ההסתדרות הציונית העולמית

החטיבה להתיישבות

חטיבה לתכנון

צוות תכנון

13.11.2012
לדני קריצ'מן שלום רב
בדיקה להקמת היאחזות נחל באזור הר חריף – סיור ראשון )(9.11.2012
נוכחים  :יואל מרשק – תק"מ  ,יואל ריבלין – חט"ל

חידוש הקמת היאחזויות הנחל ,באזורים לא מיושבים שבהם נדרשת תפיסה ביטחונית ונוכחות
צבאית ,מהווה כלי חשוב בפיתוח המערכים האזוריים בהם נדרש הפיתוח האזורי .
הרצף ההתיישבותי הקיים בנגב מגיע עד לקו הרוחב שמחבר את חבל ניצנה במערב –דרך לב רמת נגב – ואזור דרום
ים המלח במזרח.
מדרום לקו רוחב זה
-

ההתיישבות מתקיימת על בסיס תפיסת אורך כלפי דרום:
במזרח באזור הערבה קיים רצף של ישובים כפריים חקלאיים עד אילת .
במרכז הנגב קיים רצף של חוות בודדים )דרך היין( ועד העיר מצפה רמון.
במערב מחבל ניצנה ודרומה עד אילת לא קיימת התיישבות בכלל.

הקמתם של היאחזויות נחל ,בשדרה המערבית של הנגב שבבסיסם מהווים דרישה ותפיסה ביטחונית,
יתנו בעתיד ערך מוסף חשוב לצורך ההתיישבותי הדרוש לאזור זה .לפי כך מוצע שטח בעבור הקמת
היאחזות נחל ,במרכז השדרה זו.
מיקומו הפיזי גיאוגרפי של השטח הנדון :ממערב לנחל חריף  ,ממזרח ובצמוד לגבול מצרים
מצפון להר חריף )צומת כביש  10עם כביש  171לכוון מצפה רמון( – כ 5ק"מ
מדרום להר חרשה )סוף העלייה מנחל קדש ברנע( – כ  5ק"מ
-

השטח המוצע נמצא ברצף ההררי שמחבר את הר חריף עם הר חרשה נמצאת בגובה ממוצע של  1000מטר.

 שטח הררי זה הוא חלק ממובלעת הררית שמהווה את החסם המערבי של מכתש רמון,ואת האזור הגבוה בהרהנגב ,ששיאו בהר רמון  1035מטר.
 השטח הנ"ל ממוקם בסמוך על ציר האזורי ) 171המתפרס לאורך אגפו הצפוני של מכתש רמון(– המחבר ביןציר ) 10ציר אורך נגב מערבי ( לציר  ) 40ציר אורך מרכז בנגב( .
מיקום השטח ביחס לבסיסי צבא ואזורי בטחון
 שטח הנ"ל ממוקם במרכז אזור גדר המערכת של גבול מצריים – על מובלעת הררית החולשת על כל האזורהרחב .
-

המובלעת הררית כוללת בתוכה ,בצידה הצפוני בסיס צה"ל )על הר חרשה( ,ובמרכזה בסיס צה"ל )על הר
חריף( .כמו כן השטח נמצא בסמוך ציר רוחב אזורי המחבר לבסיס ב"הד  20 ) 1ק"מ( ,והעיר מצפה רמון.

 השטח המיועד לבסיס \ היאחזות נחל נמצא בין שני בסיסי הצבא הנ"ל  ,במרחק של  5ק"מ מכל אחד,כאשר קיים בשטח קשר עין בין  3המוקדים )הקיימים והמוצע(.
 -הקמת בסיס \ היאחזות נחל מהווה את השלמת הרצף הנדרש ,לשם הנוכחות והפעילות הביטחונית באזור.
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נתוני השטח לפיתוח
 השטח המיועד הממוקם על רום השלוחה – וקיימים בו שיפועי ניקוז טובים  ,שבטיבו הוא שטח שטוח ונוחלעבודות פיתוח.
 השטח מאפשר  2איתורים בגודל  400דונם כל אחד בעבור בסיס \ היאחזות )ללא שטחי אימונים ,בונקריםוצרכים נוספים שלא קשורים לליבת הבסיס,שקיים גם עבורם שטחים נוספים(.
 בצמוד לשטח המיועד קיימת מערכת תשתיות מים וחשמל. בצידו המזרחי של השטח המיועד לפיתוח הבסיס  ,קיימים אזורי ודיות ,שמהווים חלק מנחל חריף ,שמהוויםבסיס טוב לבדיקת ייתכנות לגידולי מטעים  ,מרעה  ,בשמים וכו,,,,

בכבוד רב
יואל ריבלין
אדריכל החטיבה להתיישבות
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