שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש יוני :2020

לקראת ביצוע :פארק התבור
השבוע קיימנו פגישה עם ראש עיריית נוף הגליל ,רונן פלוט ,לקראת יציאה
לביצוע שיקום של מקטע באורך כ 3 -ק"מ ביובלי נחל תבור ,שתחילתו
בשכונת מליבו .הפרויקט יתבצע במסגרת תוכנית פארק התבור ,המשתרעת
בכללותה על פני כ 330-דונם ,בשיתוף קרן שטחים פתוחים (רמ"י -רשות
מקרקעי ישראל).

חדש על שביל עמק המעיינות :כיתת טבע ללמידה בשטח
צוות מכינת העמ"ק חנך השבוע ,במעמד ראש המועצה יורם קרין ,את פרויקט
הסיום השנתי ,במסגרתו נבנתה כיתת טבע ,הממוקמת מזרחית לבריכת
המסיל הקטן .הכיתה מאפשרת למידה של כ 30-תלמידים ויציאה לפעילות
בשטח.
את המיזם הובילו המועצה האזורית עמק המעיינות ,רשות הטבע והגנים ורשות
ניקוז ונחלים ירדן דרומי והוא בוצע על ידי רכז שביל עמק המעיינות ,זיו כרמל
וצוות המכינה.
בביצוע :דרכים חקלאיות כפר כמא
החלו עבודות להסדרת  3דרכים בשטחים החקלאיים בכפר כמא .הפרויקט
מתבצע בהובלת מועצה מקומית כפר כמא ובשיתוף משרד החקלאות ורשות
הניקוז.
נחל מודע
הסתיים ביצוע יציקת מעביר מים מול קיבוץ שלוחות ,כחלק מפרויקט הסדרת
נחל מודע ,הגדלת החתך והסדרת השיפועים בנחל .הפרויקט בוצע בשיתוף
מועצה אזורית עמק המעיינות ומשרד החקלאות.

סיום פיתוח שביל הליכה בעוטף תבור
הסתיים ביצוע שביל הליכה ,לצד שני מעבירי מים ושתי נקודות תצפית,
שבהן יותקנו בקרוב פרגולות -זאת במסגרת קידום תכנית אגנית רחבת היקף
לעוטף הר תבור .בהמשך ,נפעל לצמצום ומניעת נזקי הצפות ולהסדרת ניקוז
הנחל ,באמצעות פעולות לשימור קרקע בשיתוף החקלאים .הפרויקט
בשיתוף המועצה המקומית דבוריה ,המועצה האזורית עמק יזרעאל ,תאגיד
מיאהקום ,החקלאים ,אגודות המים ומשרד החקלאות.
כיסוחים ועבודות תחזוקה
החודש נמשכו עבודות כיסוחים במרחבי הנחלים ,לרבות שיתופי פעולה עם
רשויות מקומיות ,שביקשו סיוע בכיסוחים בשטחים הפתוחים.
עוד במסגרת העבודות השוטפות ,הוסדר שביל ההליכה בנחל תבור ,במקטע
שבין צומת כפר קיש ליישוב כפר קיש ,הדרך שוקמה והנחל הורחב.

קהילת אכסאל מחדשת פעילותה בפארק אלפשארה
במהלך החודש התגייסו עובדי מועצה מקומית אכסאל למבצע ניקיון בפארק
אלפשארה .במקביל ,מקדמת המועצה את חידוש הפעילות החינוכית
והקהילתית לחיבור הנוער והתושבים לפארק וטיפוחו .החודש קיימנו מפגש
התנעה עם צוות המתנ"ס הנפלא .תודה לכל השותפים ,נמשיך יחד להעמיק
את החיבור בין ערכי הטבע ,למקום ולאנשיו.

קו סניקה עין מודע
הסתיים ביצוע הנחת קו סניקה למעיין עין מודע ,שמטרתו להוות תשתית
לבניית מבנה שירותים.

שיתופי פעולה למען נחל תבור
פורום ועדות איכות הסביבה של המועצה האזורית עמק יזרעאל ,שכלל
נציגים מיישובי האשכול המזרחי ,קיים סיור משותף עם רשות הניקוז במעלה
נחל תבור ,במטרה לייצר שותפויות לשמירה על הנחל וחיבור הקהילות
הסמוכות אליו.

פעילויות לסיכום תוכנית שומרי הנחל
בית הספר נין במועצה המקומית בוסתן אל מרג' ,קיים פעילות מסכמת
לתוכנית שומרי הנחל ,בהובלת גדיר אבו רומחין מנהלת ביה"ס ,לאחר
שהתלמידים אימצו את נחל תבור בפרויקט משותף עם ילדי בית הספר
מרומי שדה מהמועצה האזורית עמק יזרעאל| תלמידי כיתות ג' מבית הספר
שדות במועצה אזורית עמק המעיינות אימצו את חורשת "בצל דורון" ,שם
הם פרצו שביל חדש ,שבהמשך יהפוך לשביל עקבות ולמידה אודות בעלי
החיים| תלמידי כיתות ה' מבית הספר שקד בעמק המעיינות אימצו את מעיין
עין נזם ,הקימו מתקן לשקיות אשפה כחלק מהמאמץ לשמור על הניקיון וכן,
תכננו פרויקטים לשימור המקום| בנוסף ,התוכנית הסתיימה בהצלחה בקרב
ילדי ונוער כפר כמא ,שמאמצים את עין ספסף| תוכנית "שומרי הנחל"
מתקיימת בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

