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נשיא המדינה המנוח שמעון פרס ז"ל
אמר בין שאר משפטיו המבריקים

״

תושבים יקרים,
במהלך השנים האחרונות שבהן הנני מכהן כראש המועצה עשינו קפיצת דרך מעוררת השראה כשהפכנו את
המועצה האזורית תמר מיעד לפירוק ולפיזור  -לעוגן התיישבותי ,תיירותי ותעשייתי מוצק .מיעד זניח ושכוח אל -
ליעד לאומי להשקעות ממשלתיות אדירות וחסרות תקדים בתיירות ובהתיישבות ,מיעד זניח  -ליעד המהווה
מנוף משמעותי בתחומי שימור ,טיפוח ופיתוח ערכי הטבע ,הסביבה ,התיירות והתרבות של מדינת ישראל.
השקענו חשיבה ומשאבים רבים בחיזוק ההתיישבות הקיימת ובפיתוח התשתיות הפיזיות הנדרשות לצורך
צמיחה ופיתוח דמוגרפי ,ביניהן תשתיות מוניציפאליות מתקדמות ,בתי מגורים ,בנייה להשכרה ומבני ציבור.
בד בבד הקדשנו תשומת לב יתרה לצמיחת התשתיות הקהילתיות  -בראשן החינוך ,המחקר ,התעסוקה ,מקורות
התעסוקה ועידוד עסקים מקומיים קטנים לניצול מיטבי של משאבי האזור לטובת עצמאות וצמיחה כלכלית.
מעבר להתמדה בשיפור תנאי המחייה שלנו ,תושבי האזור ,ובזכות החלטות אמיצות ,מחוללות שינוי ,שנראו
לרבים בתחילת הדרך כחסרות סיכוי ,הפכנו את המועצה שלנו מנקודה מדברית שכוחת אל לפנינה אטרקטיבית,
למוקד חי ,תוסס ופורה לפעילויות תרבות ,ספורט ונופש עבור קהל רחב ומגוון .את היכל התרבות של הטבע
הפכנו לבימת הופעות לאומית מרכזית עבור מיטב האמנים מהארץ ומהעולם .כך ,למשל ,הפך חג הסוכות במרחב
שלנו להיות אבן שואבת לאלפים ,כפי שירושלים מהווה מוקד עלייה לרגל בחג זה ,והלב מתרחב.
לנו במועצה היה ברור כי חייבים לשנות את פני המציאות ,שאם לא כן ,לא נהיה כאן .החלטנו בשל כך כי
הדרך הטובה ביותר להתמודד עם העתיד היא לעצב ולייצר אותו.

אנשים שאין להם פנטזיה,
לא עושים דברים פנטסטיים
מועצת תמר מובילה מזה שנים מאבק בלתי נלאה להעלאת המודעות למצבו של ים המלח ובעיות ההתיישבות
במרחב ,ולמיצובם בראש סדר היום הציבורי ,המקומי והעולמי .מאבק זה כבר נשא ונושא פרי המתבטא בהשקעת
מאות מיליוני ש״ח מתקציבים ממשלתיים ואחרים בתיירות ובתשתיות ועוד היד נטויה ,כשתקציבים נוספים צפויים
להיות מושקעים אצלנו גם בשנים הקרובות.
הובלנו מהלך לפיצוי ההתיישבות והאזור בגין נזקי תזוזות הקרקע ,מאבק אשר הסתיים בוועדה ממשלתית מיוחדת
השוקדת בימים אלו על הנושא ,בהשתתפותנו הפעילה ,היוזמת והמובילה .בין המסקנות המתגבשות  -תוספת
יישובים למועצה ,הרחבת ההתיישבות הקיימת ,השקעה בתשתיות ,פתרונות חקלאות ומים ועוד.
התהליך כבר קצר הישגים חסרי תקדים ,אשר צפויים להתעצם בשנים הקרובות עם תנופת פיתוח אדירה בכל
תחומי חיינו ובכל שטחי המועצה .עם זאת ,התהליך בו התחלנו יחד טרם הסתיים .הוא עדיין בעיצומו.
ללא ספק ,החצר האחורית של מדינת ישראל שינתה פניה ללא היכר ,הפכה לחלון ראווה תיירותי ותרבותי וליעד
להרחבה ולפיתוח.
מצאנו לנכון לרכז למענכם את עיקרי העשייה בחלקת אלוהים הקטנה שלנו.

שלכם ובשבילכם,
דב ליטבינוף
ראש המועצה האזורית תמר ים-המלח
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המועצה האזורית תמר ים-המלח ממוקמת בחבל ארץ מיוחד ואחר .חבל ארץ שמאפייניו הדמוגרפיים ,האקלימיים,
ההתיישבותיים ,התיירותיים ,התעסוקתיים והתעשייתיים  -ייחודיים ויוצאי דופן בכל קנה מידה ,ישראלי ועולמי.
אלו הופכים את שגרת החיים  -טיפוח הסביבה ,הניידות ממקום למקום ,תהליך אספקת השירותים ע"י המועצה
לכל נקודת יישוב ,אתר תיירות ואזור תעשייה  -למורכבת ומאתגרת ,בשונה מזו אליה מורגלים תושבי הערים
והמועצות השונות.
לאחרונה ציינה המועצה  60שנות התיישבות ועשייה ציונית-מודרנית ,הנפרשות על פני שטח של 1,585,700
דונם מרהיבים ביופיים ,הגובלים ממזרח בגווניו הכחולים והירוקים של הים ,ומשאר עבריו -טובלים בגווני החום
המדבריים .תחום המועצה משתרע במזרחה לאורך  88קילומטר ובמקביל לחופיו הדרומיים של ים המלח  -מעין
גדי בצפון ,דרך עין בוקק ,נווה זוהר ,אזור בריכות האידוי ומפעלי ים המלח ,יישובי סדום ים-המלח  -עין תמר
ונאות הכיכר ועד לעין חצבה .בקצה מערב ,על רכס יתיר ,שוכן היישוב הר עמשא ,המוקף בשטחים גליליים
בהם עתידיים להיבנות יישובים נוספים בתחומי המועצה .בלב שטח המועצה ,לא הרחק ממפעלי ים המלח,
ממוקמים אזור התעשייה מישור רותם וכן  -שטחי כרייה וחציבה.
חלק הארי של שטח המועצה זרוע שטחים פתוחים ,צחיחים ,שבהגדרתם  -אינם ניתנים לפיתוח ולהתיישבות.

מספר נתונים דמוגרפיים
ביישובי המועצה האזורית תמר מתגוררים כ 1,400 -תושבים .מתוכם כשליש צעירים עד גיל  ,19שליש בגילאי
 ,20-44כ 15% -בגילאי  45-59והשאר בני  60ומעלה .צפיפות האוכלוסייה בתחום המועצה עומדת על פחות מתושב
לקמ"ר .המועצה מזמנת לתחומה על בסיס קבוע בין  15,000ל 20,000 -עובדים ,מטיילים ,מבקרים ותיירים ,תלוי
בעונת השנה ובמועדי הפקתם של אירועי התרבות והספורט הגדולים שלנו.
זאת ועוד ,בתי המלון והלינות הכפריות מדווחים על יותר מ 2-מיליון לינות בשנה .בכל זאת " -הפסקה ללא
עיר" ,כידוע במקומותינו.
יוצא כך ,שבכל רגע נתון נמצאים בתחום המועצה אלפי בני אדם בכמות העולה באחוזים רבים על כמות
התושבים המקומיים ,כך שהפירמידה הייחודית הנגזרת מכך  -הפוכה ,בסיסה צר אך איתן כדי להכיל את
צלעותיה המתרחבות.

המועצה
במספרים -
השלם גדול
מסך חלקיו

מספר נתונים תקציביים
תקציב המועצה השוטף עומד על  146מיליון ש״ח.
סך השקעות המועצה בראשותי בתקציבים בלתי רגילים עומד עד כה על סכום של  413מיליון ש״ח וכולל השקעות
בכל התחומים עליהם מופקדת הרשות ,וביניהם  -השקעות בנכסים ציבוריים ,בתכנון ובניין עיר ,במפעלי ביוב,
בפיתוח כלכלי ובחקלאות ,במנהל כללי ובשירותים עירוניים ,בתברואה ,בניקיון ,בשמירה ובתחומים רבים נוספים.
במקום בו חיים ,עובדים ,מטיילים ונופשים  -נוצרת באופן טבעי גם אשפה שצריכה להתפנות .בתחום המועצה
מצויים  16חופי רחצה מוסדרים וללא תשלום ,רב-עונתיים ,הפתוחים בכל ימות השנה  -שלא בדומה לערי חוף
מובהקות כתל אביב ,אשדוד ואשקלון .המועצה מפנה כ 56-טון פסולת ביממה ,שהם כ 20,000-טון פסולת
בשנה  -כמות השווה לזו של מטרופולין גדול .כמו כן המועצה מטהרת שפכים בהיקף של כ 1.1-מיליוני מ"ק בשנה
ומטפלת בגינון ציבורי בהיקף של עיר בינונית.
אין ספק ,כי על פי כל מדד  -השלם במועצת תמר שלנו גדול מסך חלקיו.
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פיתוח
ההתיישבות
ביישובי המועצה,
קליטה וצמיחה
דמוגרפית

״

בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו
דוד בן גוריון
לאורך השנים דאגנו להשקיע עשרות מיליוני שקלים בשיקום וחיזוק התשתיות הפיזיות
ביישובים ,הן לטובת שיפור איכות חיינו כאן בחלקת אלוהים הקטנה שלנו ,והן לצורך יצירת
תשתיות משמעותיות ,שתהוונה בסיס לצמיחה ולפיתוח דמוגרפי ,על ידי קליטת אוכלוסיה
איכותית המעוניינת לקשור את עתידה בעתיד המועצה.
מזה שנים רבות המועצה פעלה ופועלת לטיפוח היישובים ,לשיפור פניהם ולשיקום התשתיות ,אשר חלקן הוזנחו
ולא טופלו במשך עשרות שנים .כחלק ממגמה זו  -שודרגה בין השאר הכניסה ליישובי סדום ים-המלח ,ושוקמו
באופן משמעותי הכניסות לישובים נווה זוהר ועין גדי .ביישובי סדום בוצע פיתוח מאסיבי של מבני ציבור :הוקמה
בריכת שחיה לרווחת התושבים ,נבנה אולם תרבות אזורי ,הוקם חדר כושר ,חודשה ושוקמה טיילת ישנה ומוזנחת.
ביישוב נווה זוהר חודשו פני הבתים ,בוצעו עבודות נרחבות לפיתוח גינון ונוף ,הועתקו קווי מתח גבוה שהיוו סכנה
לבריאות התושבים ,הוקמה תחנת שאיבה חדשה לביוב ושוקמו תשתיות הביוב .למושב עין חצבה הוענק סיוע
משמעותי לשיקום תשתיות המים ,שיקום התשתיות היישוביות וליווי יזמות של האגודה.
לצד אלו ,יסדה המועצה מודל ייחודי לבניית בתי מגורים והשכרתם לאגודות השיתופיות בתמורה לסכום מוסכם
מראש ,כאשר האגודות בתורן משכירות את הבתים למשתכנים ,מתיישבים חדשים או בנים ממשיכים .דמי השכירות
הקבועים משמשים להחזר עלויות הבנייה ,ובכך מתרחבת משמעותית יכולת קליטתם של מתיישבים חדשים.
פרויקט זה יושם בהצלחה רבה בבנייתן של עשר יחידות דיור ביישובי סדום ים-המלח ,חמש יחידות בנאות
הכיכר וחמש יחידות בעין תמר ,כשבימים אלו נערכת המועצה להכפלת הכמות שנבנתה ,לאור ההצלחה והביקוש.
מעבר לכך ,בנתה המועצה בקיבוץ עין גדי את שכונת "בית ראשון במולדת" ,שכונה הכוללת  12יחידות דיור,
וכן את שכונת "החוקרים"  -מיזם משותף ובעידודו של נשיא המדינה המנוח וידיד המועצה  -שמעון פרס ז"ל
בימיו כשר לפיתוח הנגב והגליל .בנוסף הכשרנו שמונה מגרשים לבנייה וליווינו את הנהגת הקיבוץ בקליטתן של
עשרות משפחות חדשות.
במקביל ותוך כך ,הובילה המועצה מהלך מורכב מול רשות הטבע והגנים ,מפעלי ים המלח וגורמים נוספים,
במטרה לאפשר את פיתוחם של כ 900 -דונם קרקע חקלאית לטובת קליטת  15משפחות חדשות ליישובי כיכר
סדום ,העוסקים ומתפרנסים כיום מחקלאות.
ביישוב הר עמשא בוצע פיתוח מאסיבי בשני שלבים :שידרוג תשתיות היישוב הכולל חשמל ,תקשורת ,ביוב,
כבישים ומדרכות ,הקמת גן משחקים לילדי היישוב ,שיקום כביש הביטחון המוזנח ושדרוג גדר הביטחון ההיקפית
של היישוב והקמת מחנה זמני לקליטה מיידית של  4משפחות.
כך לאט ,אך בביטחון ובהחלטיות ,צעדנו קדימה עם החלום הציוני המבוסס על עיבוי ההתיישבות בנגב ,כשכל
משפחה חדשה שמצטרפת מהווה אישור להצלחתנו ומושא לגאווה משותפת.
מועצת תמר לא נחה על זרי הדפנה .יצאנו לדרך וטרם הגענו אל סופה.
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במהלך שלוש השנים האחרונות הועצמה תנופת הפיתוח ביתר שאת
ביישוב נווה זוהר מוקמת בימים אלו שכונה חדשה במבואה הצפונית ,שכונה שעתידה להכפיל את היישוב
ולהוסיף לו  139יחידות דיור וכ 400-צימרים .השכונה מוקמת כפרויקט משותף של רשות מקרקעי ישראל ,משרד
הבינוי והשיכון והמועצה האזורית תמר .השנה צפויות להסתיים עבודות פיתוח התשתיות ,הנעשות בפיקוחה
ובניהולה של המועצה .בנוסף מושלם בימים אלו תכנונו של 'פארק התעשייה נווה זוהר' מערבה מתוואי היווצרות
הבולענים ,וכן תכנונן של תשתיות העל לפארק.
היישוב הר עמשא עתיד לשנות פניו לבלי היכר .כבר מקודמת תכנית מפורטת להרחבת ההתיישבות .בימים
אלו נעשות עבודות פיתוח תשתיות נרחבות ,מסתיים פרויקט שלב א' לפיתוח תשתיות ל 40 -מגרשים בתחום
היישוב הקיים ,ומקודם תכנון מפורט של  47מגרשים נוספים בשכונת ההרחבה (שלב ב') .בנוסף מוקם מכון
טיהור שפכים חדש וקו ביוב ליישוב המתפתח ,אחד מתוך מספר מכונים משוכללים בתחום המועצה .לצד אלו
משופץ גן הילדים הקיים ,ותכנון גן ילדים נוסף אשר יתאים לקצב הגידול  -כבר נמצא בהתהוות .כמו כן הרחבת
המחנה הזמני ל 6-משפחות נוספות.
ביישובי סדום מקודמת תכנית המתאר למתן תוקף והכנתן של תכניות מפורטות ליישובים נאות הכיכר ועין תמר,
לצורך הסדרת המבנים הקיימים והשלמת מגרשים להרחבת הבנייה למגורים .לצד פעולות התכנון המתקדמות -
מורחב פרויקט הבנייה להשכרה לבנייתן של עשר יחידות דיור נוספות ,מתוכננת קומה נוספת למרכז הציבורי
בעין תמר ,מבוצע שיפוץ מבני ה"מבצר" והמתנ"ס בנאות הכיכר ,ומוקם גן משחקים חדש בסמוך למתנ"ס.
בד בבד ממשיך פיתוח שלב ג' במבואות נחל אמציה  -שער הכניסה אל יישובי כיכר סדום  -מוזיאון פתוח המציג
את המגוון באזור בתחום סביבה ,צפרות והתיישבות ,אשר יהוו אטרקציה תיירותית ,סיבה טובה למטיילים לעצור
בדרך דרומה ,ולהיחשף לפאר ההתיישבות התיירותית והחקלאית במושבים .מיזם זה מהווה דוגמא נפלאה לניצול
מושכל של משאבי הטבע המקומיים .בנוסף מבוצעת הסדרת מפעל ניקוז הנחל באזור עין תמר הוותיקה על
ידי רשות הניקוז ,המקימה גם את הדרך החקלאית הביטחונית " -דרך השלום"  -מכיוון ערבה תיכונה אל נאות
הכיכר ,על בסיס דרך המערכת אשר יהווה גשר לתיירות מהאזור ודרומה.
בקיבוץ עין גדי מבוצע שינוי תב"ע לתוספת של כ 50-יחידות דיור במסגרת פרויקט "שכונת הכדורגל" ,שקודם ע"י
המועצה ועבר לאחריות הקיבוץ .הנושא נמצא על שולחן מנכ"ל משרד רוה"מ לצורך מימון תשתיותיו ע"י המדינה.
כמו כן מתוכננת הקמתו של בית כנסת חדש בתחום הקיבוץ ,שיוכל להיות אחיו המודרני של בית הכנסת העתיק
למרגלות היישוב המהווה אטרקציה ארכיאולוגית מהחשובות באזור ובארץ.
אמנם עשייה רבה מורגשת בשטח ,אך לא די בכך .בימים אלה מתנהל מו"מ אינטנסיבי ,תוצאת עבודת מטה
רחבה ,להקמתם של מספר יישובים נוספים בתחומה ,בשיתוף ובעידודם של שר הבינוי והשיכון ,שר הפנים ושר
החקלאות .רתימתם של השרים הללו בוצעה מתוך היותם מודעים היטב למחויבותנו וליכולתנו להתגייס ולעמוד
במשימה לאומית חשובה זו של פיתוח הנגב ,בין היתר בתרומתה ובהשקעתה של המועצה.
לצד זאת ,אנחנו מקדמים מול משרד ראש הממשלה החלטת ממשלה ,אשר תספק מענה רחב במגוון תחומים
לבעיות התחבורה ,המים ,החקלאות ,מבני הציבור ,פינוי מפגעים באזור עין גדי ,הקמת תשתיות לבנייה נוספת
למגורים ,כולל  50יחידות הדיור הנ"ל בעין גדי ,הקמת אזור תעשייה חדש בעין גדי ,וכמובן ,התייחסות לסוגיית
הטבות המס לתושבי המועצה.
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״

חינוך ומחקר

הנוער הוא הסיכוי הנצחי
לאושר של האנושות
מרטין בובר

לשיטתנו  -חינוך הדור הצעיר וטיפוח קשריו הבלתי אמצעיים עם הקהילה ,מהווים את שני
עמודי התווך המרכזיים לצמיחתו של דור עתיד ערכי ,מוצלח ,אכפתי ,מעורב ,איתן ויציב.
דור שדרכו תהיה מוארת ונהירה ,שיישא את לפיד שרשרת הדורות הלאה להמשך יישומו של
המפעל הציוני של יישוב אזורינו ,ויבין כי עדיין ארוכה היא הדרך וטרם הושלמה .דור שימגנט
לאזורנו אוכלוסיה חזקה ,ערכית ואיכותית ,אשר תצטרף אל מפעלנו ותסייע להגשמת חזון
הצמיחה והפיתוח .כדי להשיג יעדים אלו ,עומד נושא החינוך בראש סדר העדיפויות של
המועצה מזה שנים רבות.
תקציב אגף החינוך במועצה (שאינו כולל רווחה ,תרבות ונוער) גדל באופן משמעותי לאורך השנים ,וצמח מסכום
של  12.5מיליון ש״ח בשנת  - 2004ל 21-מיליון ש״ח בשנת  ,2016גידול של  68%המביא לידי ביטוי משמעותי את
מקומו של החינוך בתפיסת העולם של המועצה.
כבר בשנת  2006סגרה המועצה שני בתי ספר קטנים וישנים ,והקימה את בית הספר היסודי האזורי הראשון
בתחומה בתקציב של  22מיליון ש״ח ,מרביתם ( 18מיליון ש״ח) ,מתקציב המועצה.
מהלך זה יצר אינטגרציה בין כלל תלמידי המועצה ,והעשיר את המרקם החברתי בבית הספר .נכון ,זה לא היה
פשוט .מהלך זה הצריך שינוי תפישה מערכתי ,שינוי שגרת חיים מוכרת ומסורתית רבת שנים  -לטובת רעיון
מהפכני וחדשני בלתי מוכר .המהלך הצריך גם שכנוע הורים וילדים ,צוותי חינוך ותיקים וחדשים ,גורמי ממשל
וגורמים שמרנים במערכת החינוך הארצית .לאחר שצלחנו את כל המשוכות הללו ,גזרנו בהתרגשות את הסרט
וחנכנו את בית הספר האזורי על שם יואב גבעתי ז"ל ,קודמי בתפקיד ראש המועצה ,שהגה את תוכנית בית
הספר והניח את התשתית להקמתו .בית הספר קרם עור וגידים ,זכה להשקעה רבת שנים של חשיבה ,אהבה
ומשאבים כלכליים ,שהובילו אותו להיחשב כאחד מבתי הספר היפים והטכנולוגיים בארץ ,מודל לבית ספר ירוק
המוכר על ידי משרד החינוך וזוכה לתשבחות רבות.
מכיוון שלגישתנו  -לימודים אינם מסתכמים רק בידיעת פיתרון משוואות מתמטיות ,ודאי לא עבור אלו שנטייתם
דווקא למקצועות הומאניים ואחרים ,הגינו עבור כלל ילדי בית הספר תכנית ארוכת טווח העונה לשם "כלי נגינה
לכל ילד" ,לפיה  -כל אחת ואחד מילדי המועצה לומד לנגן על כלי הנגינה בו בחר לאורך כל תקופת בית הספר
היסודי והתיכון .הרעיון נבע מתוך כך שחיפשנו מכנה משותף רחב לכלל הילדים וכך הגענו למוסיקה .כבר הוכח
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שלימוד על כלי נגינה מוביל לשיפור הביטחון העצמי ,לתוצאות טובות יותר במבחני אינטליגנציה ,לתוצאות
לימודיות טובות יותר ,לשיפור היכולת המילולית ואף לשיפור ההישגים בתחומי המדעים .פרויקט מוצלח זה,
הזוכה להיענות גורפת הן מצד התלמידים וההורים ,והן מצד המורים ,מהווה חוט מקשר בין כל חלקי הקהילה
באמצעות הצלילים ושפת המוסיקה האוניברסאלית .הפרויקט הוכיח עצמו זה מכבר כקטר להעמקת האינטגרציה
בין ילדי המועצה ,דור העתיד שלנו ,וכמנוף ליצירת קשרים חברתיים עמוקים חוצי יישובים.
קהילה בונה חינוך וחינוך בונה קהילה ,זהו המוטו המייצג את החזון והשאיפה העומדים בבסיס תכניתנו לשנים
הבאות ,אשר החלה מיושמת בשנת  ,2015וכוללת בתוכה את כלל מערך החינוך הרב גילאי במועצה .אנו גאים
בפעילות החינוכית המתקיימת בגני הילדים ,אנו גאים בתוצאות בחינות הבגרות ובחינוך למצוינות ,אך לצד זאת
שוקדים על דרכים להעמקת החינוך ההתיישבותי והערכי ולהחזרת עטרה ליושנה במובן זה .לשם כך ,שולבו
ומשולבים בתכניות הלימודים מהגיל הרך ועד לתיכון ,גם תכנים המבוססים על ערכי המקום בו אנו חיים ,חינוך
לאהבת הזולת ,למתן כבוד לאחר ולערכי הסביבה ,הקהילתיות ,ההתיישבות והחקלאות.
זאת ועוד ,אנו מקדמים מזה כשלוש שנים תכנית רב שנתית ליצירת קפיצת דרך משמעותית של תחום החינוך
במועצה ,והפיכתו ,בשיטה ובתכנים ,לחדשני ,פורץ דרך ומתאים למציאות התרבותית ,הטכנולוגית והחברתית
המשתנה לנגד עינינו .הגדרנו זאת בשם "מעבדה לחדשנות חינוכית" .בהתאם לחזוננו התאמנו את שיטות
החינוך ,האמצעים והעזרים  -לתרבות הישראלית והגלובאלית בת זמננו ,כך שתחום החינוך יהפוך לחוד החנית
של המועצה במאבק לשימור האוכלוסייה הקיימת ,להחזרתם הביתה של בנים עוזבים ולמשיכתה של אוכלוסייה
חדשה ,צעירה ,ערכית ואיכותית ,אשר תרצה לקשור את גורלה בגורלנו ולבנות את עתידה איתנו.
עוד בתחום החינוך  -בשנה הקרובה נפתח את בית הספר התיכון ,בתכנון ,עיצוב והתאמה לצרכי התלמידים
וצוות ההוראה ,בהשקעה כוללת של כ 7-מיליון ש"ח.
פרויקט מרכזי נוסף אותו הובלנו כמנוף צמיחה לקהילה הינו  -הקמת מכון מחקר ים המלח .המכון הוקם
בשותפות עם אוניברסיטת ת"א ,במטרה ליזום ולבצע מחקרים בעלי ערך יישומי הקשורים לאזור ים המלח
ולסביבתו ,לצד היותו מרכז מידע מולטי-דיסציפלינארי בתחום החיים בתנאי קיצון ,ים המלח וסביבתו ,וכן -
אכסניה לפעולות הסברה ,לימוד וחינוך בתחומים אלו .המכון שם דגש על מחקרים בעלי ערך יישומי לפיתוח
ולצמיחה של מרחב ים המלח כולו .הקמתו של המכון מהווה חלק בלתי נפרד ממאמצינו הבלתי נלאים לקידום
הצמיחה והפיתוח הדמוגרפי באזור כולו .השאיפה היא שבעתיד יוביל המכון להקמת קהילת חוקרים ,עוזרי
חוקרים ותלמידי מחקר אשר יפעלו במקום ,יבצעו חלק מהמחקרים במקום עצמו .אגב כך יהווה המכון אבן
שואבת לסטודנטים ולתלמידים אל האזור .לצד אלו ,תוביל הפעילות במכון לקידום ולמינוף תשתיות התעסוקה
והקיום באזור ,באמצעות מעבר לחקלאות חכמה המותאמת לתנאי הסביבה ,ומתן ערך מסחרי לתוצרי הידע
שייווצרו בין כתלי המכון .כבר עתה מעורר המכון עניין רב בקרב קהילות חוקרים בארץ ובעולם ,לרבות צוות
המחקר של נאס"א ,שכבר גילה עניין להשתמש בו כבסיס למחקרים על חיים בתנאי קיצון.
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כלכלה ותעסוקה

המועצה האזורית תמר ים-המלח ממוקמת גיאוגרפית במרחק רב יחסית ממרכז הארץ וממוקדי המטרופולין
הגדולים ,מה עוד ,שאמצעי תחבורה כמו רכבת או מטוס ,שיכולים היו לקרב אותה למרכז  -טרם סללו דרכם
אליה ,ומכאן שהיא לנצח זוכה לתואר הבלתי מחמיא " -הפריפריה של הפריפריה" .המועצה הבינה מזמן עד
כמה האמרה  -רחוק מהעין רחוק מהלב ,אינה מטפורית בלבד ,אלא משקפת היטב את המציאות שלנו כמועצה
המרוחקת ממרכז ומלב הארץ ,על אחת כמה וכמה לאור כוחה האלקטוראלי הדל.

כדי לפתוח לבבות ודלתות ,כדי להדליק את האור ולערוך תיאום ציפיות בחלונות הגבוהים,
הבנו  -שאם היעדים נראים רחוקים ואינם מתקרבים מעצמם  -יש לחתור לקראתם בכל
המרץ ,גם אם הים סוער וצפויים סיכונים .היעד הראשון במעלה היה טיפול במקורות המחייה
והפרנסה .כך חתרנו כל השנים לביסוס יכולת ההשתכרות של תושבי המועצה ,הנוכחים
והעתידיים ,בהסתמך על עצמנו ועל משאבי הסביבה הנתונים.
מתוך תפישה זו יזמנו את הקמת "היחידה הכלכלית תמר"  -שמטרתה עידוד וליווי יזמות פרטית מקומית בקרב
תושבי המועצה .היחידה הכלכלית פועלת במועצה מזה כשמונה שנים ,ומלווה כיום שיעור ניכר מיזמי המועצה
בתחומים השונים :חקלאות ,תיירות כפרית ,שירותי תיירות מקומית ,מיזמי אמנות ,סדנאות אמן מקומיות ,ועוד.
היחידה הכלכלית תמר מעניקה ליזמים המקומיים סיוע וליווי צמוד ומסייעת להם למנף את משאבי האזור לצורך
קידום מיזמיהם העסקיים ,רובם ככולם עסקים קטנים המקיימים משקי בית מקומיים :צימרים ,גלריות אמנות,
סיורים והדרכות ,שירותי הסעדה ומיזמי חקלאות .בתום שמונה שנות פעילותה של היחידה "נולדו" בתחום
המועצה עשרות עסקים קטנים אשר חוללו מהפך בתחום התיירות הכפרית והמדברית באזור ויצרו תשתית
יציבה ,רציפה ובת קיימא לפרנסתן בכבוד של עשרות משפחות מקומיות.
במקביל נאבקה המועצה על ההכרה ביישוביה כאזור עדיפות לאומי לעניין קבלת הטבות מס לתושבים .בעבר
הרחוק זכו יישובי המועצה להקלות מס ,כמתבקש על פי הדין והצדק מעצם המיקום הנידח ותנאי המחיה
הקיצוניים באזור .אלה בוטלו משיקולים פוליטיים וקואליציוניים בשנת  ,2004ולאחר שנים ארוכות של מאבק
בלתי מתפשר שהובלנו כדי שתופסק אפלייתם של תושבי המועצה ,מאבק אשר שיאו היה בהגשת עתירה
לבג"צ  -זכתה לאחרונה המועצה בתיקון העוול והושגו הקלות מס הנעות בין  7%ל ,12%-בתלות ביישוב ,עניין
משמעותי מאין כמוהו עבור תושבי המועצה.
זאת ועוד ,בימים אלה מתקיימים מגעים אינטנסיביים עם הוועדה לסיוע ליישובי עוטף ים המלח עקב תופעות אי
יציבות הקרקע ,בעניין השוואת הזכויות של כלל יישובי המועצה והעמדתם על גובה הטבה שווה בשיעור של .12%
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תיירות על כל מרכיביה  -טיולים ,לינות ,הסעות ,אטרקציות ועוד ,מהווה אבן שואבת לחובבי טבע ונופש ,בודדים,
משפחות וקבוצות  -לכל אזור בארץ ,ודאי לחלקת האלוהים הייחודית והיפה שלנו ,ובפרט כשיש לאזורנו כל-כך
הרבה מה להציע על פני שטח כה קטן .למרות זאת ,הנתונים בשטח הוכיחו לנו כבר לפני שנים ,שאין די בכך
שהקסם נמצא וקיים .עדיין יש לפעול לחשיפתו בפני כל ,לחלוק את המידע ולהפיצו ברחבי הארץ והעולם .את
חשיבותו ומרכזיותו של תחום התיירות כפוטנציאל ליצירת מקורות הכנסה ולמינוף כלכלי של משאבי הטבע,
ההיסטוריה והמורשת העולמית זיהינו כבר מלכתחילה.

תיירות ואירועים -
אנחנו על המפה

כצוות מקצועי ,המשכנו באופן טבעי לפעול במשנה מרץ לקידום ולחשיפת המגוון התיירותי במרחב ים המלח,
כדי להעלותו על מפת התיירות המקומית והעולמית ולהנגישו לקהל רחב ככל הניתן ,כשמטרת העל הייתה לצאת
מהמשוואה התודעתית לפיה  -אזור ים המלח הוא יעד לקהל מבוגר מטופלי הספא והמרפא ,כפי שאופיין בעבר.
במסגרת זו הובלנו עבודת מטה שהגדירה את חלוקת המועצה לשלושה אשכולות תיור ,בהתאם למאפייני כל
אזור במרחב המועצה -
האשכול הצפוני :בין עין גדי למצדה  -יזוהה כאזור טבע ,היסטוריה ומורשת.
האשכול המרכזי :בין עין בוקק ליישוב נווה זוהר  -יזוהה עם פעילות פנאי ונופש.
האשכול הדרומי :סביב מושבי סדום  -יתבסס על תיירות מדברית ,כפרית וסביבתית.
פעולות פיתוח התיירות ,המתוכננות בקפידה ובשיטתיות ,הובילו עד מהרה לתוצאות משמעותיות שהגיבו זו
לזו בתגובת שרשרת ,שכן ,כל יוזמה כזו היוותה מנוף לקידום יוזמה חדשה על בסיסה .כך ,למשל ,ריבוי מבקרים
והצורך בהלנתם ,הביא לקידום משמעותי בתחום התיירות הכפרית המקומית ,אשר פותח רובו ככולו על ידי
המתיישבים כמיזמי תיירות פרטיים .יוזמה זו הרחיבה את היצע מקורות הפרנסה והתפתחה כענף תעסוקה
הפועל לצד בתי המלון הידועים והמוכרים.
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הענף התגלה כמסייע בהשלמת הכנסתן של משפחות רבות באזור ,כך שכיום החיפוש באינטרנט אחר מילות
מפתח כמו :צימר או לינה כפרית ,באזורנו  -הפך לפופולארי.
לצורך חיזוק התיירות הכפרית המתפתחת לצד המלונות ,ולאור התוצאות המרשימות והעלייה בביקוש ,שתרמו
לרווחת התושבים והעסקים בתחום המועצה ,יצאנו למסעות שיווק נרחבים ,תוך מרכוז תשומת הלב והדלקת
הזרקורים על היקף פעילויות התרבות ,הספורט והנופש המתקיימות במועצה לאורך כל השנה .פעילויות שהיו
נהוגות בעבר הורחבו משמעותית במהלך תקופת כהונתי .אליהן הצטרפו פעילויות חדשות ,מקוריות ,יצירתיות,
שעד מהרה הפכו להיות מזוהות עם אזורנו ושמן יצא למרחוק .מהמוכרות והידועות שבהן" :פסטיבל התמר
למוזיקה ישראלית" המתקיים מידי שנה בחול המועד סוכות תחת כיפת השמים באווירה מדברית עוצרת נשימה.
"מרוץ הר-סדום" המהווה את אחת מתחרויות הרכיבה המאתגרות בענף האופניים .אירוע זה משלב רכיבה
מקצוענית לצד רכיבה עממית-משפחתית ומתקיים מידי שנה בחודש נובמבר" .מרוץ עין-גדי הבינלאומי ע"ש גיורא
ותומר רון" המתקיים מידי שנה בחודש פברואר ופתוח הן לרצים מקצועיים מהארץ ומחו"ל והן לרצים חובבים.
גולת הכותרת של אירועי התרבות מקורה בייסודו של "היכל התרבות של הטבע"  -אתר ייחודי המשלב היסטוריה,
ערכים ,טבע ,סביבה ותרבות תחת כיפת השמיים ,למרגלות אתר מצדה .ההיכל כבר זכה לארח הפקות ענק
מרשימות ומורכבות של האופרה הישראלית ,כמו ' -לה טרוויאטה'' ,נבוקו'' ,כרמן'' ,אאידה' ,שהנגישו את האופרה
לקהל הרחב ,לאו דווקא לצרכני האופרה ,והקהל הגיב בהתלהבות ובנהירה המונית מכל רחבי הארץ ומחו"ל
שנה אחר שנה.
זאת ועוד ,ב"-היכל התרבות של הטבע" התקיימו מופעים ייחודיים דוגמת המופע של זמר הטנור האיטלקי
אנדריאה בוצ'לי למען שלום ושמירה על הסביבה ,ואירועים נוספים אשר שימשו מנוף להעלאת המודעות למצבו
המדרדר של ים המלח.
מכל אלו בלט אירוע מיוחד ואחר ,שהתקיים בחודש אפריל האחרון  -מופע האמן הבינלאומי ז'אן-מישל ז'אר
( ,)Jean-Michel Jarreהאייקון המוסיקלי הגדול בעולם בתחום המוסיקה האלקטרונית ,שמופעי הענק שלו המכונים
'מגה מופעים' ,נחשבים ברחבי העולם על אותה סקאלה עם אירועים בסדר גודל של המשחקים האולימפיים ושל
הסופר-בול .מישל ז'אר הוא אמן אשר בחר ,במסגרת היותו שגריר של רצון טוב מטעם  UNESCOוכתומך נלהב
ומוצהר של ישראל ,להשתמש במוניטין יוצא הדופן שצבר ובחשיפה העצומה לה זוכים מופעיו  -כדי להעלות
את נושא הצלת ים המלח על סדר היום העולמי .האירוע ,אותו פקדו כ 7,000-מבקרים מהארץ ומהעולם ,זכה
לכיסוי תקשורתי נרחב ,קצר תשבחות נלהבות ,ואף כונה באחד העיתונים כ"מעמד הר סיני".
תוצאות מאמצים ופעולות אלה ניכרות בשטח .העבודה האינטנסיבית בכל אחד משלושת האשכולות על
מאפייניו  -הניבה פירות מבורכים .במרחב ים המלח שלנו מבקרים כשני מיליון תיירים בשנה ,מהארץ ומהעולם,
מכל שכבות הגיל והאוכלוסייה .האזור שינה פניו ,ומיעד מרפא לקשישים ולחולים בלבד הפך למקום חי ותוסס,
מלא מפה לפה בצהלות ילדים ,במוסיקה ושירה סוחפת ,מוקד משיכה לקהל רב ומגוון שמגלה עניין ומגיע ליהנות
ולהתרגש במקום הכי נמוך בעולם.

20

21

״

שימור ים המלח
והמאבק על
עתיד הסביבה

כל אחד ואחד חייב לומר -
בשבילי נברא העולם
)מסכת סנהדרין פרק ד'(

ההמשך המתבקש  -ולכן עליך לשמור עליו.

מזה למעלה מעשור אנו פועלים באינטנסיביות רבה להעלאת המודעות למצבו המדרדר של ים המלח ,ואף
רואים כשליחות בחשיבות עליונה את חשיפת החורבן האקולוגי של אזור המורשת העולמית בו אנו חיים .הטיפול
בנושא והעלתו על סדר היום הציבורי והתקשורתי ,הן במישור המקומי והן במישור הבינלאומי  -קיבל עדיפות
גבוהה ביותר.
בעשור האחרון אנו רואים לנגד עינינו וחשים תחת רגלינו את הטבע המדרדר לתהליכים קטסטרופליים ,כשתופעת
הבולענים רק מחריפה ,התחתרות הנחלים נמשכת ביתר שאת ומפלס מי התהום עולה .כל אלו  -תוצאות
מחדלים רבי שנים של ממשלות ישראל לדורותיהן ,שבחוסר אחריות לאומי הזועק לשמים ניצלו ניצול יתר של
משאבי הטבע.
את המצב המסוכן ואת האסון העלול להתרחש עלינו ,תושבי האזור  -זיהתה המועצה זה מכבר .אסון שעלול
להוביל להרס ההתיישבות ולגדיעת ענפי הפרנסה המצומצמים גם כך ,שכן הם מתבססים רובם ככולם על
משאבי האזור .כבר בשנת  2004התחלנו בהתנעת המעורבות הממשלתית בנושא כאוב זה שבנפשנו הוא  -למען
ההתיישבות הקיימת ולמען הדורות הבאים.
הגשנו בקשה לקבלת חוות דעת מומחים  -ממנה למדנו ,כי הסיבה המרכזית ליצירת הבולענים הינה  -מאזן
המים השלילי של ים המלח .הגורם הראשי לכך ,נעוץ בהטיית מקורות הירדן ותוואי זרימת ואדיות ונחלים על
ידי מדינת ישראל ושכנותיה .גורם נוסף אשר תרם ליצירת הבולענים  -השימוש במי הימה לתעשיות הכימיקלים
בישראל ובירדן .כפועל יוצא מפעילות אדם אגרסיבית ,הגיב הטבע בנסיגת קווי החוף ובהתחתרות הנחלים,
תופעה הנותנת כבר אותותיה וצפויה להחמיר בשנים הבאות ,ככל שתימשך נסיגת המפלס ויוגדלו שיפועי הזרימה.
זאת ועוד ,כדי להשלים את חומרת תמונת המצב ,לצד שתי תופעות אלה ,הגיבו גם מי התהום בעליית מפלסם.
תהליך זה מתרחש בסמוך לבריכות האידוי התעשייתיות של מפעלי ים המלח באגן הדרומי של הימה .כל אלו יחד
מהווים איום משמעותי על תשתיות בתי המלון בעין בוקק ועלולים להוות מכת מוות לענף המלונאות המקומי
במתכונתו הנוכחית .המשמעות הנרחבת הנגזרת ברורה לכל .כמו כן ברור היה שאין זו גזרת גורל.
בהקשר זה התגבשה בשנת  2007משלחת לארצות הברית .הרכבה היה ייחודי ,תקדימי וחוצה גבולות ,לצד
ראש המועצה נכחו ראשי ערים מירדן וראש עיריית יריחו  -שכנינו ושותפינו לחיים באזור ולסוגיות הללו .הפעילות
התקיימה בשיתוף עם אגודת ידידי כדור הארץ .המשלחת נפגשה עם ראשי הבנק העולמי ,נציגי ארגון האומות
המאוחדות וחברי קונגרס אמריקאים ,במטרה לבחון אפשרות לקדם חלופות נוספות ומשופרות להזרמת מים לים
המלח .תכנית תעלת הימים שהלכה והתגבשה ,המציעה הזרמת מים מים סוף לים המלח  -הייתה מוכרת לכולם,
על יתרונותיה ועל מגבלותיה בהצגת פתרונות יצירתיים לאתגרים סביבתיים רבים הנמצאים בדרכה של התעלה.
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בשנת  2010יצאה משלחת נוספת לדרום אמריקה בהזמנתו של נשיא המדינה שמעון פרס ז"ל .ימים של מתן
הרצאות והעמקת ההכרות של הים והאזור עם כלל הנוכחים והשופטים ,הפעלת כל כוחות השכנוע בדבר
חשיבותו ,הביאו לתוצאה המבורכת והמיוחלת  -ים המלח נכנס לתחרות שבעת פלאי עולם הטבע .משלב
ראשוני זה ועד סיום התחרות ,כשנתיים מאוחר יותר ,פעלנו במרץ בארץ ובעולם ,בניסיון להעלות את התודעה
למצבו העגום של ים המלח ,לנמק את חשיבות זכייתו בתחרות ,כמפתח לשימור פלא הטבע ואתר המורשת
עולמית גם לדורות הבאים .לבסוף ,זכה ים המלח במקום העשירי בתחרות ,מקום מכובד מאוד והישג תודעתי
עצום לאזורינו ,בייחוד לאור שבריריותו הנפיצה של האזור על מורכבותו הדמוגרפית ,ומצבה הגיאופוליטי הרגיש
של מדינת ישראל.
לאורך השנים שקדמו לזכייה זו וגם לאחריה ,ניהלנו קמפיין ארוך טווח שחרת על דגלו להפנות תשומת ליבו של
הציבור ולפתוח לבבות ,הן בישראל והן בעולם ,לסוגיית עתידו ושימורו של האזור והעלאת האסון האקולוגי
על סדר היום.
במסגרת הקמפיין יזמנו קיומם של פרויקטים תרבותיים בינלאומיים ומופעי ענק ,שהביאו לצורך בהקמת היכל
התרבות של הטבע למרגלות המצדה  -עליו גאוותנו ,המאפשר הגעתם של אלפי שוחרי תרבות וחשיפתם לאזור
ולרעיון שלשמו נולד הקמפיין .קיימנו סדרה ארוכה של מופעים ואירועים בינלאומיים ,לרבות מופעי האופרה
הישראלית ,מופעי אמנים למען שלום וסביבה  -כל אלו נזכרו לעיל .כמו כן ,התקיימו אירועי ספורט בינלאומיים,
ביניהם אירוע ייחודי וראשוני שהתקיים בחודש נובמבר האחרון  -חצייה של ים המלח בשחייה מירדן לישראל
בהשתתפות שחיינים מכל רחבי תבל  -משחה שזכה לסיקור נרחב ואוהד בתקשורת העולמית ,והיווה אחת
מנקודות השיא של הקמפיין.
לצד כל הפעילות הזו ,שהיא פרי חשיבה יצירתית ועבודת צוות מופלאה ,פעלה המועצה למציאת פתרון סביר
והולם לבעיית עליית מפלס הבריכות התעשייתיות בחלקה הדרומי של הימה .סוד גלוי הוא  -שהמצב העגום
שנוצר הוא תולדה של פעילות חברת 'כימיקלים לישראל' ,חברה ממשלתית שלימים הפכה לחברה פרטית,
הפועלת מכוח זיכיון והרשאה של המדינה ,מרוויחה מכך הון עתק ,כשממשלת ישראל הינה שותפה ונהנית ישירה
מהרווחים המשולמים לה כתמלוגים .על אף הרווחים העצומים שנכנסו לקופת המדינה ,לא מצאה הממשלה לנכון
לייעד חלק מרווחים אלו לקרן לשימור ים המלח ,ולמימון ההגנה מפני הנזקים הישירים הנגרמים לו בגין פעילות זו.
צירופם של מחדלים מתמשכים אלה ,הוביל לעליית מפלס הבריכות באופן אשר יצר איום מיידי על לב הפעילות
התיירותית באזור  -מלונות עין בוקק .הרעיון המוביל של שר התיירות דאז ,משרדו ויועציו לפתרון הבעיה היה
להרוס את הקו הראשון של המלונות ולבנותם מחדש ,במיקום אחורי וגבוה יותר .יצאנו כנגד דעה זו והובלנו קו
של התנגדות נחרצת לפתרון כה מעוות .עמדנו על כך שלהריסתם של אלפי חדרי מלון ולהמתנה של מספר
שנים עד לבנייתם מחדש ,תוך הפיכת האזור לאתר בנייה  -תהיינה השלכות איומות ובלתי הפיכות .הדגשנו כי
פתרון משרד התיירות עלול להנחית מכת מוות על האזור ולהוביל לפגיעה ברצף התיירותי ,פיטורי אלפי עובדים
מדימונה ,ערד והסביבה ,פגיעה אנושה בפיתוח הנגב ובמצבן הכלכלי של אלפי משפחות .יצאנו בקמפיין נרחב
ובלתי מתפשר שכלל קיומם של כנסים ,ימי עיון ,סיורים ואירוח של חברי כנסת ,נציגי ממשלה ושרים לצד אנשי
אקדמיה ומומחי סביבה .במסגרת זו זכינו בביקורו של ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו ,באזור ,שעמד מקרוב על
מורכבות הבעיה ,הפתרון המוצע והתנגדותנו לו ,ואכן לאחר הביקור התקבלה החלטת ממשלה לבחור בחלופת
קציר מלח ,כפי שהצענו .הסרה של שכבת המלחה הגורמת לעליית המפלס ,בהשקעה של מיליארדי שקלים,
על ידי הגורמים האחראים למחדל  -ממשלת ישראל ומפעלי ים המלח .אזור המלונות ניצל.
לא זו אף זו ,הוחלט כי החברה הממשלתית להגנת ים המלח ,שהוקמה בשנת  2008לצורך ביצוע הגנות החוף
והקמת  14מלונות ,תמשיך בפיתוח ותבנה את המלונות המתוכננים בנוסף על המלונות הקיימים ,ובכך ,יזכה אזור
המלונות בתוספת של  4,000חדרי אירוח ,שמשמעותם  -תוספת של  20,000מקומות תעסוקה לתושבי הנגב.
מכאן נבעה ההחלטה על שיקום תשתיות התיירות וחידושן ,ויצירת מרחב תיירותי מודרני מהמתקדמים בעולם
שבו יושקעו כמליארד ש"ח!
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במקביל לעשייה וליוזמות הרבות הללו ,פעלנו במהלך השנים להציב את מועצת תמר על מפת התקשורת
הארצית ולחשוף אותה מעל דפי העיתונות ,בטלוויזיה ,ברדיו ,באתרי האינטרנט ,וכן לחשוף את המועצה והימה
בתקשורת הבינלאומית .כך  -תוך עשייה רבה ,עם חזון ,ועם תובנה שבעולם המודרני יש לעשות גם עבודה
תקשורתית מקיפה ,הצלחנו להופיע בתקשורת היומית ,בכתבות מגזיניות וחדשותיות בהיקפים חסרי תקדים.
למרות חשיפת המצוקה של אזורנו בכל הדרכים הנ"ל ,למרות שהפעילות בשטח כבר ניכרת ,איננו שוקטים
על השמרים ,וממשיכים גם בימים אלה ממש במסענו להעלאת המודעות לנזקים העצומים ליישובי הסביבה
ולתשתיות התיירות והחיים עקב התופעות הנובעות מנסיגת מפלס ים המלח .רק לאחרונה הצלחנו ,בשיתוף
המועצה השכנה  -מגילות ,בעידודה ובתמיכתה של שדולת ים המלח בכנסת ,להוביל להתכנסותה של ועדה
ממשלתית בין-משרדית מיוחדת הדנה בימים אלה באופן בו ניתן לסייע ולחזק את ההתיישבות במרחב ים המלח
ולפצותה בגין הנזקים ,בדרך של מתן סיוע חירום בנושאי תחבורה ,בניה ומיגון ,לצד עידוד ופיתוח התשתיות
הפיזיות ,הקהילתיות והתעסוקתיות לצמיחה ולפיתוח.
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הפיכת המועצה
לעובדה קיימת,
נוכחת ותוקעת יתד

למרות שהמועצה האזורית תמר מצויה בחבל ארץ שהינו נכס של ממש מכל היבט היסטורי ,תרבותי ,מורשתי
וגיאוגרפי ,עובדה זו אינה באה לידי ביטוי בהיבט הדמוגרפי ,שכן חבל הארץ שלנו מיושב בדלילות יחסית ,בשל
תנאי המחיה הקשים והאתגרים העצומים העומדים בפני תושבי אזור קיצון זה .כדי להקל על מי שלמרות הכל
בחרו להתיישב ולחיות כאן ,היה זה אך מתבקש שיקום גוף מוניציפאלי מתמחה ונפרד ,אשר ידע להתמקד בכל
האתגרים והקשיים ולהתמודד עימם.
לאורך העשורים האחרונים הונפה חרב הפירוק ,הפיצול והחלוקה מעל ראשה של מועצת תמר ,לרוב על ידי
פוליטיקאים שזיהו את נחיתותה האלקטוראלית אל מול מצוקות שכניה עתירי התושבים .אלה ניצלו את הפערים
הכמותיים כדי ליצור קרע בין המועצה לשכניה ושותפיה ליישוב הנגב ,תוך שהם מעלים קשת רחבה של טענות
פופוליסטיות באשר לצורך בפירוק המועצה ופיזורה בין הרשויות המקומיות המקיפות אותה.
מזה שנים רבות נאבקת המועצה בניסיונות נואלים אלו ,והובילה דרך של פשרה ,הסכמה ,שיתוף וסיוע הדדי -
אשר יאפשרו חיים משותפים יחד ,תוך המשך שיתוף פעולה ושכנות טובה .זאת ,בשונה מהתהליך הציני שאליו
ניסו להוביל אותנו גורמים קצרי ראות ואופק שהגיחו מהפוליטיקה הארצית.
לפני כ 15-שנים נבחרו שני ראשי ערים חדשים בערים דימונה וערד .כמהלך ראשוני מפגין כוח ומחולל תשומת
לב ועניין ,התבצרו השניים יחד עם שישים עובדי עיריותיהם על פסגת המצדה ,נעלו את האתר ,והזמינו גורמי
תקשורת כדי להכריז על פתיחת מאבק ,שנועד להפעיל לחץ על שר הפנים דאז לפרק את המועצה האזורית
תמר או לחילופין ,לגרוע ממנה שטחים ולחלקם בין ערד ודימונה.
נקטנו בדרך של דו שיח ישיר ,תוך הקשבה ,הכלה והבנה ,והובלתי לקיומו של משא ומתן מתמשך עם הערים
השכנות .כעבור עשור של דיונים ,ועל אף התערבותם של לא מעט גורמים פוליטיים אינטרסנטיים ,הגיעו שכנינו
העירוניים להכרה בדבר חשיבות הדרך המשותפת והקיום ההדדי ,ובשנת  2014הושג הסכם גבולות אשר אושר
ונחתם על ידי שר הפנים.
בכך ,הוסרה הלכה למעשה חרב הפירוק מעל ראשה של המועצה שלנו .יתרה מכך ,בימים אלו מקודמת תכנית
להוספת שלושה יישובים חדשים שיוקמו במבואות ערד בואך מועצת תמר ,תכנית המבטאת את קיום הסכם
הגבולות כעובדה שרירה וקיימת גם לדורות הבאים.

26

27

שינוי ארגוני
ויצירת התשתית
הניהולית לצמיחה
ולפיתוח

לפני כ  4שנים הוסר האיום שריחף מעל ראשנו בעניין פירוקה של המועצה ,בחתימת הסכם הגבולות ההיסטורי
ובהפיכת המועצה לעובדה קיימת ,לצד הישג גדול ששיאו  -הבטחה לקיומו של מגה פרויקט להשקעה ממשלתית
של מאות מיליוני ש״ח בפיתוח התיירות באזור.
הסרת האיום על פירוקה של המועצה העניקה אור ירוק להתנעה במלוא המרץ והזדמנות לעליית שלב משמעותית
בהשקעה בפיתוח ,אך לפני כן -החלטנו שהגיע הזמן לערוך שינוי ,לחשב צעדי מסענו החדש ,לחשוף את עצמנו
לדרכים לעשות זאת ,ולהתמסר לידי מביני דבר בתחום תרבות הארגון .שינוי הוא חוק החיים ומחויב המציאות
אם רוצים לפרוץ קדימה.
עם סיומו של הליך גיוס מסיבי של כוח אדם ,שהביא למיצובה של שדרה ניהולית חדשה ואיכותית במועצה,
התאפשר הצעד הראשון לקיומו של תהליך תלת-שנתי שמטרתו שינוי ארגוני ,יסודי ומהותי ,מקיף וכולל לחיזוק
התשתיות הניהוליות והארגוניות של המועצה ,ייעול המנגנון והטמעתן של שיטות עבודה חדשניות.
מהפיכה ארגונית זו נמצאת בשיאה ,כבר הובילה לשינוי יסודי ומהותי בתרבות הניהולית במועצה ,ואותותיה
ניכרים בכל תחומי הפעילות.
התרבות הארגונית הולכת ומשתנה לנגד עינינו .נוצרת שפה ארגונית חדשה ואחידה .הגדרת מטרות ויעדים ומדידתם
השוטפת והתקופתית באמצעות תכניות העבודה  -הפכו לכלי העבודה המרכזיים בעבודת המועצה .בוצעה
הסדרה נוהלית של תהליכי העבודה  -אחידות במסמכי הארגון ,סיכומי פגישות ומעקב אחר ביצוע ההחלטות.
התקציב הפך לכלי העבודה המרכזי של המועצה בהשגת מטרותיה .כל אלו יחד יצרו תרבות ארגונית חדשה,
שנועדה לסייע למועצה להגיע מוכנה וערוכה יותר להתמודדות עם אתגרי העתיד.

״
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במסגרת זו הקמנו מוקד עירוני  ,106 -עיצבנו מדיניות אכיפה ופיקוח ,גיבשנו תורת הפעלה והקמנו מחלקת ביטחון
ופיקוח הפועלת לצד המוקד העירוני .שיפרנו את הקשר בין המועצה לבין מקבלי השירות המרכזיים ,תוך מתן
דגש על קשב לצרכים ועל מיסוד פלטפורמות קבועות לקיום הקשר עם הנהלות מקבלי השירותים המרכזיים -
הנהגות היישובים ,הנהלות המפעלים והנהלות בתי המלון .גיבשנו תפיסת הפעלה משולבת לאגף ההנדסה,
לחברה הכלכלית חבל ים המלח ולאגף התפעול ,שמשמעותה  -תכנון והקמה ,טיפול בפרויקטים מניבים ותחזוקה
בהתאמה .הסדרנו וייעלנו משמעותית את עבודת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ,תחמנו והגדרנו את תחומי
האחריות והסמכות בין האגפים והיחידות במועצה ,התאמנו את המבנה הארגוני לתחומי העיסוק המעודכנים,
חיזקנו את האגפים בכוח אדם ,וציידנו אותם בהגדרות התואמות את תחומי אחריותם .עברנו לעבודה על בסיס
יעדים  -הן ברמת המועצה והן ברמת האגפים.

בבית שיש בו כללים  -הגורל
עושה מה שאומרים לו ,את המזל
לא צריכים ,והמקרה נשאר בחוץ,
דופק וצועק ולא יכול להיכנס...

שינוי זה ,שמטבעו מופנה בשלביו הראשונים בעיקר כלפי פנים ,אינו מהווה מטרה העומדת בפני עצמה .ייעודו
המרכזי הינו ביסוס מסד חזק ויציב ,שיהווה פלטפורמה להמשך מימוש חזון המועצה לצמיחה ולפיתוח דמוגרפי,
ולחיזוק ההתיישבות באזור הקיצון בו אנו חיים .שיהווה בסיס להמשך שיפור והעצמה של רמת השירות לתושבים
ולאורחים ולשמירה על רמת חיים מהגבוהות במדינת ישראל ,כאן ,בביתנו  -במועצה האזורית תמר ים-המלח.

מתוך "כימים אחדים"  /מאיר שלו

פועל יוצא של תהליך משמעותי זה בבניית כוחה של המועצה בא לידי ביטויו בהקמת מחלקת היישובים
כמפורט להלן.
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חיזוק הקשר
עם התושבים

לאחר שנים של עשייה פורצת וסוללת דרך ,שנים של טיפול במחסומים ובהתנגדויות ,שנים של בנייה ,פיתוח
ועידוד ההתיישבות באופן ישיר על ידי המועצה  -בכוונתנו לבזר את מפעל העשייה ולהעביר את מושכות היזמות
והיוזמות אל היישובים ,תוך ליווי מקצועי צמוד ותומך ,חיזוק וטיפוח יכולות הניהול של הנהגות היישובים .סינרגיה
היא סוד ההצלחה ומתוך תפישה זו הוקמה במועצה מחלקת יישובים.
המחלקה ,בעזרת צוות מיומן ,תסייע לחזק ולהעצים את ההנהגה המקומית בכל יישוב ,תעניק ייעוץ מקצועי
לצורך הכנת תכניות עבודה תלויות תקציב ומשאבים .לצד כל אלו תלווה המחלקה את ביצועה ויישומה של
תכנית רב-תחומית לפיתוח החוסן החברתי של היישובים .החל משנת הכספים הבאה יתוכננו מפתחות חלוקת
התקציבים ליישובים ,תוך התאמתם לצרכים ולאתגרים ,ולצורך כך נערכנו בימים אלו לאיסוף כל הנתונים
הרלוונטיים בכל אחד מהיישובים.
כמו כן ,תפעל מחלקת היישובים לעידוד הרחבת היישובים ולקליטת מתיישבים חדשים באמצעות תקצוב
יזמות דמוגרפית של היישובים עצמם ,אשר ייקראו להציג יוזמות מקומיות לרעיון זה .פעילות זו תהווה נדבך
נוסף לפעולות המועצה כיום ,שכן ,המועצה תמשיך ביתר שאת בפעולות הפיתוח המתבצעות בשטח ,דוגמת
המשך פיתוח נווה זוהר ,פיתוח התשתיות בהר עמשא ובניה להשכרה באמצעות החברה הכלכלית חבל ים
המלח ביישובי סדום ים-המלח.
זאת ועוד ,במסגרת תכנית "מעברים" שעניינה תעסוקה  -יבוצע מיפוי מעסיקים אזורי ,יוקם פורטל ,ויוצע ליווי
פרטני של התושבים במציאת מקומות עבודה מיטביים.
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הנה כי כן ,סרקנו בחוברת זו שנים של פעילות ושל עבודה דינמית ,שנים בהן נדרשנו בין השאר להילחם על
המקום שלנו ,להילחם עבור ים המלח שלנו ,למעננו ולמען הדורות הבאים.
חלק מההישגים שקצרנו ,מהווים תשתית ומנוף לעשייה עתידית ,חלקם מצויים בהתהוות.
ביצענו פעולות שימור ,טיפוח ,שיקום ,בנייה ,תחזוקה ,שינוי ארגוני ,מחשבתי ,שינוי תדמית ,ומצאנו המון סיבות
לגאווה מקומית .הצבנו את מועצת תמר ואת ים המלח על מפת התקשורת והתודעה הארצית ואף הבינלאומית.
כל היופי הזה לא היה קורם עור וגידים בלעדיכם.
כך או כך עוד ארוכה הדרך ,העשייה כנראה לעולם לא תסתיים ,אבל כפי שצוטט כאן בפתיח נשיא המדינה לשעבר
שמעון פרס ז"ל " -אנשים שאין להם פנטזיה ,לא עושים דברים פנטסטיים" .צריך להמשיך ולחלום בגדול בכל אחד
מהתחומים הנזכרים כאן ,שהם תחומי חיינו ,חלקם בנפשנו ,לתחזק את הקיים ולסמן יעדים חדשים .יש לשמור
על יחד מנצח ולפעול ממקום אוהב ,דואג ,מכוון מטרה ,כדי לאפשר לעצמנו חיים איכותיים ונוחים ,ולמשוך לאזור
עוד ועוד תושבים חדשים ,שבדומה לנו נענים אל האתגר ,כי חבל ארץ זה הוא שלנו  -ועוד לא תמו כל פלאיו.

רואים עבר בונים עתיד

פרק הסיום
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שמים את ים המלח על המפה העולמית
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