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 הקפאת המכרז להפעלת אמפיתאטרון במכתש רמון  הנדון:

  אני פונה אליך בדחיפות בבקשה להקפאת המכרז שפרסמה המועצה המקומית שאתה עומד בראשה

להפעלת    - האמפיתיאטרון.   מכרז  למיקום  אחרות  חלופות  ולבחון  רמון,  במכתש  אמפיתאטרון 

בקשתי אליך נעשית לאור הפגיעה הצפויה בטבע ובמעמד של מכתש רמון כשמורת אור כוכבים באם  

 .קיום המופעים אכן ייצא אל הפועל במיקום המתוכנן ובהיקפים המתוכננים

יאולוגית וגיאומורפולוגית מרהיבה ותצורת נוף  מכתש רמון הינו הגדול שבמכתשי הארץ, תופעה ג 

מרשימה, עשירה ומגוונת. מגוון בתי הגידול והמרחבים הפתוחים שמתקיימים בו, מאפשרים עושר  

בישראל.   והבולטים  הגדולים  החיים  בעלי  מיני  לרבות  וצומח,  חי  מיני   של 

 

בר מדורג  רמון  בו, מכתש  הגלומים  והמורשת  הנוף, הסביבה  ערכי  של  בזכות  ביותר  הגבוהה  מה 

  רגישות שטחים פתוחים לפי נתוני משרדנו. 

התשתית הטבעית העשירה של מכתש רמון, יחד עם מסלולי הטיול הרבים המוצעים בו, חניוני היום  

מנופיו   ליהנות  הבאים  רבים  ותיירים  מטיילים  אליו  מושכים  רמון,  למצפה  וסמיכותו  והלילה, 

קיבלה ממשלת ישראל החלטה לפיה גלומים במכתשי    1994מציע. בשנת  ומהחוויות שהטבע במכתש  

ובין לאומי  מידה  בקנה  ייחודיים  טבע  ערכי  מיוחדים    - הנגב  אמצעים  נקיטת  המחייבים  לאומי, 

)החלטה מס'   תיירות  ופיתוחם כאתרי טבע  תכנונם  בהם,  הפגיעה  מניעת  הטבעי,  לשימור מצבם 

 .צעות שמורות טבע מוכרזות(. כיום, רוב שטח המכתש מוגן באמ3494

 בנוסף לכך שרוב שטחו מוגן ע"פ חוק, מכתש רמון זכה להכרה כ"שמורת אור כוכבים" על ידי ארגון

International Dark Sky Association.     ,מכתש רמון הינו האתר היחיד בארץ המחזיק בתואר זה

ים ושמירה על חשכת שמי  ואף היחיד בכל המזרח התיכון. ההכרה במכתש רמון כשמורת אור כוכב

מטר   בארץ.  לו  דומה  שאין  נינוחה  ותיירות  טיילות  כאתר  ומיתוגו  מעמדו  את  מחזקים  הלילה, 

 .מבקרים באוגוסט בשנה שעברה 40,000פרסאידים, למשל,  משך למכתש רמון  



 

 

גורם משיכה נוסף של תיירות וטיילות באזור זה הינו השקט. השקט בכלל, ובמכתש רמון בפרט,  

מוצר תיירותי. למותר לציין כי השקט השורר במכתש רמון תורם גם להיותו בית גידול איכותי  הוא  

 .עבור החי והצומח

מכרז המועצה המקומית, המזמין הצעות להפעלת אמפיתאטרון בלב מכתש רמון, מקודם על בסיס  

נה, ואושרה  ש   15תכנית שהוגשה לראשונה על ידי רשות הטבע והגנים בשותפות עם יזם מקומי לפני  

לפני עשור. ניכר כי בעת הכנת התכנית, היה ידע מועט בנושא חשיבות חשכת שמי הלילה והשקט  

מאז,   עליהם.  התכנית  מימוש  של  הצפויה  להשפעה  או  התיירותי,  לפוטנציאל  או  החיים  לבעלי 

  הצטבר ידע רב בנושא, והיום ברור כי לפעילות שכזו יהיו השלכות קשות על הטבע ועל התנאים 

הראשית   המדענית  ידי  על  שהוכנה  דעת  חוות  לעיונך  מצרפת  אני  ייחודית.  תיירות  שמושכים 

שור, אודות פוטנציאל הפגיעה הצפויה במעמדו של המכתש כשמורת -נפלד ורנגה ק  פרופ'במשרדי,  

 .אור כוכבים באם אכן ייצא המיזם אל הפועל

טבעיים והתיירותיים של מכתש אני סבורה כי פעילות של מופעים אינה הולמת את המאפיינים ה

רמון, או את מעמדו כשמורת טבע, גן לאומי ושמורת אור כוכבים. עוד אני סבורה, כי יש לקדם  

פניתי   לכן  בטבע.  פוגעות  אינן  אשר  תיירותיות  פעילויות  תכנית חדשה, אשר תאפשר  זה  במקום 

תכנית המאפשרת עריכת  למנכ"לית רשות הטבע והגנים, על מנת שתקדם תוכנית כזו, שתחליף את ה

 .מופעים בלב מכתש רמון

לך   חשובה  הטבע  על  השמירה  כי  לי  ברור  בראשה,  עומד  שאתה  המועצה  פעילות  עם  מהיכרותי 

ולתושביך. על כן אני פונה אליך בבקשה שתקפיא את המכרז, ומזמינה אותך למהלך משותף של  

גם לצמצום הפגיעה בטבע וגם    איתור חלופה מתאימה למופעים תחת כיפת השמיים. חלופה שתביא

לפיתוח הכלכלי של מצפה רמון. אני משוכנעת כי ביחד נצליח להגיע לפתרון שייטיב עם מצפה רמון  

 .ותושביה, ועם הסביבה

אני מבקשת כי  עמדתי, שהיא עמדת המשרד להגנת הסביבה, המתנגדת לקיום המיזם במיקומו  

את המיזם עד למציאת חלופות, תובא לידיעת  ובהיקפו כפי שהם מתוכננים כיום, ובקשתי להקפ

 .המשתתפים במכרז

 

 ,בברכה
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 השרה להגנת הסביבה 
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