
 2012ח פעילות שנתית "דו
 
  

 2012דצמבר 

 רשות ניקוז שקמה בשור



 'ביצוע שלב א
 עבודות עפר

 :שותפים לפרויקט
 

 ,עיריית באר שבע
 .ל"קק,רשות ניקוז

 
 ₪ 6,000,000-היקף הפרויקט

 
 
 
 

 פארק נחל באר שבע-אמפיתיאטרון
 



 פארק נחל באר שבע-אמפיתיאטרון
 

 'שלב ב
 

 ביצוע עבודות פיתוח
 י חברה כלכלית "ע 

 באר שבע



 פארק נחל באר שבע-אמפיתיאטרון
 



 אגם פארק נחל באר שבע

 נחל באר שבע פארק-אגם
 

 עיריית באר שבע רשות הניקוז
 j n fל   "קק 
 

 'שלב א
 

 עבודות עפר
 

 ₪מיליון  6.25היקף כספי 
 
   

 'שלב ב
 
 2013-14 
 
 
 ₪מיליון  15-כ 
 



 אגם פארק נחל באר שבע



 הבשורשביל נופי נחל 
 

 אשכולרשות ניקוז ומועצה אזורית 
   ₪ 750,000עלות הפרויקט 

 
 

 מ אורך שבילי אופניים"ק 40ביצוע 
 

 -מועצה אזורית אשכול
 שביל אופניים

 



 -מועצה אזורית אשכול
 שביל אופניים



 -מועצה אזורית אשכול
 שביל אופניים



 מצפור מאגרי הבשור

 מצפור מאגרי הבשור
 :שותפים

 
 מועצה אזורית אשכול  

 ל"קק,רשות הניקוז 
 ח"ש 1,200,000היקף כספי 



 מצפור מאגרי הבשור



 ש שניאור חשין"שביל אופניים ע
 הקמת שביל אופניים 

 
 ח"ש 20,000,000בהיקף כספי של 

 
 שותפים לפרויקט

 רמת חובב,באר שבע,רשות ניקוז
 ,המשרד נגב גליל ,רמת נגב 

 קרן קיימת לישראל ת"החמ
 
 



 ש שניאור חשין"שביל אופניים ע
 



 ש שניאור חשין"שביל אופניים ע
 



 שיקום מחצבה נחל רביבים

מליון  5-עלות הפרויקט כ₪. 

שותפים  : 

 מ"קש      

 רשות הניקוז     

 מועצה אזורית רמת נגב     

 

  העבודה כוללת דיפונים 

 הסדרת המחצבה ושביל נופי    



 שיקום מחצבה נחל רביבים



 שיקום מחצבה נחל סכר מורד

 ₪מליון  2: עלות הפרויקט

 רשות הניקוז, מ"קש: שותפים



 הסדרת נחל חממה

 הסדרת נחל חממה
שותפים עיריית אשקלון  

 רשות הניקוז
 
 

 ₪מיליון  1היקף כספי 

 בביצוע
 

 'שלב ב
 2013-14-מיליון  ב5



 הסדרת נחל חממה



 דרך נופית נחל גרר

 הקמת דרך נופית נחל גרר
 

שותפים מועצה אזורית בני  
 ל"שמעון רשות הניקוז קק

 
 ₪מיליון  1.5היקף כספי 

 2012בוצע 



 סמוך לניצן– פ"שצפרויקט הקמת 

 ועבודות ניקוז   פ"שצהקמת 
 ח"מיליון ש 1.2היקף הפרויקט 

 
 

 שותפים לפרויקט
 מועצה אזורית חוף אשקלון

 רשות הניקוז 



 טיילת להבים
שותפים לפרויקט 

רשות הניקוז 

להבים,ל"קק 

 1,750,000עלות הפרויקט ₪ 

טיילת נופית ומערכת שבילי אופניים וגשרונים 

 



 טיילת להבים



 אגן שקמה בשור -שימור קרקע
 

עבודות שימור קרקע בהיקף כולל  
 .ח"ש 750,000

 
 :שותפים

 החקלאות. מ
 אגודות חקלאיות מושבים קיבוצים

 רשות הניקוז



 שימור קרקע חצרים

פרויקט שימור קרקע  
וניקוז בשטחי חוחובה  

מליון  1.5 פרוייקטעלות 
₪. 

 
 :שותפים

 החקלאות. מ
 חצרים. ק

 רשות הניקוז
 



 אגם-ירוחם פארק 

  -תאור העבודה 

 פיתוח והשלמת פארק ירוחם  

 ניהול המנהלת,גיוס כספים  

 :עלויות ביצוע 

 

 ח"ש 2,000,000

 



 ניקיון אתרי פסולת בנחלים

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

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


