום  1.42מיליון נוסעים בשנה .בימם העמוסים של השדה עוברים  10000נוסעים .כמו כן
בשדה האזרחי בעובדה שם עברו בשנת  100000 2014נוסעים.
*במצגת יש רקע היסטורי שצריך לשלב בעבודה.
קיים קשר טוב עם השותפים הירדנים .למרות זאת לא קם שדה משותף בין עקבה ואילת .לדעת חנן
מוסקוביץ' בגלל שזה נכס אסטרטגי של המדינה .השדה החדש נבנה ממש על הגבול.
כיום למדינת ישראל אין שדה תעופה אלטרנטיבי ולכך משמש נמל התעופה החדש אשר יהיה תחלופה
בשעת מצוקה .באירוע המלחמתי הבא בין אם מעזה ובין אם מלבנון החשיבות של שדה תעופה
אלטרנטיבי גדול היא גבוהה.
ממאי  2013החלו לעבוד .עפ"י השערתו של חנן מ .שדה התעופה יקום ברבעון השני של  2017מבחינת
טרמינל אזרחי סגור ,בערך עוד שנתיים וחצי.
השלבים בבניית שדות תעופה חדשים:
א)בניית השדה.
ב)הרצת שדה התעופה החדש.
ג)הפעלה מלאה של השדה.
אילת עיר תיירות מס'  1של אזרחי ישראל .באילת  20%מחדרי המלון בארץ!!(יותר מירושלים)
התיירות באילת מבוססת גם על ים המלח וירושלים.
יש להעביר את שדה התעופה הנוכחי
א.

יש בעיית בטיחות .לפני שנה התרסק מטוס.

ב.

השדה במרכז העיר .יש הגבלות בניה הקשורות לפיתוח.

ג.

אין אפשרות להגדיל את השדה.

ד.

יש מגבלות טיפול (נחיתה המראה) של מטוסים גדולים .הטרמינל מוגבל מאוד בקליטת הרבה
נוסעים .כמו כן אורך המסלול  1900מטר(קצר)

ה.

השדה בשטח עירוני יקר ערך ולכן לא משתלם להחזיק אותו.

ו.

השדה אינו עומד בתקנים בין-לאומיים לנחיתות והמראות.

ז.

בשדה הנוכחי יש בעיות של זיהום ושל רעש.

ח.

השדה בתוך העיר יוצר הגבלות בניה למשל תכנית לבניה של עוד קומה במול הים ,חיבור חלקי
העיר .כאשר השדה יתפנה יהיה שם אזור תיירות.

השדה החדש בנוי בסטנדרטים של בניה ירוקה .לאילתים יש קושי עם שדה התעופה החדש כי הוא יחייב
אותם בשעה יותר לטיסה ובנחיתה.
השדה הקיים פועל בקהילה בחינוך.
בנמל התעופה החדש הכביש גבוה ב 20-מטר מגובה המסלולים.
בשלב א' הוצאו  3מיליון קוב (מטר מעוקב) עפר מהאזור הגבוה בצפון וחלקו הועבר לאזור הנמוך .השאר
משמש לבניית הנמל .בסלעים הגדולים שהוצאו משתמשים לסוללת הגנה מפני שיטפונות.
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חומרי הבנייה עצמם יהיו מחומרי בניה ירוקה כמו כן יהיה שיקום של צמחיה(???) .יוקם מרכז אנרגיה
לשימוש באנרגיה סולרית.
כיום בניית שדות תעופה מתבצעות על פי:
 .1גוף אזרחי שבונה את השדה.
 .2גוף המטפל במוכנות תפעולית והעברה ללקוח.
ראיון עם יוני פרג'ון – מהנדס המועצה האזורית חבל אילות
מהנדס במועצה האזורית חבל אילות יוני פרג'ון הסביר כי:


שטח המל הועבר מרשות המועצה האזורית חבל אילות לרשות אילת



תחנת רכבת מרכזית שתשמש כתחבורה נוחה לנמל



הגישה למטוס תתבצע באמצעות אוטובוסים ו/או הליכה רגלית ולא באמצעות שרוולי גישה
למטוסים



הנמל יאפשר טיסות ישירות ליעדים רחוקים מבחינה ביטחונית לעומת שדה הנוכחי באילת



נכון להיום שדות התעופה אילת ועובדה קולטים ממוצע של  1.6מיליון נוסעים בשנה



תחזית התנועה בנמל בתפעולו המלא כ 4.5 -מיליון נוסעים בשנה



תכנית מתאר ארצית תמ"א  15לתפרוסת שדות תעופה מדרגי מתארת את דרכי הפיתוח של
דשות התעופה בארץ ,את האישורים ואת דרכי העבודה על פי החוק.



חוק שדה תעופה אילת



טיסות פנים ארציות כ 1.1-1.2 -מיליון נוסעים בשנה



הנמל ישמש מקום תעסוקה מסחרי ופרטי בסדר גודל שיתמוך ויקדם את אזור הערבה הדרומית



חבל אילות מעורבת ברמה גבוהה בבניה וההפעלה של נמל התעופה תמנע



הגדלה אפשרית של אזור החניה



עודפי העפר יטמנו בתמנע



יוני פרג'ון מעדיף אישית שהשדה הנוכחי יישאר בגבולות אילת מבחינת תעסוקה ומרחק:

כלומר  700דונם מיותרים של בניה
ייעוד הנמל בעקבה לשיתוף
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