פורום רשויות ניקוז/נחל
הנדון :הזמנה לסדנת נחלים תשע"ו 1025-1026
פורום רשויות הניקוז והנחלים מזמינים אותך להשתתף בסדנת נחלים תשע"ו שתעסוק בנושא:

" מים והחיבור עם המרחב הבינלאומי ,החקלאי והסביבתי "
סדנת הנחלים מהווה "שולחן עגול" ולימוד משותף לכלל בעלי העניין העוסקים בשטחים פתוחים
וניהול נגר .בסדנה ,בעלי עניין שונים ,באים יחד לפתח יחסי עבודה תקינים וללמוד אחד מהניסיון והידע
של השני .למדנו שניהול נגר הוא נושא רב תחומי ורק שיתוף פעולה של כולם יאפשר ניהול אגני טוב
יותר .כל שנה נבחר נושא מרכזי לדיון ,מוזמנים מרצים מהשורה הראשונה ,ובתום ההרצאה מתקיים דיון
מעמיק על הסוגיה שהציג המרצה במטרה להגיע לרעיונות לדרכי פעולה או שינוי במדיניות.
רקע :סדנת נחלים וניהול נגר החלה במטרה להעשיר את עובדי רשויות הניקוז/נחל לאור שינויים שחלו
בסמכויותיהן ומעמדן מאז הרפורמה ב .5991-הסדנה הראשונה החלה לפעול בבאר שבע .במהרה ,נושא
הסדנה הוביל להתעניינות של בעלי עניין נוספים השותפים לעבודה בניהול נגר ,אשר מאז ,לוקחים חלק
בסדנה :רשות הטבע והגנים ,קק"ל ,החברה להגנת הטבע ,מכון דש"א ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד
החקלאות ,משרד הפנים ,מקורות ,משרד הבריאות ,רשות המים ,תאגידי מים וביוב ,אדריכלי נוף,
מהנדסים ,אקדמאיים ,מתכננים ,יועצי סביבה ואחרים.
בחירת הנושא לשנת תשע"ו :בסדנאות שקיימנו בשנים האחרונות עסקנו בהעמקת הידע לתכנון נכון
לניהול אגני ההיקוות ,הבנת הצורך בניהול אגני ,תיקון לחוק הניקוז ותחומי אחריות משפטית ,היבטים
שונים לשיקום נחלים ,הבנת שפת האוצר ,שירותי המערכת האקולוגית ,יחסי הגומלין בין רשויות
הניקוז/נחל ומוסדות התכנון ,הערכות המדינה לשיטפונות גדולים לאורך החוף ובתוך הערים ,תמ"א אחת
ועוד נושאים רבים ומגוונים .בדיון שהתנהל בסדנה בשנה שעברה הועלו מספר רב של נושאים לדיון
השנה .מבין הנושאים ,נבחרו שלל נושאים הקשורים ב :הובלת מים  -מים מישראל לירדן ומים לנגב;
בעיית עודפי עפר לנגר עילי  -החפירות המאסיביות עבור כבישים ועבור הרכבת הקלה אשר מביאים
לעודפי עפר מפוזרים בסביבה; שמירה ופיתוח המרחב החקלאי בניהול אגן  -חקלאות לאורך הנחל ,אגרו-
אקולוגיה והקונפליקט בין חקלאות ושמירת טבע .נחתום את הסדנה עם פרויקט מים לאומי :ניקוי והעמקת
נחל הקישון.
אני מודה לוועדת ההיגוי לסדנה ,חיים חמי ,זאב לנדאו ,דוד פרגמנט ,ליאור לוינגר ,אלי ארגמן ואבי אוזן.
תודה נוספת למשרד החקלאות על מתן אכסניה לסדנה ובסיס לפעולה.
המפגשים יתקיימו ביום חמישי האחרון לכל חודש באולם הסמינרים  -בניין שה"מ (ג') ,במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,מכון וולקני ,ראשון לציון ,בין השעות  53:31עד  .50:11ההשתתפות אינה
כרוכה בתשלום או בהרשמה מראש .להכוונה ב Waze -יש לכתוב – מכון וולקני.
נשמח לראותכם לוקחים חלק בסדנה,
המפגש הראשון יתקיים ביום חמישי ה.59.51.51 -
בברכה,
פרופ' ראובן לסטר ,עו"ד
מנהל הסדנה עבור רשויות ניקוז/נחל
הילה שגיא ,רכזת הסדנה
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נושא :מים והחיבור עם המרחב הבינלאומי ,החקלאי והסביבתי
תאריך

נושא

61.01.02
מפגש
ראשון

העברת מים
לירדן

62.00.02
מפגש
שני

פתרונות
לעודפי עפר
במגה
פרויקטים –
מטרד או ניצול אינג' עופר
סלעי
הזדמנות

מרצה

תפקיד

אינג' גיורא
שחם

הנדסת משאבי סביבה
ומים

זאב אחיפז

מנהל אגף תפעול ,רשות רמון בן
המים
ארי

ד"ר אמיר ארז
(ברכות)

ראש אגף מים ונחלים
המשרד להגנת הסביבה

רמי זידנברג

מו פרוביזור

50.06.02
מפגש
שלישי

העברת המים
בנחל איילון
בנוגע לקו
הרכבת

61.0.02
מפגש
רביעי

השבה לטבע
של מדגים
נטושים

62.6.02
מפגש
חמישי

חיבור הערבה
למערכת
המים הארצית גיל סלוין

קרלוס פרסיה
נטע פינשטיין
דר' אורית
סקוטלסקי
ניר פרוימן
גרשון פלג
אילן חמו

חיים סהר

50.5.02
מפגש
שישי

מרחב כפרי
חקלאי

ליאור לווינגר
צפריר רינת
ניסים אלמון

61.1.02

מנחה

המחלקה לסקר וייעוד
קרקע ,האגף לשימור
קרקע וניקוז ,משרד
החקלאות
ניהול ,תכנון ,ייעוץ
וניהול פרויקטים -
חברת ע.סלעי הנדסה
בע"מ
מנהל אגף התכנון,
רשות המים
מהנדס מרחב מרכז,
מקורות
ס .מנהל האגף לשימור
קרקע וניקוז במשרד
החקלאות
רכזת תחום מים
ונחלים ,החברה להגנת
הטבע
מנהל אגף הדיג ,משרד
החקלאות

דר' אלי
ארגמן

זאב
לנדאו

תפקיד
מנכ"ל רשות
ניקוז ונחלים
ירדן דרומי

מנכ"ל רשות ניקוז
ונחלים ערבה
מתכנן שימור קרקע,
מרחב מרכז ,קק"ל

אדריכל נוף-סטודיו
אורבנוף
עיתונאי ,כתב איכות
סביבה ,הארץ
מנכ"ל רשות ניקוז
ונחלים שרון

צביקה
סלוצקי

מנכ"ל רשות ניקוז
כנרת

דר' אורית
סקוטלסקי
עליזה
רפפורט-
רוטמן

רכזת תחום מים
ונחלים ,החברה
להגנת הטבע

מנכ"ל רשות
ניקוז ירקון

יוסי יעיש
משה
יזרעאלי

מנכ"ל רשות
ניקוז ונחלים
כרמל

דן אלון
אבי אוזן

דר'
ישראל
גב

פנחס
כהנא

תכנון סביבה ונוף

מנהל התחנה
לחקר הסחף,
משרד החקלאות

יושב ראש ארגון מגדלי
דגים
מהנדס מרחב הדרום,
מקורות

מגיב/ה

תפקיד

מזכיר ארגון מגדלי
הדגים
מנהל מרכז
הצפרות הישראלי
אקולוג נחלים ובתי
גידול לחים ,רשות
הטבע והגנים

ממונה תכנון
הידרולוגי ,רשות
המים

מנהל מחלקת
תכנון מתארי,
קק"ל

חופשת פסח
אריה
רחמימוב

62.2.02
מפגש
שביעי

שמירה על
שטחים
ים
חקלאי
ליאורה מירון
באזור המרכז:
ג'וואד
דר'
תכנית אב
חסן
לירקון

51.2.02
מפגש
שמיני

ניקוי והעמקת
נחל הקישון

חיים חמי

ארכיטקט ואורבניסט /
אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ
אדריכלית ,ומתכננת
ערים
פרופסור חבר
להידרוגיאולוגיה ,אוני'
אל-קודס

דר' דוד
פרגמנט

מנהל רשות נחל
הירקון

מנכ"ל רשות ניקוז
ונחלים קישון

חיים
חמי

מנכ"ל רשות
ניקוז ונחלים
קישון

שרון ניסים

מנכ"לית רשות נחל
הקישון

