על כוס מים

רשות ניקוז ים המלח
טבע מופר באמצע המדבר  -נחל חווה

נחל חווה הוא אחד מהנחלים המזינים את נחל צין באגן ניקוז ים המלח.
בחלקו המערבי  -ראש הנחל נמצא בסמוך לרובע מיושב והבנוי של מצפה
רמון (רובע דרכי הבשמים) ,ובחלקו המזרחי  -הנחל חוצה את אזור התעשיה
של היישוב .מרחב זה שימש בעבר כ“חצר האחורית“ של היישוב מצפה רמון
וסביבתו .ערוץ הנחל מופר לחלוטין על ידי מאות אלפי טונות של פסולות
מכל סוג ,שהושלכו במשך עשרות שנים באופן פיראטי ,דרכים פרוצות
וסוללות עפר .יתרה מכך ,באזור זה נמצא מט“ש ומאגר מי קולחין שעולה,
לעיתים קרובות ,על גדותיו ומייצר מפגעים סביבתיים כגון :מטרדי ריח ,מינים
פולשים ,יתושים “הנהנים“ ממקוואות של מים עומדים ועוד.
חשוב לציין שערוץ נחל חווה עובר סמוך מאוד לאזור התיירות הראשי של
מצפה רמון ,לשביל ישראל ,מצוק המכתש ,גן הפסלים ,מרכז המבקרים
ואזורי אירוח ומלונאות.
הפוטנציאל התיירותי והעיסקי של האזור ,ומנגד בעיות ניקוז ומטרדים
סביבתיים שנוצרו עקב שינויים גיאומורפולוגיים ,הביאו את רשות ניקוז
ונחלים ים המלח בשיתוף הרשות המקומית במצפה רמון “להרים את
הכפפה“ ולהכין תכנית שיקום כוללת ומקיפה הן לראש נחל חווה מזרח
ומערב והן לטיפול בגלישות מאגר מי הקולחין.
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על כוס מים
מטרת הפרויקט היא :הפיכת מרחב נחל חווה מ“חצר אחורית“ לפארק טבע
ומוקד תיירותי שימשוך אליו מטיילים רבים .זאת באמצעות שיקום סביבתי
כולל של אזור הנחל .עלות כלל הפרויקטים לשיקום סביבתי של האזור כולו
מוערכת בכ 15-מיליון ש“ח.
במקטע המזרחי של הנחל הפרויקט כולל :תוכנית הפרדה ,פינוי ומיחזור
הפסולות ,שיחזור מורפולוגיית אפיק הנחל ,שיקום אקולוגי ,חסימת דרכי
גישה להשלכה חוזרת של פסולת ,יצירת מערכת שבילי טיול ואופניים
שיחברו את מרחב זה מכביש  40ישירות לאזור התיירותי  -שביל ישראל
ומצוק מכתש רמון.
במקטע המערבי של הנחל הפרויקט כולל  :העתקת תשתיות הביוב מתוואי
הנחל ,נטיעות ,מתחם מדורות להתכנסות קהילתית ,טיפול במטרדים
סביבתיים ,שיקום תכסית קרקע ,שבילי טיול ואופניים ועוד.
לפתרון סוגיית גלישת מאגר הקולחין ,הוכנה תוכנית ל“טיפול שורש“
המשלבת הסכמות בין הרשות המקומית לחקלאי האזור בנושא עלויות
מי הקולחין יחד עם תכנית מפורטת להנחת קווי קולחין לאספקת כל מי
המאגר לטובת חקלאי האזור .בכך יסופקו כל מי המאגר ותימנע גלישה
עתידית.
ביצוע הפרויקטים לשיקום מרחב ראש נחל חווה באזור מצפה רמון צפוי
להתחיל בשנת  .2014תוך מספר שנים ,יזמן אליו האזור תיירים ומטיילים
רבים שיוכלו ליהנות ממרחבים אינסופיים ונופי טבע ומדבר ייחודיים.
לפרטים נוספים :עינב עמרם – ראש תחום תכנון וסביבה – רשות ניקוז ים
המלח 050-2036909
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