
 ישיבת מליאה
 
  

 2011דצמבר 

 רשות ניקוז שקמה בשור



 גשר הצינורות
  

 

 
 9,000,000עלות הפרויקט ₪ 
י תורמים "מימון ע-jnf  ב"ארה. 

 (ישירות לרשות הניקוז)    
 
ורועי אסף -תכנון מרש אדריכלים . 
 
ניהול הפרויקט רשות ניקוז 
 
 לינזןצבי –פיקוח. 
 
סולל בונה-קבלן מבצע. 

 

 

 



 



 





 



 



 







 נחל שקמה השלמות השביל

שותפים לפרויקט 

רשות הניקוז 

משרד החקלאות 

המשרד להגנת הסביבה 

חברה ממשלתית לתיירות 

חוף אשקלון,שער הנגב,מועצות אזורית לכיש 

 10,000,000₪עלות הפרויקט 

 



 שביל נחל שקמה







 שיקום אגם ירוחם

שותפים לפרויקט 

רשות הניקוז 

מועצה מקומית ירוחם 

לפיתוח נגב גליל המשרד 

לישראל קרן קיימת 

ח"ש 2,000,000-' הפרויקט שלב א עלות 

 

 













 רהט-טיילת נחל גרר 
שותפים לפרויקט 

רשות הניקוז 

משרד החקלאות,רהט,ל"קק 

 3,500,000עלות הפרויקט ₪ 

הקמת טיילת בעיר רהט 

 



 רהט-טיילת נחל גרר 



 רהט-טיילת נחל גרר 



 רהט-טיילת נחל גרר 



 טיילת להבים
שותפים לפרויקט 

רשות הניקוז 

להבים,ל"קק 

 1,750,000עלות הפרויקט ₪ 

טיילת נופית ומערכת שבילי אופניים וגשרונים 

 



 טיילת להבים



 טיילת להבים



 'ביצוע שלב א
 עבודות עפר

 ,עיריית באר שבע:שותפים לפרויקט
 .ל"קק,רשות ניקוז

 ח"ש 6,000,000-היקף הפרויקט
 
 

 פארק נחל באר שבע-אמפיתיאטרון
 



 שביל נופי נחל גרר
 

 שמעוןרשות ניקוז ומועצה אזורית בני 
   ₪ 900,000עלות הפרויקט 

 .ל"רשות הניקוז משרד החקלאות קק
 

 שביל נחל גרר-בני שמעון
 



 שביל נחל גרר-בני שמעון
 



 שביל נופי נחל גרר
 

 אשכולרשות ניקוז ומועצה אזורית 
   ₪ 750,000עלות הפרויקט 

 
 

 מ אורך שבילי אופניים"ק 40ביצוע 
 

 -מועצה אזורית אשכול
 שביל אופניים

 



 שביל נופי נחל גרר
 

 רמת נגברשות ניקוז ומועצה אזורית 
   ₪ 750,000עלות הפרויקט 

 .ל"רשות הניקוז מועצה אזורית וקק
 

 מעביר מים–רמת נגב 
 



 ניצנה מעביר אירי–רמת נגב 
 



 מועצה אזורית מרחבים
 נחל שמריה דרך נופית

 
 שמריהשביל נופי נחל 

 
 מרחביםרשות ניקוז ומועצה אזורית 

   ₪ 900,000עלות הפרויקט 

 .ל"רשות הניקוז מועצה אזורית וקק
 



 מועצה אזורית מרחבים
 נחל שמריה דרך נופית

 



 ניהול פרויקטים
2012-2016   

 
 

   ₪ 20,000,000 הבהדיםעיר -רמת חובב–באר שבע -שביל אופניים.א

 
  ₪ 50,000,000-פארק ירוחם.ב

 
  ₪ 20,000,000פארק ואגם דימונה .ג

 
  ₪ 20,000,000-אגן בתרים-אגם נופי עומר.ד

 
  ₪ 30,000,000-פארק נחל גרר רהט .ה

 
  ₪ 10,000,000-מנהלת הבשור .ו

 
     ₪ 10,000,000–מנהלת שקמה .ז

 
 

 ח"ש 160,000,000 -היקף פרויקטים נוספים



 אגם-ירוחם פארק 

  -תאור העבודה 

 פיתוח והשלמת פארק ירוחם  

 ניהול המנהלת,גיוס כספים  

 :עלויות ביצוע 

 

 ח"ש 50,000,000

 



-עומר פרויקט 
 אגם

  -תאור העבודה 

הקמת מאגר נופי ביובל נחל   
 בתרים

 

 עלות הפרויקט

18,000,000 ₪ 

 

 קיימת החלטת ממשלה

 



 דימונה פרויקט האגם 
 

 הקמת אגם נופי בדימונה
 

     ₪ 10,000,000' תקציב לשלב א

 .ל"רשות הניקוז עיריית דימונה וקק
 



 שביל אופניים מאספלט
 

 הקמת שביל אופניים
 

 ח"ש 20,000,000בהיקף כספי של 
 

 שותפים לפרויקט
 רמת חובב,באר שבע,רשות ניקוז
 ת"החמ,המשרד נגב גליל ,רמת נגב 

 קרן קיימת לישראל
 
 



 ניקיון אתרי פסולת בנחלים

שיתוף  ,שיקום נחלים סמוך לישובים ופזורה הבדואית
 בתי ספר אזוריים,הקהילה

 .מבצעי ניקיון ושיקום נופי
 תחזוקה-בשנה  ח"מלש 2
. 


