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מתאריך    01-2018' פרוטוקול מליאה מס
לאישור - 27.03.2018



2019ותכנית עבודה לשנת  )3-1רבעונים ( 2018סיכום 



2018 -  נחל ערבה– 

המשך ביצוע תכנית מפעל ניקוז

שיפור נגישות   – מטרה
לשטחים חקלאיים בנחל  
.ערבה במרחבים מוצפים

ח"מלש 3.5 –היקף ביצוע 

'קמ 2.4 –אורך דרך 

בוצע - סטטוס )ח"מלש(סכום מקור מימון

1.650משרד החקלאות

1.850רשות ניקוז ים המלח

3.5כ"סה



'קמ 4.8 -ציר סלול אספלט  - 1' קטע מס

)קיים(

'  קמ 2.4 -ציר סלול בטון  - 2' קטע מס
)י רשות ניקוז ים המלח"בביצוע ע(

'קמ 7.0)  ציר בטון(לביצוע – 3' קטע מס

2019 -  נחל ערבה– 

)תמר, ל"צה, בשיתוף משרד החקלאות(המשך ביצוע תכנית מפעל ניקוז 

2019תקציב 
)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.0רשות ניקוז ים המלח

טרם נסגרמפעלי ים המלח

טרם נסגרא תמר.מ

כ"סה



2018 -  נחל חסד– 

'שלב ג -פארק יהושפט בערד 

שיקום ופיתוח   – מטרה
מבואת נחל

 13.2 –אומדן פרויקט 
ח"מלש

:2018מימוש בשנת 

ח"מלש 4.85

בביצוע - סטטוס

)ח"מלש(סכום מקור מימון

2.35ש"משהב+ עיריית ערד 

JNF 1.0ב"ארה

1.5רשות ניקוז ים המלח

4.85כ"סה



2019 -  נחל חסד– 

'שלב ג -פארק יהושפט בערד 

שיקום ופיתוח   – מטרה
מבואת נחל

 13.2 –אומדן פרויקט 
ח"מלש

בביצוע - סטטוס
2019תקציב 

)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.0רשות ניקוז ים המלח

3.5ש"משהב+ עיריית ערד 

JNF  4.25ב"ארה

8.75כ"סה



2018      2019  נחל אמציהו– 

'שלב ג, שיקום ופיתוח מבואת נחל

שיקום ופיתוח   – מטרה
מבואת נחל

ח"מלש 5.0–אומדן פרויקט 

 – סטטוס

2018' תחילת ביצוע נוב

:ז לסיום ביצוע"לו

2019אפריל 

)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.0רשות ניקוז ים המלח

0.8א תמר.מ

1.3ג"רט

1.9משרד החקלאות

5.0כ"סה



2019 -  ביצוע תכנית מפעל ניקוז   –נחל דוד

  מסעתהגנה על  – מטרה
ורצועת תשתיות   90כביש 
סמוכה

ח"מלש 11–אומדן פרויקט 

תכנון מפורט – סטטוס
2019תקציב 

)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.0רשות ניקוז ים המלח

טרם נסגרנתיבי ישראל

11.0כ"סה

'צ 90



2019 - ביצוע תכנית מפעל ניקוז   –נחל רחף

  מסעתהגנה על  – מטרה
ורצועת תשתיות   90כביש 
סמוכה

ח"מלש 6–אומדן פרויקט 

תכנון מוקדם – סטטוס
2019תקציב 

)ח"מלש(סכום מקור מימון

0.7רשות ניקוז ים המלח

2.75משרד החקלאות

טרם נסגרנתיבי ישראל

טרם נסגרמפעל ים המלח

6.0כ"סה

29.4.2018



2019 - ביצוע תכנית מפעל ניקוז   –נחל חבר

  מסעתהגנה על  – מטרה
ורצועת תשתיות   90כביש 
סמוכה

ח"מלש 9–אומדן פרויקט 

תכנון מוקדם – סטטוס

2019תקציב 
)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.0רשות ניקוז ים המלח

טרם נסגרנתיבי ישראל

כ"סה

29.4.2018



2019  נחל צין– 

ניקוז ופיתוח טיילת במדרשת  

)'שלב ב(שדה בוקר 

מניעת קריסת מצוק נחל   – מטרה
צין עקב נגר עילי ופיתוח טיילת

ח"מלש 14.0 –אומדן פרויקט 

תכנון מפורט – סטטוס

)ח"מלש(סכום מקור מימון

)מאושר( 3.0רשות ניקוז ים המלח

6.0 –מבוקש משרד התיירות

6.0 –מבוקש פתוחים קרן שטחים

15.0כ"סה



2019  נחל צין– 

שיקום ופיתוח מבואת נחל במצפה רמון

שיקום ופיתוח   – מטרה
מבואת נחל

ח"מלש 7.5–פרויקט  אומדן

תכנון מפורט – סטטוס
)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.5רשות ניקוז ים המלח

קרן שטחים פתוחים  
)הוגש קול קורא(

6 -מבוקש 

7.5כ"סה



2019  קדרוןנחל – 

ייצוב גדות הנחל בעמק המלך ועמק צורים

שיקום ופיתוח   – מטרה
מבואת נחל

ח"מלש 1.0 –אומדן 

תכנון מפורט – סטטוס
2019תקציב 

)ח"מלש(סכום מקור מימון

0.5רשות ניקוז ים המלח

0.5רשות טבע וגנים

1כ"סה



2019  נחלים סובבי ערד– 

נחל ופיתוח טיילת צמודתשיקום דרך 

שיקום מפגעי דרך   – מטרה
 והנגשתתחזוקת קווי ביוב 
מבואות נחלי ערד

ח"מלש 15.0 –אומדן פרויקט 

בתכנון מוקדם – סטטוס
2019תקציב 

)ח"מלש(סכום מקור מימון

1.0רשות ניקוז ים המלח

0.5י"רמ-קרן שטחים פתוחים  

כ"סה



2019 סביבה -ניקוז  -' סקר סיכונים שלב ב

שיפור הערכות   – מטרה
לאירועי זיהום נחל

ח"מלש 0.5 –אומדן פרויקט 

בתכנון – סטטוס

2019אפריל  –ז לסיום "לו

2019תקציב 
)ח"מלש(סכום מקור מימון

0.5רשות ניקוז ים המלח

0.5כ"סה



2019  נחל צין– 

נפחאכלא  מקולחימניעת זיהום הנחל 

 – מטרה

לנחל   קולחיןמניעת הזרמת 
באמצעות אגירתם והולכתם  

לשימוש חוזר

ח"מלש 14.0 –אומדן פרויקט 

בתכנון – סטטוס

2019תקציב 
)ח"מלש(סכום מקור מימון

0.45רשות ניקוז ים המלח

)טרם נסגר( 4.0ס"שב

טרם נסגררשות המים

14.0כ"סה



2019  נחל קידרון– 

עדכון  -ביצוע תכנית מפעל ניקוז 

.Iי חברת מנהלת אחת במשותף לרשות  "ניהול כלל הפרויקט ע
 –ורשות ניקוז ים המלח  י"מבטחברת , חברת הגיחון, המים

.ספיבקחברת אלדד 

.IIש"ביצוע הפרויקט במקביל בתחום ירושלים ובתחומי יו.

.IIIקידום תכנית מפעל ניקוז למעלה הנחל בתחום ירושלים

על תשתיות   שפוכת
ביוב וניקוז קטע דרומי

על תשתיות   שפוכת
ביוב וניקוז קטע צפוני

צ



2019 השלמת תכנית אב לאגן נחל צין

הכנת תכנית אב  – מטרה
אגנית  

 0.75 –אומדן פרויקט 
ח"מלש

בתכנון – סטטוס

2019מרץ  –ז לסיום "לו )ח"מלש(סכום מקור מימון

0.75רשות ניקוז ים המלח

0.75כ"סה



2019   חינוך וקהילה

מצפה רמון ותמר, ערד, בירושלים

שמירה וטיפוח   - – מטרה
באמצעות  הנחליתהסביבה 

.הקניית ידע ועידוד לפעולה

 1.32 –אומדן פרויקט 
ח"מלש

1,500-כ: מספר משתתפים

בביצוע – סטטוס

)ח"מלש(סכום מקור מימון

0.75רשות ניקוז ים המלח

0.2עיריית ירושלים

0.375רשות טבע וגנים

1.32כ"סה



 במרכז מדע ים המלח  " מרכז לחקר שיטפונות במדבר"הקמת
,  המכון הגיאולוגי, רשות ניקוז ערבה: שותפים מרכזיים. והערבה

השירות  , נתיבי ישראל, ס"הגנמשרד , משרד החקלאות
.ההידרולוגי ונוספים

 חקלאי בכיכר סדום בתמר –הידרולוגי -גיאומחקר

 במצפה רמון" שפת מדבר"חקלאי ב –מחקר הידרולוגי

מחקרים שונים של חוקרי מרכז מדע ים המלח והערבה

2018      2019  - מחקר

 



2018-2019הערכות לחורף 

 26.4.2018שיפור הערכות לאור אירוע נחל צפית

 באמצעות הכנת תרחיש ייחוס   האירגוניםשיפור תיאום בין

.  לשיטפונות

הרחבת מעגל השותפים בדגש על רשות חירום לאומית

בחינת מקומה של רשות ניקוז במעגלי החירום.



2018 תרחיש ייחוס לשיטפונות במרחב ים המלח

)ח"מלש(סכום מקור מימון

0.1רשות ניקוז ים המלח

0.1כ"סה



לאישור - 2018לתקציב  1' עדכון מס



לאישור - 2019תכנית עבודה ותקציב לשנת 



ועדות/ עדכון חברי מליאה / אישור מינויים 

 בועדתנציג משרד החקלאות כחבר אלון אורון מינוי  

 30.5.2018אושר במייל  –מכרזים 

 נציג המשרד להגנת הסביבההבהרה בנוגע למינוי

 ביקורת וועדת   בועדתבנוגע לחברות חוות דעת משפטית

.מכרזים

 ביקורת בועדתמחברותו יובל מסילתי התפטרות



תודה רבה


