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 פרויקטים הנדסיים  

 אבי פרוינד וויקטוריה רבזין

 



    2012 -סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 פיילוט ניקוז שטחים חקלאיים

 הסתיים -פיילוט שטחים חקלאיים  

 מעקב אחר תוצאות הניסויי  

 תחילת טיפול בבקשה להכשרה נוספת  

 .דונם 300 –של כ  

http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=2uLBVHI4DeM=&tabid=2940


    2012 -סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 הסרת חשד ממיקוש

 הסתיים  –דונם  5000על " חשד ממיקוש"הסרת 

 :פרויקט מורכב בן כשנתיים בשיתוף גורמים מקצועיים 

דרום פ"מהנ –ל "צה. 

 יכולת ניתוח פני השטח וסימון קווי פרשת מים –צילומי לידר. 

חוות דעת מהטכניון. 

המרכז הישראלי למיפוי... 



 שנים הסתיימה העבודה במאגר 3אחרי טיפול בן 

 . ל  במימון משרד החקלאות"בוצע בשיתוף קק

    2012 -סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 מאגר נאות תמרים



    2012 -סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 חקלאות כיכר סדום –סגירת תעלות ניקוז 



 .הנושא לא התקדם

   2013 ע"בשנהיקבל משקל משמעותי בתוכנית העבודה 

 :יועצים 

 רכז הצוות –מר צבי רבהון. 

 (ניקוז ) מתכנן ראשי  – יברוצקי'צמשה 

 סקר סיכונים –אקולוג. 

 טרם נבחר –יועץ בטיחות. 

 י הצורך"עפ –מדידות. 

 :הנחיית משרד החקלאות 

לא יינתנו תמיכות לגוף שלא יהיה לו סקר סיכונים ותוכנית אב לניקוז. 

    2012 -סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 סקר סיכונים ותכנית אב לניקוז
   



 :הסיבות להכרזה 

אליו הסמוכים החקלאיים והשדות הישוב על הגנה עבודות ביצוע לצורך. 

החקלאיים לשדות בסבחה הטבע שמורת בין חיץ עבודות ביצוע לצורך. 

אמציהו לנחל והסדרה שיקום עבודות ביצוע לצורך. 

 

 חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות  

  1957-ח "תשי  

 .הקמת מפעלי ניקוז: פרק רביעי 

 נחל אמציהו

    2013 -סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 "מפעל ניקוז"הכרזת  –נחל אמציהו 

http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL
http://dadeadsea.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=ySiBqzIV8J4=&tabid=411&language=he-IL


    2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 פתחת נחל אמציהו –פארק אקולוגי 
 

 עבודות הקמה לקראת סיום –פארק אקולוגי 

 :  פרויקט בשיתוף עם 

 תמר"המועצה האזורית." 

 תמר"החברה הכלכלית." 

 במסגרת פיתוח פתחת נחל אמציהו 

 "שער לכיכר"ופרויקט  



 שיקום ברכות מים לדגי אמנון שבסכנת הכחדה

 .ג"רטפרויקט בשיתוף עם 

 .  פרויקט הנדסי מורכב בשל מרקם הקרקע באזור האמור

    2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 עיינות צוקים/  פשחהעין 



 חלק מזרחי נחל הקדרוןניקוי 

 :פרויקט בשיתוף עם 

ג"רט 

המשרד להגנת הסביבה 

 מגילות"המועצה האזורית" 

מינהל האזרחי/ ל "צה 

    2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 קדרון תחתון

http://www.kidronbasin.co.il/avnat.html


   2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 ישי אדלר –חוות בודדים 

 .ל"מתן מענה להגנה מפני שיטפונות על החווה הנ

 .במימון משרד החקלאות

 .ל"בשיתוף עם קק



   2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 ציןמצוק  –מדרשת שדה בוקר 

 .פרויקט משותף עם המועצה האזורית הר הנגב

 .מימון משרד החקלאות

 .טיפול בגלישות קרקע עקב חלחול נגר עילי



   2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 שיקום דרך מעלה עקרבים

 .צ"פרויקט בשיתוף עם מע

 .שלב התכנון הסתיים

  2013 –יציאה למכרז לאחר אישור תקציב המדינה ל 



   2013סטאטוס פרויקטים הנדסיים 

 משפך מוצא הנחל –נחל ערוגות 

 .השלמת המשפך לגובה פני הים

 .ביצוע עבודה בעלות נמוכה 

 יוני   –מתוכנן לביצוע מאי 



   2012/2013מחקרים ברשות הניקוז 

 
מערכת ניטור והתראה מפני  –ר אפרת מורין "ד/ האוניברסיטה העברית  

 שיטפונות

 מרכז מדע ים המלח והערבה

 יוני לרון' פרופ/  גוריון –אוניברסיטת בן 

 .מודל הידראולי לנחל בוקק –מכללת סמי  שמעון 

'  פרופ/ המוזיאון הפתוח בנופי בראשית של ארץ המכתשים  –מכון ויצמן למדע 

 .עמנואל מזור

http://israeliradar.polito.it/
http://israeliradar.polito.it/


 פרויקטים סביבתיים 

 עינב עמרם

 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 ערד
 :פרויקטים בתכנון 

  2013יוגש לקול קורא  –.  2013סוף תכנון  מרץ  –נחל חסד 

 .2013סוף תכנון מרץ  –נחל קינה 

 

 :פרויקטים בביצוע 

 הושלם –שלב שיקום תשתיות  – טביהנחל 

 ל  "בתאום מול קק –שלב שיקום נופי 

 בטיפול סטטוטורי –שלב טיפול בתחנת הסניקה 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 ערד

 ערד –תוכנית חינוכית 

(תלמידים  2200) ' עד ט' לכלל תלמידי ערד מכיתות א 

שני ימי סיור ולמידה לכל תלמיד 

 והמשרד להגנת הסביבה ג"רטבשיתוף 

 



   2013סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

   2013תכנון  וביצוע   –ערד 

 .המשך התוכנית במתכונת הקיימת –תוכנית חינוכית 

 : תוכניות לתכנון 

 ביוספרימרחב  –ערד  

 תכנית אב לשיקום נחלי ערד  -ערד 

 ותכנון  סטאטוטוריקה –תחנת סניקה / נחל טביה  –ערד 

 הבורות   4מבואת ערוץ  -ערד 

 : תוכניות לביצוע 

 שלב שיקום נופי –נחל טביה. 

 (  ??  2014)  שיקום נופי  –נחל חסד 

 

 

הדמיה של מיקום  

תת  , עקרוני מוצע 

לתחנת   -קרקעי 

 טביהשאיבה בנחל 



 : ביוספרימרחב  -מצפה רמון 

oל במצפה רמון  "המשך תהליך לקבלת הכרה בינ 

 .ביוספריכמרחב  

 :  תכנון נחל חווה מערב 

oהרחבת שטח התכנון עד למבואות העיירה. 

 .נחל חווה מזרח – מודולריתחילת ביצוע 

 

   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 מצפה רמון  



 הדרכה בשטח

   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 מצפה רמון  

 :פרויקטים בתכנון 

 2013גמר תכנון מרץ  –נחל חווה מזרח 

oתכנית טיפול בפסולת מוצקה בנחל -' חלק א 

oתכנית פארק טבע קהילתי -'חלק ב : 

oביצוע סקר אקולוגי   -טיפול אקולוגי -'חלק ג 

 

 :תוכנית חינוכית  –מצפה רמון 

 (תלמידים  600) ב "י-תלמידי א –קהל היעד 

 שיעור בכיתה ג"רטבשיתוף עם 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 "תמר"

 :פרויקטים בתכנון 

o נחל ערבה –תכנון ופיתוח דרך נופית 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 "תמר"

 ס היסודי "תוכנית חינוכית לביה

 ו-כיתות א –קהל היעד' 

 ג"רטבשיתוף. 

שנה ראשונה. 



 תוכנית אב לפיתוח נחלים סובבי ים המלח

 ( תמר ומגילות ) התוכנית בשיתוף המועצות האזוריות 

 :מטרת התוכנית 

הנחלים ואזורי של ושיקום לשימור קיימא בת מדיניות התוויית  

  בנושא והן נוף בנושא הן ,ומערב דרום מצפון המלח ים אל המתנקזים

  ,סביבה :בהיבטי אגנית כלל ראייה מתוך ,ותשתיות סחף מניעת ,ניקוז

 .ותשתיות ניקוז ,תיירות

 

   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 "תמר"



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 "תמר"

 "חניוני לילה מצדה"תכנית להקמת תשתיות קבע לאופרה ב

 .ל תמר"ג וחכ"בשיתוף עם רט



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 פרויקט הקדרון   -ירושלים 

 :פעילות במישורים הבאים 
 

 עובדיה  ש"למטהכנת תוכנית אב–  

 .הובלה להסכמה ישראלית פלסטינאית 

י החברה להגנת הטבע"ביצוע סקרי סביבה ע 

ביצוע תוכנית חינוכית לבתי הספר שבקדרון 

ביצוע מיזמים קהילתיים באגן הקדרון 

 קידום נושאי עליה לרגל ותיירות ירוקה–  

 .ירושלים –קדרון  



 פרויקטים ארגוניים  

 שירי בן שחר

 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 מערכת לניהול פרויקטים  –פרויקטים ארגוניים 

 י חברת נירם גיתן"הסתיים שלב אפיון הצרכים ע

 .Maxwebמערכות לניהול פרויקטים ונבחרה חברת  4נבדקו 

עם  סינכרון, המערכת תאפשר ניהול פרויקטים הנדסיים ואחרים

 .מערכת הגזברות וארכיון קבצים ארגוני

 .חברת התכנה מאפיינת את המערכת וההתאמות הנדרשות -כיום

פיתוח  , לאחר התאמה  1.6.2013 -עליה לאוויר של המערכת

 .והטמעה של התכנה

 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 איחוד אינדיקציות –פרויקטים ארגוניים 

אילו נתונים קיימים  : IOSigtשל חברת הסתיים שלב אפיון ראשוני 

 .מי מהמקורות קואופרטיבי, כיצד יועברו למערכת המידע, בפועל
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 נגישות לשפע נתוני אקלים ונגר המערכת תיצור 

בלחיצת כפתור ניתן יהיה לבחור  . שכיום מפוזרים בין גופים שונים 

 .בנתוני זמן אמת או בטווח זמן נבחר

הוקמה מערכת ראשונית המאפשרת בחינה טבלאית וגרפית של   -כיום

 .הנתונים

מפה אינטראקטיבית בהמשך ניתן יהיה לקבל את הנתונים על גבי 

 .של האזור ולפי בחירת המשתמש

לאחר קבלת הנתונים מכלל    1.4.2013 -עליה לאוויר של המערכת

 .והדרכת משתמשים, GISעיצוב , הרצה, הגורמים האפשריים

 



   2012/13סטאטוס פרויקטים סביבתיים  

 מעבר למבנה החדש –פרויקטים ארגוניים 

 גבאי-אליס אודיז –מעבר משרדי הרשות למבנה חדש 

 בשלב בחירת ארכיטקט

 . 08/2013:  תאריך יעד למעבר


