שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש מאי :2020
עיריית נוף הגליל אישרה תכנונית ותקציבית שתי תוכניות לפיתוח ושיקום
השטחים הפתוחים ,בשיתוף קרן שטחים פתוחים (רמ"י -רשות מקרקעי ישראל)
ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי .הפרויקט הראשון שנמצא בתכנון מתקדם לקראת
ביצוע ,הוא פארק התבור .מדובר בתוכנית המשתרעת על פני  330דונם וכוללת את
שיקום נחל תבור ,היוצא משכונת מאליבו .הפרויקט כולל הסדרת שבילי הליכה,
חציית נחל ופינות ישיבה .כמו כן ,מתוכננת תצפית מחרבת טיריה הסמוכה לפרויקט.
בנוסף ,תוכנית פארק אירוס נצרתי (הר יונה) כוללת שטח פתוח בלב העיר ,אשר
נמצאו בו פרטי אירוס נצרתי .הפרויקט אושר ליציאה לביצוע תכנון .בין היתר,
התוכנית צפויה להפוך את האזור לשמורת טבע ,הכוללת שטחים פתוחים לטובת
התושבים וקהל המטיילים .התכנון יתבצע על ידי צוות מקצועי של אגרונומים ,אקולוגים ,אדריכלות נוף ,תנועה ועוד.
פארק שעשועים כפר כמא
החלו עבודות להקמת הפארק ,הממוקם מעל המתנ"ס ביישוב ,אשר יכלול פינות
ישיבה ,ספסלים ומתקני משחק לכל הגילאים .בשלב הראשון מבוצעות עבודות
תשתית ,לרבות סלילת שבילים והצבת מתקני משחק.
הקמת הפארק בביצוע רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ,מתאפשרת הודות להובלת
מועצה מקומית כפר כמא והתגייסות קק"ל למימון הפרויקט המשמעותי.
תודתנו לצוותי החינוך ולילדי תוכנית שומרי הנחל תשע"ט ,אשר עברו סדנת תכנון
עם מתכננות הפארק ,אורה ברמן ויסמין איתמרי והמדריכה חווה אליהו-יבין,
במסגרתה חלמו והציעו רעיונות לתכנון הפארק.
פיתוח נופי ושבילים בעוטף תבור
במסגרת קידום תכנית אגנית לעוטף הר תבור ,שבמרכזה נחל תבור  -ואדי אל
בירה -وادي البيرة  ,ובהמשך לביצוע עבודות הנחת מובילי מים והחלפת קו מים ,אנו
מבצעים בימים אלו שבילי הליכה לאורך נחל תבור באזור דבוריה .המסלול יכלול
שתי נקודות תצפית על הנחל .בשלב הראשון יבוצע מקטע של קילומטר ובהמשך
מתוכננים מקטעים נוספים .הפרויקט מבוצע בשיתוף המועצה המקומית דבוריה,
החקלאים ,אגודות המים ומשרד החקלאות.

ביצוע מדידות כביש 71
יצאנו לביצוע מדידות לקראת הכנת תוכנית להסדרת ניקוז ונחלים לאורך כביש ,71
כחלק מתכנון להמשך הסדרת וסלילת כביש  71והפיכתו לדו-מסלולי ,בקטע שבין
צומת יששכר ועד בית שאן .עם התקדמות התכנון ,נקיים תיאום עם כלל היישובים
הנוגעים בדבר.
הסדרת נחל מודע
בימים אלו אנו ממשיכים בעבודות להנחת מעביר מים מול קיבוץ שלוחות ,בשיתוף
עם מועצה אזורית עמק המעיינות ומשרד החקלאות ,במסגרת פרויקט להסדרת נחל
מודע .הפרויקט כולל הגדלת החתך והסדרת השיפועים בנחל ,וצפוי להסתיים
במהלך השנה.
המשך עבודות כיסוח והסדרת שבילים
גם החודש נמשכו עבודות כיסוח לאורך הנחלים והסדרת שבילים באגני הרשות.

קול קורא "יד הנדיב"
רשות הניקוז ניגשה לקול קורא של "יד הנדיב" ,ועלתה לשלב הסופי יחד עם שלוש הצעות נוספות .במסגרת ההצעה,
הגשנו תוכנית למודל ארצי ובינלאומי לשיקום ופיתוח אגן נחל תבור ויובליו ,עד לנהר הירדן הדרומי .ההצעה שמה דגש
על ניהול אגני משותף למרחב ,כחוט מקשר בין ערכי טבע ונוף ייחודיים ,חקלאות ,קהילות רב תרבותיות ,היסטוריה
ותיירות .תודתנו לכל השותפים והתומכים הרבים שנרתמו להביע את תמיכתם .נמשיך לעדכן.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

