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 2014מליאה  2014רשות ניקוז שקמה בשור סיכום שנה 



 :תוכן
 
 .פרויקטים בביצוע -
 .פרויקטים שהסתיימו -
 .שיקום מחצבות -
 .2013אירועי גשמים דצמבר  -
 "צוק איתן"נזקי תשתיות ניקוז בעקבות  -
 .תחזוקה -
 .תוכנית עבודה ופרויקטים בתכנון -

 2014מליאה  2014רשות ניקוז שקמה בשור סיכום שנה 



 אגן נחל בתרים –אגם נופי עומר 

 פרויקטים בביצוע

 :על פי החלטת ממשלה שותפים•

 ל   "קק, עומר, חמת, משרד החקלאות 

 .נגב גליל, י"ממ, משרד החקלאות 

 .₪מליון  18עלות ביצוע •

 .2015צפוי לסיום •

 

 2014מליאה 



 אגן נחל בתרים –אגם נופי עומר 

 2014מליאה  פרויקטים בביצוע



 ש שניאור חשין"שביל אופניים ע

 פרויקטים בביצוע

 

 

 ,  נאות חובב, ניקוז רשות: שותפים•

 .ת"חמ, רמת נגב, באר שבע 

 בקטע נאות   12מ מתוך "ק 9בוצעו •

 .ש"חובב ב 

 .₪מליון  4.5עלות ביצוע עד כה •

   דים"הבהקטע נאות חובב עיר •

 .החל ביצוע באחריות הצבא

החל תכנון מפורט של קטע עיר  •

 .פארק גולדה – דים"הבה

 .₪מליון  20כ עלות ביצוע "סה•

 .2015צפי לסיום •

 2014מליאה 



 ש שניאור חשין"שביל אופניים ע

 2014מליאה  פרויקטים בביצוע



 מוקדי עצירה לאורך שביל שקמה

 פרויקטים בביצוע

 .מנהלת שקמה, רשות ניקוז :שותפים•

 נקודות עצירה לאורך השביל 6ביצוע •

 מכספי הקרן לשטחים פתוחים •

 .ח"אש 600עלות מוערכת •

 2015צפי לסיום תחילת •

 2014מליאה 



 פינוי פסולת לאורך נחל שקמה

 פרויקטים בביצוע

 .מנהלת שקמה, רשות ניקוז :שותפים•

פינוי פסולת ושיקום מכספי הקרן  •

 .לשטחים פתוחים

 .  ח"אש 300עלות מוערכת 

 .בוצע בשני אתרים



 הסדרת נחל חממה 

 פרויקטים שהסתיימו

 .אשקלון, רשות ניקוז :שותפים•

 מ"ק 3עבודות עפר לאורך : 'חלק א•

 .הסתיים 

עבדות בטון להסדרת  : 'חלק ב•

 ההרחבה

 ,  ₪מליון  1' חלק א

 .₪ ח"אש 800' חלק ב

   2014הסתיים ב 

 2014מליאה 



 הסדרת נחל חממה 

 2014מליאה  פרויקטים שהסתיימו



 גשר הצינורות נחל הבשור

 פרויקטים שהסתיימו

   :שותפים•

 רשות ניקוז•

 ת"חמ•

 מקורות•

 2014הסתיים ביצוע בדרום אדום •

 .₪מליון  2.8עלות ביצוע •

 2014מליאה 



 גשר הצינורות נחל הבשור

 2014מליאה  פרויקטים שהסתיימו



 שביל אופניים – השובליםשביל 

 פרויקטים שהסתיימו

 ,   רשות ניקוז :שותפים•

 ,  ל "קק,  מרחבים 

 .משרד החקלאות 

 ביצוע שילוט דרך  •

 .ומידע אזורי 

 .ח"אש 500עלות ביצוע •

 2014הסתיים תחילת •

 2014מליאה 



 שביל אופניים – השובליםשביל 

 2014מליאה  פרויקטים שהסתיימו



 שיקום מחצבת נחל באר שבע

 פרויקטים שהסתיימו -שיקום מחצבות 

 הקרן לשיקום  , רשות ניקוז :שותפים•

 .מחצבות 

  ₪מליון  7עלות ביצוע •

 .2014הסתיים תחילת •

 2014מליאה 



 שיקום מחצבת נחל באר שבע

 2014מליאה  פרויקטים שהסתיימו -שיקום מחצבות 



 נחל הבשור גררית – מה'גשיקום מחצבת 

 פרויקטים שהסתיימו -שיקום מחצבות 

 .מחצבותהקרן לשיקום , רשות ניקוז :שותפים•

 .  ₪מליון  5עלות ביצוע •

 .2014הסתיים יולי •

 "צוק איתן"ניזוק קשה במבצע •

 

 2014מליאה 



 2013שיקום נזקים לאחר שיטפונות דצמבר 

 2013אירועי שיטפונות 

רשות ניקוז ביצעה סקר  •

   .לאחר אירועי השיטפונות

התקבלו כספים ממשרד  •

שיקום  "החקלאות במסגרת 

 ".מפעלי ניקוז

עבודות הסדרה שיקום  •

 .והגנות יחלו בקרוב

כמו כן הוגשה שמאות  •

 .לצורך הכרה באסון טבע

 2014מליאה 



 "צוק איתן"שיקום נזקי מבצע 

 נזקי צוק איתן

רשות ניקוז ערכה סקר והגישה בקשה  •

תקציבים   לקבלת לרשות המיסים

 "צוק איתן"לשיקום נזקים לאחר מבצע 

 2014מליאה 



 "צוק איתן"שיקום דרכי ביטחון לאחר מבצע 

 נזקי צוק איתן

רשות ניקוז החלה בביצוע  •

עבודות מעבירי מים ותשתיות  

שיקום דרכי   ניקוז במסגרת

 .  ביטחון

 מסגרת תקציבית ראשונית•

 .  ₪מיליון  2

 



 "צוק איתן"שיקום דרכי ביטחון לאחר מבצע 

 נזקי צוק איתן



 נחל באר שבע

 2014מליאה  תחזוקה שנתית



 נחל הבשור

 2014מליאה  תחזוקה שנתית



 נחל חברון

 2014מליאה  תחזוקה שנתית



 אגם פארק נחל באר שבע

 פרויקטים בתכנון

עבודות עפר   הסתיימו•

   . ₪מליון  10 בהיקף

 .תכנון מפורט בשלבי סיום•

 .₪מיליון  85אומדן ביצוע •

רשות ניקוז הינה הזרוע  •

המבצעת לפרויקט זה  

 .מטעם רשות הנחל

צפוי לגמר תכנון מפורט  •

 .2015ינואר 

 2014מליאה 



 מעברי גשרים פארק נחל באר שבע

 פרויקטים בתכנון

הסתיים תכנון מפורט  •

לטיילת מאזור הפאר  

למבואה הדרומית של  

 .העיר

 .₪מיליון  3אומדן ביצוע •

רשות ניקוז הינה הזרוע  •

המבצעת לפרויקט זה  

 .מטעם רשות הנחל

צפי ליציאה למכרז תחילת  •

2015. 

 2014מליאה 



 רהט -פארק נחל גרר 

 פרויקטים בתכנון

 ,משרד הבינוי והשיכון, ל"קק, עיריית רהט, רשות ניקוז :שותפים•

 .המשך פיתוח הטיילת לאורך הנחל•

 .₪מליון  12תקציב קיים לביצוע •

 8.12.2014בוצע סיור קבלנים •

 2014מליאה 



 פרויקטים בתכנון

 רהט -פארק נחל גרר 

 2014מליאה 



 אום בטין –טיילת לאורך נחל חברון 

 פרויקטים בתכנון

 .מועצת אל קסום, המשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז :שותפים•

 .פיתוח הטיילת לאורך הנחל•

 יבוצע על בסיס הסדרת הידרולוגית שהביצוע שלה החל בתקופה האחרונה•

 2014מליאה 



 א סיר קסר –טיילת לאורך נחל ערוער

 פרויקטים בתכנון

 .מועצת נווה מדבר, המשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז :שותפים•

 .פיתוח הטיילת לאורך הנחל•

 2014מליאה 



 שצפים לאורך נחלים בישובים הבדואים

 פרויקטים בתכנון

 .החלטת ממשלה לפיתוח שצפים לאורך הנחלים ככל הנראה יוקצו תקציבי•

 הינם פרויקטים שתוכננו בעבר לאורך הנחלים, שזמינים לביצוע הפרויקטים•

 .ערוער –נחל טלה •

 .תל שבע –נחל גז •

 .שגב שלום –נחל צאן •

 .פארק חורה•

 .כסיפה –נחל באר שבע •

רשות הניקוז החלה לקדם המשך תכנון נחלים אלו על מנת שברגע ויהיו   •

 .הפרויקטים יהיו זמינים לביצוע, הכספים

 2014מליאה 



 שצפים לאורך נחלים בישובים הבדואים

 2014מליאה  פרויקטים בתכנון



 עיר בלב פארק –ירוחם 

 פרויקטים בתכנון

נעשה הליך לבחירת אדריכלי  •

 "תחרות"במסגרת , נוף

 .אדריכלים 2נבחרו •

 .אדריכל למתחם הפארק•

אדריכל למתחם הנחלים  •

 .העיריונים

  ₪מיליון  2קיים תקציב של •

 .לתכנון

 

 2014מליאה 



 פרויקטים בתכנון

 עיר בלב פארק –ירוחם 

 2014מליאה 



 הארכת דרך הבשור

 פרויקטים בתכנון

 ,  רשות ניקוז :שותפים•

 .ל"קק, מנהלת הבשור 

 הארכת השביל מפארק  •

 .אשכול לרעים 

 .  ₪מליון  14עלות מוערכת 

החל   ₪מיליון  7כ ' שלב א

איגום תקציבי לאחר קבלת  

מהקרן   ₪מיליון  1.2

 .לשטחים פתוחים

 2014מליאה 



 נתיבות -נחל בוהו

 פרויקטים בתכנון

 ,  רשות ניקוז :שותפים•

 .ל"קק, עיריית נתיבות 

ביצוע פארק עירוני  •

 .לאורך הנחל

הסתיים תכנון מפורט  •

 'שלב א

 

 2014מליאה 



 אופקים -נחל ותיקים 

 פרויקטים בתכנון

 ,  רשות ניקוז :שותפים•

 .ל"קק, עיריית אופקים 

ביצוע פארק עירוני לאורך  •

 .הנחל

 .הסתיים תכנון מפורט•

 .  ₪מליון 6עלות מוערכת 

 2014מליאה 



 נזקי צוק איתן

 2014רשות ניקוז שקמה בשור מליאה 
 

 .כתוצאה ממלחמה נגרמו נזקים רבים לקרקע ולניקוז 
 

 הוכן סקר נזקים והוגשה בקשה לפיצויים ממס רכוש  
 ₪מליון  16בגובה של כ

 
 

 .נערכו מספר דיונים וסיורים אם אנשי מס רכוש
 
 

 2014מליאה 



 
 כנס שימור קרקע  

 

 2014רשות ניקוז שקמה בשור מליאה  2014מליאה 
 

 בן גוריון באולם הסנט' כנס באונ
בהשתתפות שר החקלאות יאיר  

 שמיר  
דן בלומברג סגן הנשיאה  ' פרופ

 בן גוריון' של אונ
הוצגה תוכנית האב של שימור  

 קרקע  



 
 כנס שימור קרקע  

 

 2014רשות ניקוז שקמה בשור מליאה  2014מליאה 
 

 הספר שימור קרקע  
 

 עמודים בכריכה קשה 400
 

 שנים 5עבודה של כ
 

 עותקים  200הופץ ב


