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לאישור-19.03.2019מתאריך 01-2019' פרוטוקול מליאה מס

https://dsda1.sharepoint.com/sites/DMS-DSDA/Shared%20Documents/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%202019/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%2002-2019/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%201%202019%20-%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%2002-2019.docx?web=1


כחברת מליאת רשות ניקוז ים המלח, א תמר.מ ראש מ"רותי קפלן מ' מינוי גב•

אישור מינויים

file:///C:/Users/איתיפרימן/Dsda/DMS-DSDA - מסמכים/הנהלה/מליאה/ישיבות מליאה 2019/מליאה 02-2019/מינויים/פרוטוקול דואל למינוי רות קפלן ברשות הניקוז.pdf.pdf


.ר חדש לרשות ניקוז ים המלח"תתקיים ישיבת מליאה מיוחדת לבחירת יו7.1.2019בתאריך •

לאישור-ל "מבקר פנים ומנכ, ש הרשות"י צוות המורכב מיועמ"ר יעשה ע"נוהל בחירת יו•

ר לרשות ניקוז ים המלח"בחירת יו

file:///C:/Users/איתיפרימן/Dsda/DMS-DSDA - מסמכים/הנהלה/מנכל/בחירת יושב ראש חדש/בחירת יור רשות ניקוןז- הנחיית מנכל רשות המים.pdf


2' עדכון מס–2019תקציב 

file:///C:/Users/איתיפרימן/Dsda/DMS-DSDA - מסמכים/הנהלה/מליאה/ישיבות מליאה 2019/מליאה 02-2019/עדכון תקציב 2 2019/רשות ניקוז ים המלח עדכון 2 לתקציב 2019.xlsx


2020הצעת תקציב לשנת עבודה 

https://dsda1.sharepoint.com/sites/DMS-DSDA/Shared%20Documents/הנהלה/מליאה/ישיבות%20מליאה%202019/מליאה%2002-2019/תקציב%202020/רשות%20ניקוז%20ים%20המלח%20-%20הצעת%20תקציב%202020.xlsx




(  ירושלים)קידרוןמפעל ניקוז נחל 

תמונה

–מטרה

שיקום הנחל באמצעות יצירת תשתית להקמת  
מתקן קדם לטיפול בשפכים

₪  20,000,000–אומדן פרויקט 

6,000,000₪–2020-השתתפות רשות ניקוז ל

2019-2022: תקופת ביצוע

בביצוע חלקי–סטטוס

-שותפים

י"מבט, משרד החקלאות, הגיחון, רשות המים

יפורסם מכרז משותף לרשות ניקוז ולתאגיד הגיחון  *** 
ח"מלש50–ס כולל של כ "ע



(מצפה רמון" )צוהר למרחב"–מבואת נחל צין 

–מטרה

.שיקום ופיתח מבואת נחל

ח"מלש12.7: תקציב פרויקט

ח"מלש10.15: אומדן ביצוע

₪ 3,900,000–השתתפות רשות ניקוז 

–סטטוס

2019דצמבר –פרסום מכרז ביצוע 

-שותפים

(פ"קרן ש)י"רמ, מ מצפה רמון"מ, ש"משהב



(פסגת זאב ירושלים)זימרינחל 

–מטרה

שיקום ופיתוח מרחב נחל עירוני

300,000₪–אומדן פרויקט 

₪  100,000-השתתפות רשות ניקוז 

–סטטוס

ס פסגת זאב לפעילות  "הכנת התקשרות עם מתנ
קהילתית סביבתית

-שותפים

ס פסגת "מתנ, עיריית ירושלים, ט"החלה, ג"רט
חינוך ירושליםמינהל, זאב



(ערד)טיילת סף המדבר 

תמונה

–מטרה

שיקום ציר תשתיות ביוב לצורכי נופש וספורט

ח"מלש26–אומדן פרויקט 

₪ 2,000,000–השתתפות רשות ניקוז 

2020-2023–תקופת ביצוע 

תכנון מפורט–סטטוס

-שותפים

עיריית ערד

פ"קרן ש–י"רמ

JNFב"ארה

משרד התיירות

תאגיד מעיינות הדרום



(ערד)שיקום ופיתוח ראש נחל יעלים 

–מטרה

פסולת בניןב"קו500,000שיקום ראש הנחל ובו 

ח"מלש1.0–אומדן פרויקט 

2020לביצוע בשנת 

תכנון מוקדם–סטטוס

–שותפים

עיריית ערד

פ"קרן ש–י"רמ



('שלב ג)מפעל ניקוז נחל ערבה 

–מטרה

בטחוניוולצירהנגשה לשטחים חקלאיים 

₪ 2,800,000–אומדן פרויקט 

–' ב', כולל שלבים אהשתתפות רשות ניקוז 
4,440,000 ₪.

2020לביצוע בשנת 

הערכות לביצוע–סטטוס

-שותפים

א תמר.מ

משרד החקלאות

ל"צה



ם גשם במרחב ים המלח"התקנת מכ

לשפר את הערכות לשיטפונות–מטרה

ח"מלש1.8–אומדן פרויקט 

ח"מלש0.4:תקציב רשות ניקוז

גיבוש מתווה לקידום הפרויקט–סטטוס

–אפשרייםשותפים

(רשות המים)השירות ההידרולוגי 

(משרד התחבורה)השירות המטאורולוגי 

משרד החקלאות

י"חל

מועצות אזוריות תמר ומגילות

(אופציונלי)ה "מי



תודה רבה




