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תיירותי
$TS1$ומיחזור$TS1$
ומי־
והפררתן,סילוק

רשות ניקוז יםהמלח ,בסיוע הקרןלשיקום שט־
$TS1$שטחים$TS1$
השיקום,הכוללותטיפולכפסולות
$DN2$ומיחזור $DN2$חלק מהפסולות לטובת
משקמת
$DN2$שטחים $DN2$פתוחים
חזור
והמשרד להגנת הסביבה,
חים
ופיתוחשביליטיולושבילי אופניים .כמו כן מתוכננת במ־
$TS1$במקום$TS1$
בימים אלה את אזורנחל חווה ,סמוך למצפה רמון,
$DN2$במקום $DN2$הקמתו של חניון לילה לטובתמטייליםתרמילאים.
קום
לשינוע מים מושבים
ומשלבת בתוכנית השיקום גם מערכת
במסגרת תוכנית השיקום יונח גם על ידי רשות הניקוז ים
גידולי חקלאות מדברית .נחל חווה הוא נחל אכזב,
לטובת
המלח צינור מים ממאגר מיהקולחין שבנחל חווהלאזור
הגשמים ממישור הרוחות
בראשיתו הוא אוסף את מי
אשר
קולחין לחקלאות בפ־
$TS1$בפרויקט$TS1$
אספקת מי
׳מישור הרוחות׳ לטובת
ומדרונות הר סעד ,זורםלנחל טרףונחל דרס ,אשר מימיהם

שיחזור

צורת אפיק הזרימה

$DN2$בפרויקט $DN2$׳שפת המדבר׳.
רויקט
זורמים במורד נחל צין.
לדברי מנכ״ל רשות ניקוז יםהמלח,
במשר עשרות שניםהושלכו באופן פיראטיפסולות מסו־
$TS1$מסוגים$TS1$
$DN2$מסוגים $DN2$שונים באזור ראשהנחל ,נחסמו ערוצים ,נפרצו דר־
$TS1$דרכים$TS1$
גים
$DN2$מבוצע $DN2$בנחל ניקוי של הרי הפסולת המוצקה שהושלכהאליו
צע
פועלים להשלמת קו מי
כים
מזה עשרות שנים.במקביל אנחנו
$DN2$דרכים $DN2$ונבנוסוללות עפר .כתוצאה מכר נהרס ערוץ הנחל
מהמאגר שבנחל חווה ,מאגר שייספק מי השקייה
והקרקע במקום זוהמה .מאות דונמים הפכו למזבלה סמוך הקולחים
לקצינים״.
המכתש,
למצפה רמון לא הרחק מתוואי שבילישראל ,מצוק
לחקלאות באזור בית הספר
על פי התוכנית ,הפרויקט צפוי להסתיים בחודש הבא
גן הפסלים ומרכז המבקרים .תכנון שיקומו והסדרתו של
מתוך מגמה להפוך את אזור הנחלליעד תיירותי,ולחסוך
אזור נחל חווה ,בשיתוף מועצת מצפה רמון ,החל עודלפני
גידולי הח־
$TS1$החקלאות$TS1$
במים שפיריםולהמירם במיקולחין להשקיית
כשלוש שניםבעלות כוללת של כשישהמיליון שקלים.
$DN2$החקלאות $DN2$באזור.
קלאות
בימים אלה החלה רשות ניקוז ים המלח בביצוע עבודות
גריעמל ,״כיום מבו־
$TS1$מבוצע$TS1$
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