
נתון,  באזור  ממושך  זמן  השוהים  ובקבוצות  ביחידים  מדובר 
לוגיסטיקה,  הסעדה,  לינה,   – מקומיים  שירותים  צורכים 

הדרכה... ותורמים ישירות לכלכלה המקומית. 
פלח זה של תיירות, מתאים במיוחד לחבל אילות, ולמעשה לכל 
מרחב הנגב והערבה. תובנה זו מובילה להכנת תכניות תיירות, 

ובהמשך להשקעה בתשתיות לפיתוח תיירות מסוג זה. 
הידע  בסיס  הכנת  הוא  כזו  תיירות  בפיתוח  מרכזי  מרכיב 
אותה  הרשימה  לנושא  מגיעים  אנו  וכאן  לקהל,  שלו  והעברה 
אתם קוראים )בתקווה שהתעוררה סקרנותכם ונותרה סבלנות 

להמשך(.

מעט רקע  על המרחב בו אנו חיים:  
הגיאוגרפית,  כהגדרתו   – והערבה  הנגב  דרום  או  אילות,  חבל 
אדם  לפעילות  ועדויות  בשרידים  עשיר  ייחודי  מרחב  הוא 
להוות  פוטנציאל  בעלי  ונוף  טבע  וערכי  ההיסטוריה,  לאורך 

בסיס לתיירות תוכן וידע.
ומיעוט  האזור,  את  המאפיין  קיצון   – הצחיח  האקלים  למרות 
מקורות המים שבו, מיקומו הגיאוגרפי כחלק ממערכת השבר 
האפריקני – סורי וכ'גשר יבשתי' בין ראש מפרץ אילת ותרבויות 
המזרח  ותרבויות  התיכון  הים  חופי  לבין  אפריקה,  וקרן  ערב 
הקדום, הביאו לפעילות אנושית, לעדויות ולשרידים המעידים 
הפרה- מהתקופות  אף  )למעשה  ההיסטוריה  שחר  למן  עליה, 

היסטוריות הקדומות( ועד לימינו אנו.
וים המלח' של מערכת  בשל היות האזור חלק מ'בקע הערבה 
השברים האפריקנית – סורית, נחשפות בו תופעות גיאולוגיות 

ייחודיות ומגוון סלעים ותבניות נוף יוצאות דופן.
הים  והאזור  ערב,  מדבריות  אפריקה,  בין  הגיאוגרפי  המיקום 

תיכוני, מביא למגוון מיני צומח ובע"ח נדירים, הנצפים באזור.
כל אלו מהווים תשתית ופוטנציאל לתיירות תוכן, גיאוגרפית – 

תרבותית, לתיירות נכנסת מכל העולם ולתיירות מקומית.

במסגרת תכנית התיירות של חבל אילות אנו מתמקדים בכמה 
מכלולים גיאוגרפים – נושאיים:

תמנע, אתרי עין ר'דיאן – יטבתה, אתרי עברונה, מזרח בקעת 
ארכיאולוגים  אתרים  מהם  אחד  בכל  שיירות.  וצוקי  עובדה 

ורבי  ייחודיים  ונופים  וחי(  צומח  )כולל  סביבתיים  ומאפיינים 
ערך.

קיימים אתרים ארכיאולוגים נוספים במרחב המועצה האזורית 
עמרם,  נחל  אורה,  באר  חלקית(:  )רשימה  ביניהם  אילות.  חבל 
אזור אילות והרי אילת, מעלה אילת ומעלות עתיקים נוספים. 

מיקומו  בשל  אשר  כרכום  הר  מכלול  את  גם  להזכיר  ראוי 
לא  אליו,  הגישה  ובעייתיות  אימונים  שטחי  בלב  המרוחק 
נמצא באופק תכנוני כרגע. נקווה שבעתיד, אם וכאשר יבשילו 

התנאים, יזכה להתייחסות ראויה לחשיבותו וייחודו.
התיירותי  ההיצע  ולהעשרת  להרחבת  הפוטנציאל  מימוש 
מחקר  מוסדות  בין  ותיאום  כוללת  ראיה  מחייב  במרחב, 
ואקדמיה, רשויות וגורמים נוספים, הפעילים באזור בהקשרים 

אלה.
אנו  המלח,  וים  מדבר  מו"פ  של  אילות  חבל  שלוחת  במסגרת 
מדעיים  מחקרים  של  בפועל  וביצוע  בתיאום  בריכוז,  עוסקים 
וידע  תוכן  תיירות  בפיתוח  ותומכים  תיירותים  תכנים  מחוללי 

בדרום הנגב והערבה. 
והחידושים  הפעילות  התוכניות,  על  אספר  הבאות,  ברשימות 

באתרי חבל אילות 
* אסף הולצר, ארכיאולוג, יועץ ומתכנן תיירות תוכן )ומורה דרך(. 

מו"פ מדבר וים המלח

| אסף הולצר

פעילות ארכיאולוגית ומדעית כמחוללת תכנים לתיירות בחבל אילות. תיירות המכוונת להיכרות מעמיקה עם מרחב 
גיאוגרפי על מאפייניו הייחודים, הנופיים, הסביבתיים והתרבותיים – אנושים, היא פלח גדל ומתפתח בארץ ובעולם. 

היא מוכרת גם כתיירות גיאוגרפית, תיירות תרבות, תיירות לימודית ועוד. << כתבה ראשונה בסדרה
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