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 מטרת הפיילוט בנחל שורק
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 (26.03.15)כיסוי גדה ארוכה  –(קטע אגרידרה)נחל שורק 

 'מ 4.5 – 4.0

 : עם מכסחת זרוע" חלונות"כיסוח  - ראשונהשנת פיילוט 
 מגבלות כיסוח בגדות ארוכות 

בצמחית הגדות שמאפשרים למנטר "( חלונות)"כיסוח מדלג של פתחי גישה 
 וקבלן ההדברה להגיע לקו המים בנחל  

 גדה ימנית דרך שירות 

 נחל שורק
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  - שנייהשנת פיילוט 
 עם חרמשים מוטורים " חלונות"כיסוח 

 ('מ 4-2)הסתפקות בחלונות צרים יותר 
 עם יותר נקודות גישה לאורך הנחל



 מדדים להצלחת הפרויקט

בחינה משבוע לשבוע של מצב   –ניטור ובקרה בנחל 1.
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 (  09.06.15)המרוסס בקו המים  הביקורתמקטע 



 :  תוצרי הפרויקט

 (  09.06.15)בקו המים  הניסוימקטע 



 ...על התהליך

 בקשה לתמיכה בפרויקט במסגרת קול קורא בתחום המגוון 1.

 .הביולוגי        

 .הקמת ועדת היגוי מלווה לרתימת שותפים מקצועיים.  2

 . ביצוע פיילוט יישומי בשטח מוגדר –נטילת סיכון מחושב .   3

 .הצלחת הפיילוט מובילה ליישום בקנה מידה רחב באיגוד.   4

 שימוש במכרז חדש להפעלת קבלן חיצוני כמנוף להטמעת .   5

 (. ביצועית וכלכלית)המדיניות החדשה       

 ביצוע התהליך גם בנחלי איתן ושאיפה להטמיע את המדיניות.  6

 . בנחלים נוספים בארץ     

  



 פיתוח ממשק הדברת יתושים הידידותי שאינו פוגע במגוון 
 הביולוגי ובתפקוד הטבעי של הנחלים בתחום האיגוד

 הטמעה והמשך קידום הנושא –תכניות להמשך 

 יישום השינויים בתכנית העבודה השנתית 
 בכל מרחב הנחל עליו אחראי האיגוד

 הטמעת תוצרי הפיילוט במכרז האיגוד לביצוע 
 (2017סוף )הדברת עשבייה ויתושים 



 ...תודות

 גד עופר , ר ענת רוזן"ד –איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה  

 אלון רוטשילד –החברה להגנת הטבע  

 אבי אוזן, ניסים קשת, ר דנה מילשטיין"ד –רשות הטבע והגנים  

 רוסי סיידו –לכיש -רשות ניקוז ונחלים שורק 

 , אלון בר, אייל יפה, ר אמיר ארז"ד, ק"אלון זס –המשרד להגנת הסביבה  

 תמר יגר, רמי מנליס, ר אורי שלום"ד    

 אורן בן סידון, אבי שוורץ, ניה גוטמן'ר ג"ד –משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

 זאב קולר , ('שותף בשלב א)אסף מירוז , ר אלדד אלרון"ד –יועצים עצמאיים  
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