Dead Sea
Drainage Authority
י"ז/חשון/תשפ"א
 04נובמבר 2020
סיכום ישיבת מנהלת נחלי ערד מס' 3
משתתפים:
ראה רשימת משתתפים (נספח א')

דיון:
 .1מטרת הישיבה:
א .מעקב אחר נושאים לטיפול מישיבת מנהלת מס' .2
ב .העלאת נושאים לדיון וקידום לפי ועדות עבודה.
 .2מצ"ב מצגת ישיבת המנהלת .סיכום הישיבה והמצגת הועלו לאתר רשות ניקוז ים המלח.
 .3פערים מישיבת המנהלת מס' :2
א .הקמת פורום רפרנטים  GISלא התקיים בשל אי – איוש רכז  GISבעיריית ערד.
ב .הקמת צוות עבודה לקידום מפת תיירות וטיולים חדשה -לא בוצע ,נדרש לקדם לקראת
מנהלת הבאה
ג .קידום טיפול בפריצות רכבים באזורי טיול בשטחים פתוחים -לא בוצע ,נדרש לקדם
לקראת מנהלת הבאה
 .4נושאים מרכזיים לפי ועדות עבודה:
א .תכנון ומדיניות:
 )1תכנון שכונות בממשק עם נחלים ,מרים אלחדד -הצגת שכונות העיר שנמצאות בתכנון
בממשק עם וואדיות :שקד/מעוף ,רובע  ,12רובע 5ב .העירייה רואה חשיבות בתכנון
וקידום שכונות ירוקות תוך ניצול עודפי עבודות עפר בראייה סביבתית למניעת פגיעה
בראשי נחלים .תכנית אב לנחלים מגדירה הנחיות ברורות ,העירייה רואה חשיבות
גדולה ליישום הוראות המסמך וההנחיות המרחביות שנובעות ממנו.
 )2היבטים סביבתיים בממשק עיר /נחל /שטחים פתוחים בתכנית כוללנית ערד ,ברק כץ-
התכנית נמצאת בשלב ניתוח חלופות .חזון ויעדים :ערכים נופיים וקשר למדבר.
בתחום הנוף ישנה העדפה למופע הנופי של ערוצי הנחלים ושיפור נגישות הציבור אל
הוואדיות.
 )3עדכון תכנון טיילת סף מדבר וראש נחל יעלים ,ורדית צורנמל -טיילת סף מדבר:
"מתשתית לטיילת" ,החזון -ציר תרבותי תיירותי וקהילתי ,חיבור לב העיר לטיילת.
ראש נחל יעלים :שיתוף פעולה של עיריית ערד ,יח"ס ורשות ניקוז ים המלח .זהו שטח
צמוד לשולי אזור התעשייה ,האתגר הוא פיתוח השטח .בשלב המיידי המטרה לייצר
תצפית עליונה ומבואה תחתונה.
 )4פרויקט פוטנציאל פלישת מינים מהעיר ערד לנחלי מדבר יהודה ,מכאל בלכר-
הפרויקט נמצא בשלב סקר .ערד היא העיר הראשונה שמתבצע בה פרויקט כזה .מטרה-
שמירה על השטחים הפתוחים הטבעיים הרבים הסובבים את העיר.
 )5עדכונים שוטפים בסביבה העיר ערד ,דנה רודד-
 אנו ממשיכים את תכנון פארק ערד ,הוקמה מנהלת. הוגש קול קורא "סביבטבע  "2020של המשרד להגנת הסביבה.– שביל אופניים סינגל רחמים -נדרשת עבודה מול המנהל לתיקון השביל.
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ב .תחזוקה ,אכיפה ופיקוח:
 )1החלפת קו ביוב ראשי למט"ש וקידום תכניות לתחנות שאיבה בנחלים ,אבי עמר-
הצגת מאסף מזרחי לתחנת שאיבה בתי מלון ,מאסף לתחנת שאיבה נעורים וטיפול
בתחנות השאיבה המזרחיות .מאסף ראשי למט"ש ערד -בניית קו חדש מקביל
למאסף הקיים.
בוצע ייעול מערך האחזקה ע"י הוספת שלטים עם מספר על שוחות ביוב ,זה עוזר
במיקוד מפגעים.
 )2קידום פיקוח למניעת מפגעים ,קורל לוי – הצגת הפעולות שנעשו במרחב העירוני
למניעת מפגעים ,כדוגמת סיורים ,הסברה ,קידום נהלים והקמת יחידת פיקוח
סביבתי.
ג .חינוך וקהילה:
 )1עדכונים והצגת תכנית עבודה לחינוך  ,2021שרית מויאל" -ערד בכל אופן"" ,ביובליץ"-
מתוכנן לחודשי מרץ" ,תכנית סיורים נחלי ערד" -חינוך מבוסס מקום.
 )2הצגת פרוייקט  , 500עזרא ששון -קליטת  500מובטלים מאזורים שונים בדרום לטובת
תחזוקה ושמירה על השטחים הפתוחים ,טשטוש שבילים וטיפול במינים פולשים.
 )3פרויקט נוף משותף ,אורן עמית -הצגת תערוכת "נוף משותף בין מים למים" .הפרויקט
החל בעבודה קהילתית משותפת סביב בורות המים (קולטי נגר מנחלים) בבקעת
הקנאים ,והמשיך כפרויט "נוף משותף" המציע תכנית למרחב ביוספרי באזור ערד
כאקט המאפשר חיים ברי קיימא במרחב.
ד .תיירות וטיילות:
עדכון שוטף פיתוח תיירותי בערד ,אנה סנדלר" -שביל ישראל לאופניים"" ,קידום
המוצר הדרומי"" ,דרך ארץ ים המלח".
סיכום :
ראש העיר ,עו"ד ניסן בן חמו:
 )1מברך את קיום המנהלת ואת מס' המשתתפים הגדול.
 )2צמצום מס' הנושאים למנהלת הבאה כדי לאפשר דיון רחב יותר.
 )3סקר מינים פולשים -מבקש לקבל כבר עכשיו הערות וממצאים.

רשמה :מוריאל קוסומנו

העתקים:
משתתפים -נספח א'
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נספח א' – רשימת משתתפים בישיבה לפי גופים
גוף
עיריית ערד

רשות ניקוז ים המלח

יח"ס נגב מזרחי
רט"ג

קק"ל
רשות העתיקות
המשרד להגנת הסביבה
משרד השיכון
תכנית כוללנית ערד

תאגיד מעיינות הדרום
יחידת חילוץ ערד
החברה להגנת הטבע
מכון מחקר ים המלח
עמותת תיירות ערד
משרד 'צורנמל טורנר"
הועדה לאיכות
הסביבה

שם
עו"ד ניסן בן חמו
סיון כהן
גרי עמל
דיאנה גיטיס
רחל לנצ'נר
שמואל אורן
מרים אלחדד
אור קרן
רומי כוריאל
אורן עמית
יואב פליישר
אנה סנדלר
הילה צחי
איתי פרימן
מוריאל קוסומנו
איילה אברהמי גובר
נעה כהן קיסינגר
שרית כהן מויאל
קורל לוי
דנה רודד
עזרא ששון
עדן אוליאל
אודי קולומבוס
ג'מיל אלעטראש
טלילה ליבשיץ
אורנית גינת
סבטלנה טליס
רננה אילן
רעות ברגר-טל
חני שליו

תפקיד
ראש העיר
חברת מועצת ערד ויו"ר ועדת איכות סביבה
מנכ"ל העירייה
חברת מועצה
מנהלת מחלקת חינוך
מנהל מחלקת תברואה
מהנדסת העיר
מנהל מחלקת חדשנות ואסטרטגיה
מתכננת עירונית אסטרטגית
רכז תחום התרבות
מנהל מחלקת הגינון
תיירות ערד
מנכ"לית חכ"ל ערד
מנכ"ל
מתכננת סביבתית
מנהלת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי
רכזת קיימות
רכזת חינוך
רכזת פסולת
מתכננת סביבתית
מנהל מרחב נגב צפוני
רכז תחום פסולת
אקולוג נגב צפוני
פקח
רכזת קהילה ויער צפון הנגב
רכזת קהילה ויער בהר הנגב והערבה
רשות העתיקות
רכזת תשתיות
אקולוגית המחוז
מתכננת המחוז

תמר אריאל
ברק כץ
רונית ניר
זיו וייס
שעיה קרפ
אבי עמר
אורי קוצר
שירי גרוסברד
דנה טבצ'ניק
אופיר כץ
מיכאל בלכר
עדי שבת
ורדית צורנמל
ד"ר שרית עוקד

חברת "מנעד"
חברת "אתוס" יועץ סביבה
יועצת תיירות
חברת "אתוס" יועץ סביבה
מנכ"ל
מהנדס התאגיד
מפקד יחידת החילוץ
רכזת טבע עירוני
רכזת נחלים
חוקר
חוקר
יו"ר עמותת התיירות
מתכננת
נציגת ציבור
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נספח ב' – תמונות:
חברי מנהלת נחלי ערד בישיבה מס' 3
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נספח ג' – מסגרת עבודה
.1
.2
.3
.4
.5

המנהלת מורכבת מוועדת היגוי רחבה בה חברים כל השותפים.
המנהלת הינה וולונטרית ,החלטותיה מתקבלות בהסכמה.
בראש המנהלת עומד ראש עיריית ערד ,עו"ד ניסן בן חמו.
המנהלת מתכנסת פעמיים בשנה ,או לפי צורך.
סדר היום של המנהלת יישלח מראש וייקבע על בסיס ועדות עבודה.

מרכז
וועדת
ועדה
עבודה
יח"ס
תכנון
ומדיניות נגב
מזרחי

חברי ועדה

יח"ס; אגף הנדסה;
משרד השיכון; רמ"י;
תאגיד הביוב; קק"ל;
רט"ג;
תחזוקה ,מנכ"ל מנכ"ל; אגף תברואה;
עירייה רמ"י ,רט"ג ,תאגיד
אכיפה
הביוב ,רשות בדואים.
ופיקוח
חברה כלכלית; רט"ג;
חברה
תיירות
וטיילות כלכלית עמותת תיירות; קק"ל;
רשות הבדואים.
חינוך
תכלול
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יח"ס
נגב
מזרחי
רשות
ניקוז
ים
המלח

אגף חינוך; יח"ס;
קק"ל; רשות בדואים.
מנכ"ל עירייה; יח"ס;
רשות ניקוז.

נושאים לדוגמא

איש קשר

תכנון שכונות חדשות ,תשתיות; יישום
הנחיות מרחביות; תאום בין תכניות אב;
מידע מרחבי; ייזום פרויקטי פיתוח
ומענה לק"ק; מחקר אקולוגי.
פסולות בנחלים; דיווח על מפגעים;
פריצות לרכבים.

דנה רודד
danar@negevenv.org.il

פרויקט סף המדבר; תשתיות מטיילים
שאינן בשמורת טבע; שבילי ערד
למיניהם; פרויקטים תיירותיים; חניוני
לילה.
מגבונים בנחלים; תכניות חינוכיות;
אירועי שיא; שילוב פעילות חינוכית
בפרויקטים הנדסיים.
ריכוז פעולת המנהלת.

יערה חסאר
yaara_h@arad.muni.il
אנה סנדלר
annas@kalkalit-arad.co.il
שרית מויאל
Saritm@negevenv.org.il
מוריאל קוסומנו
moriel@dsda.org.il

