ארכיון המים של עמק חפר
ארכיון המים של עמק חפר נוסד בשנת . 2004
הוא מתעד מסמכים כולל מפות ,אלבומים וכד' של  4אגודות שיתופיות
חקלאיות אשר בהן שותפים רוב הקיבוצים והמושבים בעמק חפר.
הפעילויות הן :
 אפיקי עמק חפר ,מפעל השבה לאספקת מי קולחין להשקיה .
אגודה זו משותפת לחברת מקורות ולחקלאי העמק.
 אגמי עמק חפר ,מפעל השבת מים המנצל מקורות מים שונים ,פנויים
בעמק חפר וסביבתה .
 חפר אקולוגיות ,אגודה שמקדמת פתרון בעיות סביבה  .אגודה זו
הקימה את המפעל הגדול ביותר בעולם המייצר חשמל ירוק באמצעות
תהליך הביו גז הנוצר מתסיסת פרש רפתות.
 עתודות ,אגודה חקלאית המקדמת נושאים כלליים כולל תיירות חקלאית.
בשלב הנוכחי ,הארכיון מרחיב את שירותו להתארגנויות נוספות שהוחלט לקדם
בתחום אנרגיה סולרית וניצול יתר של מים באזור.
במקביל  ,הארכיון נערך לתיעוד מורחב של נושא המים ,בעיקר בתחום עמק
חפר ,כחומר עזר לעיון עבור תלמידים ,אקדמאים ועוד וכן לתיעוד פעילותם של
נאמני נחל אלכסנדר .
אנו משתדלים לארגן את החומר הרב שמפורסם בעמק חפר ובמוסדות השונים
בנושא מים -מקורות המים ,שימושם ,איכותם ושמירתם כולל :
 מי תהום,מי נחלים – מים עיליים ,גשמים וכד' מיקומם,ספיקות,איכות.
 מי שפכים ,קולחין ,אפורים .טיהורם ,ניצולם ועוד.
 מחקרים ,ניסיונות ,ספרות מקצועית ,פרסומים שונים ,וכד'.
 אספקטים משפטיים ,אישורים ,תקנים ותקנות ,וכד'.
 מפות ,תמונות,מפרטים טכניים ,קווים ומאגרים ,משאבות וכד'
למען שמירת החומר והנגישות אליו דרושה עבודה רבה ואחראית מאוד.
כמות החומר וחשיבותו מצריכה את קליטתו המהירה והמדויקת -
רישום ידני וממוחשב ( קלדנות)  ,סריקה ותיעוד אחראי במיכלים ובמחשב.
בארכיון עובדים כיום תושבי עמק חפר גמלאים בהתנדבות  4ש"ע/שבוע.
אנו זקוקים למתנדבים נוספים שמתעניינים בנושא לבוא ולעזור לנו במפעל
חשוב ומעניין זה .
זאב הגלי
מנהל ארכיון מים עמק חפר
אפיקי עמק חפר
פל0505769596 .
טל0989436983 .
דואר אלקטרוני זאב :
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מבנה הארכיון









מיקום  :במרכז מבקרים אפיקי עמק חפר ,מאגר צפוני הנמצא בכניסה
דרומית מכביש  581מזרחית כ  4ק"מ מעין החורש .
פתיחה משעה  08:00עד  5 ,16:00ימים בשבוע.
נמצא במרכז מבקרים עמק חפר עם מבט סביבתי מדהים.
תנאי עבודה נוחים ,מותאמים לגיל וידע כגון מחשוב ,תיעוד ,וכד'.
קיימים מלמעלה מ 400 -מיכלים המסווגים על פי  30נושאים המסודרים
על פי מספר סידורי אשר בעזרת תוכנה ניתן למצוא בארון האחסון.
כעת יש צורך ברישום כל מסמך בכל מיכל .שמירת החומר במחשוב.
לסרוק את החומר החשוב ביותר.
קיימת ספרות ,חומר עיוני ,חוברות על נושא האגודות ,מפעל השבה,
מים בעמק חפר וישראל ,נחל אלכסנדר ואחרים הנמצאים בעמק חפר,
איכות הסביבה ,מטאורולוגיה עמק חפר ונושאים שונים.
הצלחנו לארגן אלפי תמונות ב  20אלבומים אשר עוברים קטלוג
ממוחשב לפני סריקתן כך שיעמדו לרשות רבים .שלב הבא יהיה לשלב
בניהול משותף מאות תמונות הנמצאות כבר במחשוב עם אלו
באלבומים.

