שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש יולי :2020
מינהלת שטחים פתוחים
ראש עיריית בית שאן ,ז'קי לוי וראש המועצה האזורית עמק המעיינות ,יורם
קרין ,בשיתוף רשות הניקוז ,הציגו לשרה להגנת הסביבה ,גילה גמליאל,
תכנון מקדמי לשני הפרויקטים הראשונים לשיקום נחל חרוד ,שאותם תקדם
המינהלת המשותפת לניהול שטחים פתוחים,
הצפויה להתחיל את פעילותה בחודש הקרוב עם
התכנסות ועדת ההיגוי למינהלת ,בשיתוף
התושבים.

השלמת שביל בין הגשרים עד למבואה המזרחית לנחל חרוד
השביל ,שתחילתו בגשר הקטוע ,יושלם עד למבואה המזרחית לנחל חרוד .במסגרת
הפרויקט מתבצעות עבודות להסדרת הערוץ ,שבילי הליכה ואופניים ,במקטע
שאורכו כ 2 -ק"מ ,כאשר אורכו הכולל של השביל הינו כ 4-ק"מ .העבודות צפויות
להסתיים בתוך כחודש .העבודות מתקיימות בהובלת עיריית בית שאן ,בשיתוף קרן
שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,משרד החקלאות,
קק"ל ובביצוע רשות הניקוז.

מקטע חדש על שביל נוף גאון הירדן
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי בשיתוף עם הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של
רמ"י והמועצה האזורית עמק המעיינות ,יצאה לביצוע מקטע נוסף על שביל נוף גאון
הירדן .תחילת המקטע ,שאורכו כ 2-ק"מ ,באזור מדגה חמדיה ועד לשפך נחל חרוד
אל נהר הירדן.
עד כה בוצעו  16ק"מ מהשביל ,בכ 5 -מקטעים והוקמו לאורכו  7תצפיות ,האחרונה
שבהן בגשר הישנה .בנוסף ,נמצאת בתכנון תצפית חדשה מצפון לנחל חרוד.

הסדרת נחלים ועבודות תחזוקה
הסדרת נחל שוקק  -נמשכות העבודות להסדרת ניקוז בנחל שוקק ,הכוללות
הוצאת סחף והסדרת מעבירי מים| הסתיימו העבודות במעביר מים שלוחות|
נחל דבוריה  -נמשכות העבודות להסדרת ניקוז
הנחל בשטחים החקלאיים ,בשיתוף החקלאים,
משרד החקלאות ,המועצה ואגודות המים| בוצע
כיסוח לאורך נחל נין.

ועדת היגוי מרחב אקווטי
ועדת ההיגוי לתוכנית מרחב אקווטי עמק המעיינות התכנסה בהשתתפות נציגי
רשות המים ,רט"ג ,קק"ל ,החברה להגנת הטבע ,משרד החקלאות ,מועצה אזורית
עמק המעיינות ויועצי התוכנית .במרחב המדובר יש מעל  100מעיינות .בפני
המשתתפים הוצג מצב קיים של המעיינות במרחב וכן ,הצעות לשחרור חלק
מהמעיינות .על מנת לתת משמעות לתוכנית ,מתבצעים סקר ואנליזות לכ 40-
מעיינות במרחב .בשלב הבא יוצגו התייחסויות המשתתפים להצעות שעלו בדיון
ויבחרו מספר מעיינות להמשך תכנון.

שיקום טיילת נוף גלעד
עיריית בית שאן ,בהובלת מ"מ ראש העיר חזי חרוב ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
ערכה מפגש תושבים לחשיפת פרויקט ייחודי לשיקום טיילת נוף גלעד ,במטרה
לשקם ולהחיות את הטיילת .הפרויקט מבוצע בשיתוף התושבים ,במטרה לעודד
פעילות חברתית סביבתית בת קיימא וליצור זיקה ומחוייבות לטיפוחה .בשלב
הראשון בוצעו פעולות לחישוף קרקע וגיזום לאורך הטיילת.
בשלבי תכנון :פיתוח נחלים ומעיינות
המשך פיתוח נחל השבעה צפונה עד לכדורי ,באמצעות שביל אקסטנסיבי שיכלול פינות ישיבה| פיתוח מעין זאטוטא
ביישוב שיבלי ,לרבות סככה ,מקומות ישיבה והפיכתו לזמין ומזמין לתושבים.

חינוך וקהילה
במסגרת בית הספר של החופש הגדול הוכשרו המד"צים של הכפר שיבלי
להעביר פעילות לילדי בית הספר ,בניהולו של ג'אודת שיבלי .הפעילות
התקיימה בשיתוף עם רכז בית הספר של החופש הגדול -אמיר שיבלי ,סוקיינה
חטיב -מדריכת רשות הניקוז והמתנדב והפעיל הסביבתי ,סלאח שיבלי| ילדי
יישובי המועצה האזורית עמק המעיינות קיימו מבצעי ניקיון במעיינות
הסמוכים לשביל עמק המעיינות ,בשיתוף המועצה ,רט"ג ורכז שביל עמק
המעיינות  -זיו כרמל | ילדי הגלבוע מקיבוץ בית השיטה ערכו מבצע ניקיון בעין
יזרעאל וילדי קיבוץ גבע ערכו מבצע ניקיון בחורשת גדעון ,בשיתוף המועצה
האזורית הגלבוע| שיתוף פעולה בין מועצה אזורית עמק יזרעאל למועצה
המקומית בוסתן אל מרג' " -שומרי הנחל" תלמידי בי"ס מרומי שדה ובי"ס נין
אשר פעלו במשותף במהלך השנה להכרות וטיפוח מרחב נחל תבור ,יצרו יחד
שלט פסיפס מרהיב .השלט החדש הושלם והוצב במחצבת דבוריה |
שיתוף פעולה בין מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה מקומית שיבלי אום
אל ג'אנם" -שומרי הנחל" תלמידי בי"ס יסודי שיבלי ובי"ס יסודי כדורי פעלו
במשותף במהלך השנה להכרות וטיפוח נחל השבעה (ואדי אל מידי) בדגש על
זיהוי עקבות ויצרו שלטי הסבר מרהיבים מפסיפס .השלטים הושלמו והוצבו
לאורך שביל נחל השבעה (ואדי אל מידי).

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

