
רשות ניקוז ונחלים קישון

דיווח שנתי להנהלה
2019ספטמבר /ט"אלול תשע



סדר היום –ישיבת הנהלה 

ל"ר ומנכ"יו –דברי פתיחה •

 2019דיווח על ביצוע פרויקטים בשנת •
2020ואישור תוכנית עבודה לשנת 

.פרויקט ניקוי הקישון•

. פרויקט אגם ברוך•

. פרויקט בקעת בית נטופה•

. פרויקט שיקום נחל ציפורי•

.פרויקט שיקום והסדרת נחל גדורה•

.פרויקט הסדרת תעלת ההגנה•

פרויקטים נוספים•
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אישור תקציב הרשות•
2020ריכוז הצעת התקציב לשנת •

2020מכסות הניקוז לשנת •

שנתי –תקציב שוטף ותחזוקה •

שנתי –תקציב שוטף ותחזוקה •

2020תקציב הפיתוח המוצע לשנת •

2020תקציב הפיתוח המוצע לשנת •

ח יתרות בקרן הפיתוח"דו•

שונות•
האדם כחדיווח על שינויים במצבת •
ר הרשות"החזר הוצאות יו•



רשויות מוניציפליות בתחום רשות ניקוז ונחלים קישון
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הפועל , הינה גוף סטטוטורי עצמאירשות ניקוז ונחלים קישון 
חוק , 1957 ח”התשימתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 

).1959(וחוק המים ) 1965(הנחלים והמעיינות 
תחום האחריות של הרשות הוא אגן ההיקוות של נחל הקישון 

.ר"קמ 1100ששטחו 
פ תפיסה אגנית "פועלת רשות ניקוז ונחלים קישון ע, בתחום זה

סביבתית ואנושית ליצירת מענים מיטביים , המשלבת בין ראיה פיזית
.לצורכי השימור והפיתוח ברחבי האגן

עוסקת הרשות בתכנון וביצוע פרויקטים לשיפור , במסגרת פעילותה
יחודיותשל הנחלים כבתי גידול ומערכות אקולוגיות  תיפקודם

מפותחים  באיזוריםכעורקי ניקוז המסוגלים להוליך ספיקות גבוהות , 
.פנאי ולמידה, וכאזורי נופש

הוא השני בגודלו מבין נחלי החוף של נחל הקישון  אגן ההיקוות 
בינהם, אגן ההיקוות כולל את כל יובליו של הקישון. ר"קמ 1100 -כ
נחל , נחל עדשים, נחל מזרע, נחל השופט, נחל גדורה, נחל ציפורי: 

. בית לחם ונחל הקיני ועוד
רשויות מקומיות החברות  35בתחום אגן ההיקוות של הקישון שוכנות 

 19, מועצות אזוריות 7, ערים 9: לפי החלוקה הבאה, במליאת הרשות
.מועצות מקומיות

.750,000 -כ: הההיקוותמספר התושבים באגן 

הוקמו מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני רשויות הניקוז בישראל 
שהגדיר את תפקידן להסדרת תשתיות  1957 ח”התשישיטפונות 

 .כל אחת בתחומה, הניקוז
משטח  40%רשויות ניקוז בכיסוי של  26פעלו  1996עד שנת 
 .המדינה
 91/92בעקבות הפקת לקחים משיטפונות חורף , 96בשנת 

 1.1.1997 -והחל מ, בוצע ארגון מחדש של רשויות הניקוז, 
רשויות ניקוז בפריסה ארצית מלאה 11פועלות 

נקבעו על פי תפיסה אגנית , גבולות רשות הניקוז כיום
המתייחסת לאגן ניקוז טבעי ושלם שבו שותפים כל השטחים 

.מקו פרשת המים פנימה
מתוקף סמכותו בחוק , הטיל השר להגנת הסביבה , 2003משנת 

תפקידי רשויות נחל על רוב רשויות , רשויות נחלים ומעיינות
.הניקוז בארץ

רקע -רשות ניקוז ונחלים קישון 



2020ותכנית עבודה לשנת 
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2019ביצוע פרויקטים בשנת 
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פרויקט העמקת קרקעית הקישון ופארק גבעות הנפתול
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פרויקט העמקת קרקעית הקישון ופארק גבעות הנפתול

:2020תכנית העבודה לשנת 

י תכנית"המשך פיתוח פארק גבעות הנפתול עפ-

. פינות צל וצמחיה, כולל שבילים, Aפיתוח גבעה -

. שיקום צמחיית גדות הקישון והנפתול-

.מזח צף -

. וחשיפת האתר לציבור, המשך גיוס ואיגום משאבים-

. ח"מלש 50 -כ: עלות פרויקט פארק גבעות הנפתול-
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פרויקט בקעת בית נטופה
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פרויקט בקעת בית נטופה

:2020תכנית העבודה לשנת 

-לצורך יישום התכנית בתקציב רב שנתי של כקידום הצעת מחליטים בממשלה -
.₪מיליון  900

:המידיקידום פרויקטים בטווח  -

קידום ופיתוח מודל לניהול הבקעה •

המשך ניקוי ופיתוח תעלת האפס ופרויקט משק מודל ואיגומים זמניים•

קידום תוכניות לפתרון בעיות הביוב בבקעה ולמניעת מזהמים •

קידום תוכניות לאספקת מים לחקלאים•

ליווי חקלאים והדרכה חקלאית•

קידום תכנית תיירותית לבקעה•

פרויקטים חינוכיים וקהילתיים•
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פרויקט אגם ברוך

:2020תכנית העבודה לשנת 

'גמר עבודות עפר שלב א-

. והמשך תכנון מבואה' סיום תכנון מפורט שלב א-

. גיוס תקציב להמשך עבודות עפר-

. וחשיפת האתר לציבור, המשך גיוס ואיגום משאבים-

. ח"מלש 50 -כ: הפרויקט עלות -
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פרויקט שיקום נחל ציפורי

בביצוע/ קטעי נחל שבוצעו  –נחל ציפורי 

6מקטע מורד כביש 

מקטע הסוללים'מקטע ראס עלי שלב ב

מקטע עינות ציפורי
ריינהמקטע מעלה  ריינהמקטע 

14מקטע מתחם 
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פרויקט שיקום נחל ציפורי
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פרויקט שיקום נחל ציפורי

:2020תכנית העבודה לשנת 

. 6המשך ביצוע מורד כביש -

. המשך ביצוע קטע ראס עלי-

. המשך ביצוע קטע הסוללים-

. המשך ביצוע קטע מעיינות ציפורי-

.14המשך ביצוע מקטע מתחם -

. ריינההמשך ביצוע קטע -

. ריינהל במעלה "ביצוע קטע חורשת קק-

. בכפוף לתקציב, ריינהביצוע קטע במורד -

המשך תכנון וגיוס תקציבים לכל קטעי הנחל להשלמת שיקום -
.וחיבור נחל ציפורי מנצרת ועד למפרץ חיפה

.בהתאם להחלטת הממשלה, המשך קידום תכנית המים-

. המשך פעילות קהילתית וחינוכית לחיבור הקהילות לנחל-

. מניעת מזהמים ותחזוקה, המשך פעילות ניטור-
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פרויקט שיקום והסדרת נחל גדורה

ביאליק דרום קריתקטע   -בביצוע 
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פרויקט שיקום והסדרת נחל גדורה
קטע הפיתולים -בביצוע 

:2020תכנית העבודה לשנת 

.המשך ביצוע קטע ביאליק דרום-

.המשך ביצוע קטע הפיתולים-

.המשך ביצוע קטע הריש-

. בגיחוניםהתקנת שערים לתחזוקה -

.למניעת הצפות וקלאפותהתקנת שערים -

.ן"בזתכנון מפורט של קטע -

.  משרד התחבורה –" מטרופן"תכנון השתלבות -
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פרויקט הסדרת תעלת ההגנה 

:2020תכנית העבודה לשנת 

.י תכנית"המשך ביצוע הסדרה עפ-

. המשך הקמת מעביר מים במקום גשר הברזל-

. י תקציב"גיוס תקציב לשיקום נופי ואקולוגי וביצוע עפ-
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נחל בית לחם

:2020תכנית העבודה לשנת 

.י תכנית"המשך ביצוע עפ-

. ל"פ עם קק"ביצוע נטיעות בשת-

. המשך פרויקט קהילתי חינוכי משותף לתושבי המרחב-

. ביצוע פתרונות ניקוז במרחב הנחל-
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מוקיבלה -פרויקט שיקום והסדרת מעלה הקישון 

:2020תכנית העבודה לשנת 

.י תכנית"המשך ביצוע הסדרה עפ-
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)מעלה נחל צבי( ה'חארבגויסות ואדי 
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ויסות נחל יונאי
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עבודה עם חקלאי כפר כנא – יפתחאלנחל 
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חקלאי משהד –נחל כנא 
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תכנון מניעת הצפות בכפר כנא –נחל כנא 
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י"נתפ עם "הסדרה בשת –נחל זייד 
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15הסדרת תעלה 
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שימור קרקע
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מגן שאול –מעביר מים נחל גלבוע 



28

פיילוט ייצוב גדות ביבלית



29



רשות ניקוז ונחלים קישון
ריכוז  הצעת תקציב

לשנת 2020
באלפי ש"ח

2017201820192020

פרטים
  תקציב  ביצוע ביצוע 

תחזית* 
ביצוע לסוף 

השנה 
פער

הצעת התקציב

ב- %פירוטהסעיףסוג תקציב

הכנסות
10,0629,11610,63710,625-1210,885ממכסותהתקציב השוטף

297678541-4450הכנסות עצמיות אחרות 
10,3599,18310,72210,666-5610,93520.7%סה"כ הכנסות מתקציב שוטף

5,3336,60923,02117,498-5,52323,637משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוזתקציב הפיתוח
2,6452,0078072,4091,6022,625משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע

12,42123,15317,00018,1551,15515,000משרדים מוסדות וארגונים 
1,2841,284559-מקרן הפיתוח

103721376525260-2,5260פרויקט קישוןאחר 
30,77145,53442,07038,062-4,00841,82179.3%סה"כ הכנסות מתקציב פיתוח

41,13054,71752,79248,728-4,06452,756100.0%סה"כ הכנסות

הוצאות

שנתי
שוטף/

1,8751,9632,3002,30002,400שכרתקציב שוטף שנתי
1,4091,4661,1591,367-2081,505הנהלה וכלליות

1,020426706367339428תפעול שוטף
21373260350-90230חד פעמי

4,3254,2284,4254,384414,5638.6%סה"כ הוצאות מתקציב שוטף שנתי
332459150162-12170כללי ופעולות ייעודיותתחזוקה ופעולות ייעודיות

01,4921,0001,600-6001,700תחזוקת נחלים ארציים
2,9812,7301,3002,873-1,5732,520תחזוקת נחלים אזוריים

000000פעילות מתוקף רשות נחל
6172,3691301,246-1,1161,300פרויקטים מיוחדים

3,9307,0502,5805,881-3,3015,69010.8%סה"כ הוצאות מתחזוקה ופעולות ייעודיות

שנתי
פיתוח/רב 

5191,5103,4144,088-6741,846תכנון ומדידותתקציב הפיתוח
17,3681,81226,40418,9267,47827,157ביצוע - נחלים ארציים
2,719000ביצוע - נחלים אזוריים

000פעילות מתוקף רשות נחל
21,22712,00012,829-8299,440שת"פ עם גורמי חוץ והשבת המים

4,0061,7421,4433,549-2,1063,500שימור קרקע
21,89329,01043,26139,3923,86941,94379.5%סה"כ הוצאות מתקציב פיתוח

0אחר
8,95013,4962,5265571,969560פרויקט הקישון

8,95013,4962,5265571,9695601.1%סה"כ הוצאות מאחר/ קרן חירום
39,09853,78452,79250,2142,57852,756100.0%סה"כ הוצאות

2,0329330-1,4861,4860עודף /(גירעון) שנתי
בהתבסס על דוחות ביצוע  עדכניים*



טבלה מס' 2
רשות ניקוז ונחלים קישון

מכסות ניקוז לשנת 2020 (בש"ח)
 בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות 

נתונים כספייםנתונים פיזיים
שטח בדונמים

בתי אב
גביה מהמדינה 
עבור קרקע 
בבעלותה

גביה ישירה מרשויות מקומיות 
סה"כ גביה 
בש"ח לשנה בבעלות 

מדינה
בבעלות 
אחרת

סה"כ 
עבור קרקעדונמים

עבור 
אוכלוסיה/בתי 

אב

סה"כ גביה 
עבור קרקע 

בבעלות אחרת 
ש"ח לבית אבש"ח לדונםש"ח לדונם

6.016.0125.81עיריות

5,80021,50027,30032,94134,858129,215850,207979,4221,014,280חיפה1
5,7616,29812,05911,17634,62437,851288,453326,304360,927נשר2
5,0353,9008,9358,67230,26023,439223,824247,263277,524מגדל העמק3
5,3368,76414,10020,80532,06952,672536,977589,649621,718נצרת4
12,21511,50023,7158,53573,41269,115220,288289,403362,816נצרת עילית5
5,97015,31521,28513,65935,88092,043352,539444,582480,462עפולה6
5,23011,40016,63019,84931,43268,514512,303580,817612,249קריית אתא7
9003,6004,5007,5005,40921,636193,575215,211220,620קריית ביאליק8
3,75718,24322,0008,83422,580109,640228,006337,646360,226שפרעם9

3,2887,25010,5386,81619,76143,573175,921219,493239,254יקנעם עילית10
37,97737,977228,242000228,242ר.מ.י11

91,269107,770199,039138,787548,527647,6983,582,0924,229,7904,778,317סה"כ עיריות

מועצות מקומיות
5,1862,3107,4961,76431,16813,88345,52959,41290,580איכסאל1
9573,7204,6772,1875,75222,35756,44678,80484,555בועינה נוג'דאת2
1,7002,5504,2501,75010,21715,32645,16860,49370,710ביר אלמכסור3
2,0001,4853,4851,75312,0208,92545,24554,17066,190בסמת טבעון4
3,4808,87012,3503,25320,91553,30983,960137,269158,183טורעאן5
8603,1404,0005,1625,16918,871133,231152,103157,271יפיע6
8169,26010,0764,7074,90455,653121,488177,140182,044כפר כנא7
9209,76410,6844,5145,52958,682116,506175,188180,717כפר מנדא8
2,0465,2807,3261,57012,29631,73340,52272,25584,551משהד9

1,3811,5002,8811,3958,3009,01536,00545,02053,320עוספיא10
2,0661,2643,3301,48012,4177,59738,19945,79558,212עילוט11
1,5607,1408,7005,4809,37642,911141,439184,350193,726קריית טבעון12
2,4009,60012,0003,89414,42457,696100,504158,200172,624ריינה13
9271,9202,8472,1105,57111,53954,45965,99871,570רכסים14
3502,1002,4502,1662,10412,62155,90468,52570,629רמת ישי15
9002,7003,6001,4495,40916,22737,39953,62659,035זרזיר16
1,5001,50099509,01525,68134,69634,696כעביה טבאש17
1,6001,4003,0003,1569,6168,41481,45689,87099,486מעלה עירון18

29,14975,503104,65248,785175,185453,7731,259,1411,712,9141,888,099סה"כ מועצות מקומיות

מועצות אזוריות
7,20150,00057,2014,10243,278300,500105,873406,373449,651גלבוע1
46,55064,450111,0002,738279,766387,34570,668458,012737,778מגידו2
49,000246,000295,00010,526294,4901,478,460271,6761,750,1362,044,626יזרעאל3
25,92036,52062,4403,408155,779219,48587,960307,446463,225זבולון4
30,3642,90033,2641,006182,48817,42925,96543,394225,882גליל תחתון5
39,55083940,389218237,6965,0425,62710,669248,364משגב6
5282,1232,6511,2903,17312,75933,29546,05449,227אלבטוף7

199,113402,832601,94523,2881,196,6692,421,020601,0633,022,0844,218,753סה"כ מועצות אזוריות

319,531586,105905,636210,8601,920,3813,522,4915,442,2978,964,78810,885,169סה"כ כללי

בש"חדונם
319,5311,920,381סך הכל גבייה מרמ"י



טבלה מס' 3
רשות ניקוז ונחלים ______ 

התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2020

באלפי ש"ח

20192020

ביצוע פרטים
2017

ביצוע 
תחזית* ביצוע   תקציב  2018

פערלסוף השנה 
הצעת התקציב

ב- %סה"כפירוט
הכנסות

4,1244,12404,230עיריותמכסות ניקוז
8,2837,3231,6711,67101,713מועצות מקומית
2,9652,953-123,0228,965מועצות אזורית 

1,7791,7931,8771,87701,9201,920רשות מקרקעי ישראל
10,0629,11610,63710,625-1210,88510,885100%סה"כ ממכסות ניקוז

26353503030ריבית הכנסות מימון
2710החזרי הוצאות והשתתפויותמלקוחות

0
4800עבודות שבוצעו/בדיקת תכניות

19506-442020השתתפות במכרזיםאחר
297678541-4450500%סה"כ מהכנסות עצמיות אחרות

10,3599,18310,72210,666-5610,93510,935100%סה"כ הכנסות

הוצאות -התפעול השוטף
1,8751,9632,3002,30002,4002,400משכורת כוללת ונלוותשכר

239614846-250הוצאות אחזקת משרדהנהלה וכלליות
1001210180180200הנהלת חשבונות
12131114315ביקורת ספרים

196355200160-40200ייעוץ משפטי
34742641047161500ביטוח - פרמיות שנתיות

30243024-625ביטוח - יעוץ 
13311103-710נסיעות ואש"ל

172930401045הוצאות תקשורת
20393030040כיבוד ואירוח

10111845753085אחזקת מחשבים ותוכנות
50809818100פרסום

147156200193-7200שכר דירה וארנונה
67636533-3235מסים ואגרות

01,505
1,4091,4661,1591,3672081,5051,50515%סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

6426080-18080ייעוץ מקצועיתפעול שוטף
288370201-169250רכב

164040050השתלמויות וכנסים
60101012רכש והשלמת ציוד

1,020160000פורום רשויות ניקוז
0000תקן איכות

363636036הוצאות מימון/עודפות
0428

1,020426706367-3394284284%סהכ הוצאות תפעול שוטף
20020010-190200ביטוח - תשלום תביעותחד פעמי

002402400החלפת / רכישת רכב (נטו)
20404000שיפורים במבנה

212020301020הנגשה/ אתר אינטרנט
000010בלתי צפוי מראש

0030300החלפת שרת
1330000אירוע חשיפת גבעות הנפתול

0230
21373260350902302302%סה"כ הוצאות חד פעמי

4,3254,2284,4254,384-414,5634,56345%סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי) 

כללי
45915016212170תכנון ומדידות -  שנתי

3320000אחר/ השתתפות במחקרים
0170

332459150162121701702%סה"כ הוצאות תחזוקה - כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקה - נחלים 
ארציים

1,4921,0001,6006001,700אחזקה שוטפת כללית
0נחלים ארציים

01,700
01,4921,0001,6006001,7001,70017%סה"כ הוצאות תחזוקה נחלים ארציים

תחזוקה - נחלים 
אזוריים

2,9812,2371,3002,4001,1002,520תחזוקת נחלים אזוריים
0

493473473אחזקת טרקטור ורכבים
02,520

2,9812,7301,3002,8731,5732,5202,52025%סה"כ הוצאות תחזוקה נחלים אזוריים
פעילות מתוקף רשות 

0נחל
0
0
00

00000000%סה"כ הוצאות מפעילות מתוקף רשות נחל
617477130505375550חינוך קהילה וסביבהפרויקטים מיוחדים

1,8920741741750עב' בתחום הרשויות המקומיות
0
01,300

6172,3691301,2461,1161,3001,30013%סה"כ הוצאות פרויקטים מיוחדים
3,9307,0502,5805,8813,3015,6905,69055%סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

8,25511,2787,00510,2653,26010,25310,253100%סה"כ הוצאות 
2,104-2,0953,717401-3,316682682העברות לקרן הפיתוח

10,3599,18310,72210,666-5610,93510,935סה"כ הוצאות והעברות

מבוסס על מאזן בוחן רבעון 3  2019 (ליום 30.9.2019) *



טבלה מס' 4
רשות ניקוז ונחלים קישון

תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2020

באלפי ש"ח

פרטים
תקציב 

הפרויקטים 

ביצוע 
מצטבר עד 
סוף 2018 

צפי ביצוע 
2019

סה"כ 
ביצוע 
מצטבר

יתרה 
לביצוע 

    מזה      
בשנת  2020 

שנת 
התחייבות

מספר 
אחוז מימוןשם פרויקטהתחייבות

הכנסות

שרד החקלאות
מ

0.850015601563440נחל ציפורי - נחל גדורה ציפורי ת.ההגנה2014627598תכנוןתמיכות מפעלי ניקוז
80%40014701472530תכנון נחל ציפורי2014627599
50%300030030000תכנית אב נחל קישון - 201686099250%
70%50016933150000תכנון מפורט להסדרת תעלת הגנה ציפורי 201686099370%
70%500050050000תכנון מפורט של מרחב הפארק 201686099570%
80%5000288288212212תכנון נחל קישון קטע אגם ברוך 201796965880%
80%4001441573019999תכנון אגן נחל צבי 201796966380%
80%40004004000200תכנון אגן נחל יפתח אל 201796968480%
70%350350035000אגן נחל עדשים 201796968670%
80%4000277277123123נחל גדורה תכנון מפורט אגני2018332372
80%320000320200אגן נחל צבי - תכנון מפורט אגני2018332374
80%40008080320160אגן נחל יפתחאל כולל בקעת נטופה2018332375
80%4000174174226128אגן נחל עדשים - תכנון מפורט אגני2018332376
80%4000166166234160אגן נחל ציפורי - תכנון מפורט אגני2018332377
80%4000126126274160נחל קישון תל קשיש - יגור2018332378
80%40008080320160נחל קישון רש"פ - תל קשיש2018332379
90%360252242768484טיפול אגני - נחל כסלות2018332380
80%3200003200ניהול פשטי הצפה - בקעת בית נטופה2019232238

00הסדרהתמיכות מפעלי ניקוז
80%80%10,0009,0001,00010,00000 םילותיפ עטק - הרודג לחנ תרדסה2014627662
70%3,4005687001,2682,1322,132הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 201686057170%
70%3,40003,4003,40000הסדרת תעלת ההגנה קרית אתא -  201686057270%
80%3,5000003,5003,500הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 201796953380%
80%3,5000003,5003,500הסדרת תעלת ההגנה  -  201796953880%
80%2,40002,4002,40000קישון מעלה - 201796955480%
90%360360036000טיפול אגני נחל כסלות 201796957790%
80%2,7520002,7521,952גדורה פיתולים2018332365
80%2,7520002,7522,080תעלת ההגנה2018332366
80%2,06401,6001,600464464גדורה  - ביאליק דרום2018332367
80%2,06401,2641,264800800קישון במעלה2018332369
80%2,06409119111,1531,153נחל צבי - יפיע2018332370
80%2,0642,06402,06400נחל בית  לחם - רמת ישי - כפר יהושע2018332371
80%2,2800002,2800נחל גדורה - קטע פיתולים2019232232
80%2,00004004001,6001,600נחל גדורה - בז"ן2019232233
80%2,56002,5602,56000קישון - הגדלת נפח אגם ברוך2019232234
80%1,2000001,2000נחל עדשים - קטע יובל כסלות איכסאל2019232235
90%2,25003603601,8901,890נחל יונאי כפר חסידים - טיפול אגני2019232236
90%2,8800002,8802,880מעלה ריינה - טיפול אגני2019232237

60,73913,21017,49830,70830,03123,637סה"כ תמיכות מפעלי ניקוז- מ.החקלאות
00תמיכות שימור קרקע

50%6,3852,1101,6383,7482,6371,750שימור קרקע שנים 2016 - 2019
25%1,4197712,190-2,190875השתתפות חקלאים

6,3853,5292,4095,9384472,625סה"כ תמיכות שימור קרקע- מ.החקלאות שרדים, 
מ

מוסדות 
וארגונים

11,32011,32011,32000השתתפות המשרד להגנת הסביבה בנפתולמשרדי ממשלה אחרים
50,60046,27218,15564,427-13,82715,000שיתופי פעולה עם גורמי חוץ

00גופים ומוסדות
61,92057,59218,15575,747-13,82715,000סה"כ הכנסות ממשרדים, מוסדות וארגונים

אחר 
230,000217,7250217,72512,2750שיקום נחל הקישוןאחרים

20,00000020,0000השבת מים לנחלים  (החלטת ממשלה)
000

250,000217,7250217,72532,2750סה"כ אחר
379,044292,05638,062330,11848,92641,262סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

401682מקרן הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטףמימון עצמי
559מיתרת הקרן משנים קודמות

379,044292,05638,463330,11848,92642,503סה"כ הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי) 
00תכנון ומדידות

80%5001950195305נחל ציפורי - נחל גדורה ציפורי ת.ההגנה2014627598תכנון מפורט
80%5001840184316תכנון נחל ציפורי2014627599
50%6001158960000תכנית אב נחל קישון - 201686099250%
70%71424147371400תכנון מפורט להסדרת תעלת הגנה ציפורי 201686099370%
70%714071471400תכנון מפורט של מרחב הפארק 201686099570%
80%6250360360265265תכנון נחל קישון קטע אגם ברוך 201796965880%
80%500180196376124124תכנון אגן נחל צבי 201796966380%
80%500050050000תכנון אגן נחל יפתח אל 201796968480%
70%500500050000אגן נחל עדשים 201796968670%
80%500044644654154נחל גדורה תכנון מפורט אגני2018332372
80%400000400250אגן נחל צבי - תכנון מפורט אגני2018332374
80%5000100100400200אגן נחל יפתחאל כולל בקעת נטופה2018332375
80%5000218218282160אגן נחל עדשים - תכנון מפורט אגני2018332376
80%5000208208292200אגן נחל ציפורי - תכנון מפורט אגני2018332377
80%5000157157343200נחל קישון תל קשיש - יגור2018332378
80%5000100100400200נחל קישון רש"פ - תל קשיש2018332379
90%400280273079393טיפול אגני - נחל כסלות2018332380
80%4000004000ניהול פשטי הצפה - בקעת בית נטופה2019232238

9,3531,5914,0885,6793,6741,846סה"כ הוצאות מתכנון ומדידות
00נחלים ארצייםפיתוח/הסדרה

80%12,50011,2501,25012,50000הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 201462766280%
70%4,8578111,0001,8113,0463,046הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 201686057170%
70%4,85704,8574,85700הסדרת תעלת ההגנה קרית אתא -  201686057270%
80%4,3750004,3754,375הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 201796953380%
80%4,3750004,3754,375הסדרת תעלת ההגנה  -  201796953880%
80%3,00003,0003,00000קישון מעלה - 201796955480%
90%400400040000טיפול אגני נחל כסלות 201796957790%
80%3,4400003,4402,440גדורה פיתולים2018332365
80%3,4400003,4402,600תעלת ההגנה2018332366
80%2,58002,0002,000580580גדורה  - ביאליק דרום2018332367
80%2,58001,5801,5801,0001,000קישון במעלה2018332369
80%2,58001,1391,1391,4411,441נחל צבי - יפיע2018332370
80%2,5802,58002,58000נחל בית  לחם - רמת ישי - כפר יהושע2018332371
80%2,8500002,8500נחל גדורה - קטע פיתולים2019232232
80%2,50005005002,0002,000נחל גדורה - בז"ן2019232233
80%3,20003,2003,20000קישון - הגדלת נפח אגם ברוך2019232234
80%1,5000001,5000נחל עדשים - קטע יובל כסלות איכסאל2019232235
90%2,50004004002,1002,100נחל יונאי כפר חסידים - טיפול אגני2019232236
90%3,2000003,2003,200מעלה ריינה - טיפול אגני2019232237

67,31415,04118,92633,96733,34727,157סה"כ הוצאות מביצוע נחלים ארציים
00נחלים אזוריים

000000סה"כ הוצאות מביצוע נחלים אזוריים
00פעילות מתוקף רשות נחל

000000סה"כ הוצאות מפעילות מתוקף רשות נחל
00פרויקטים מיוחדים

20,00000020,0000השבת מים לנחלים  (החלטת ממשלה)
48,00037,51712,82950,346-2,3469,440שיתופי פעולה עם גורמי חוץ

68,00037,51712,82950,34617,6549,440סה"כ הוצאות מפרויקטים מיוחדים
00שימור קרקע

12,7704,2203,5497,7695,0013,500שימור קרקע לשנים 2016 - 2019
12,7704,2203,5497,7695,0013,500סה"כ הוצאות משימור קרקע
157,43758,37039,39297,76259,67541,943סה"כ הוצאות תקציב פיתוח

0קרן החירום

230,000222,582557223,139560שיקום נחל הקישוןאחר

230,000222,582557223,1390560סה"כ הוצאות מקרן חירום/אחר
387,437280,95239,949320,90159,67542,503סה"כ הוצאות תקציב פיתוח וקרן חירום/אחר



טבלה מס' 5
רשות ניקוז ונחלים ________

דוח יתרות בקרן הפיתוח
באלפי ש"ח

ביצוע 
*2018

ביצוע 
*2019

תקציב 
2020

) יתרת פתיחה תחילת שנה  12,714)( 13,647) ( 12,161) 
 ביצוע בתקציב השוטף  והתחזוקה 

) הכנסות  9,183)  ( 10,666) ( 10,935) 
) הוצאות  11,278)( 10,265) ( 10,253) 

) הפרש  (2,095) ( 401)      ( 682)      

 ביצוע בתקציב הפיתוח 
) הכנסות  45,534)( 38,062) ( 41,262) 
) הוצאות  42,506)( 39,949) ( 42,503) 

) הפרש  3,028)  ( (1,887) ( (1,241) 

ביצוע מצרפי
) יתרת פתיחה  12,714)( 13,647) ( 12,161) 

) הכנסות  54,717)( 48,728) ( 52,197) 
) הוצאות  53,784)( 50,214) ( 52,756) 

) שינויים בקרן  933)     ( (1,486) ( (559)    

) היתרה בקרן בסוף שנה  13,647)( 12,161)( 11,603)


