שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש ספטמבר :2020
שימורי קרקע
הסתיימו עבודות שימור קרקע בשדה תרומות ,בית קשת ושדה נחום.
במסגרת הפרויקטים בוצעו עבודות ניקוז ושיחים למניעת חתירת מים בשטחי
חקלאות ,במטרה לשמור על קרקע במקומה ולמנוע סתימות וסחף בנחלים.
כלל העבודות מתבצעות בשיתוף משרד החקלאות.

חדש! בימים אלו מוקמות שתי תחנות הידרומטריות
במרחבי רשות הניקוז קיימות כיום  7תחנות ,כאשר שתי תחנות חדשות מוקמות
בימים אלו ,האחת בנחל תבור באזור דבוריה והשניה בנחל יששכר באזור מולדת,
בשיתוף משרד החקלאות – אגף שימור קרקע וניקוז ובניהול התחנה לחקר הסחף
שבמשרד החקלאות .במסגרת העבודות מותקנים חיישנים בתוך הנחל ,אשר
מודדים את הספיקה ואיכות המים בעת שיטפונות.
סטטוס עבודות עוטף אגן התבור
עד כה בוצעו שני מעבירי מים ,שביל הליכה ופרגולת תצפית .נמצאים בשלבי סיום
הנחת מעביר מים שלישי ,ובמקביל מבוצעות השלמות של מעבירים אירים
ומפתנים בנחל דבוריה ובנחל חריאן.
העבודות מתקיימות במסגרת קידום תכנית אגנית לנחל תבור ,בשיתוף המועצה
המקומית דבוריה ,המועצה האזורית עמק יזרעאל ,תאגיד מיאהקום ,החקלאים,
אגודות המים ומשרד החקלאות
סטטוס עבודות פארק קק"ל כפר כמא
נמצאות לקראת סיום ביצוע עבודות עפר והסדרת שבילים בפארק קק"ל בכפר
כמא ,אשר יכלול מתקני משחק לכל הגילאים ,פינות ישיבה ,ספסלים ועוד .בשלב
הבא יבוצעו עבודות להנחת אבני צד והצבת מתקני משחק בפארק .הקמת
הפארק מתאפשרת הודות להובלת מועצה מקומית כפר כמא והתגייסות קק"ל –
קרן קיימת לישראל למימון הפרויקט.

סטטוס עבודות שביל בין הגשרים עד למבואה המזרחית לנחל חרוד
הסתיים ביצוע שביל לאורך הנחל משני צדדיו ,והחלו עבודות להשלמת הגשר,
שיקשר בין שני צידי הנחל (הדרומי והצפוני) .העבודות מתקיימות בהובלת עיריית
בית שאן ,בשיתוף הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה,
רשות הטבע והגנים ,משרד החקלאות ,קק"ל ובביצוע רשות הניקוז.
הסדרת גינון מטמנת שדמות דבורה
מבוצעות עבודות גינון בהמשך לפרויקט שיקום מטמנת שדמות דבורה ,בהובלת
המועצה האזורית גליל תחתון ובשיתוף הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.
העבודות כוללות שתילת עצים ,הסדרת מערכת מים והשקייה ועבודות גינון ופיתוח
נופי.
הסדרת דרכים חקלאיות בבוסתן אל מרג'
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מבצעת בימים אלו פעולות להסדרת ניקוז ודרכים
חקלאיות ,בשיתוף עם משרד החקלאות ובהובלת המועצה המקומית בוסתן אל
מרג' .העבודות כוללות הסדרת הניקוז בשטחים ,באמצעות ביצוע מצעים בדרכים
חקלאיות  -לטובת החקלאים ולמטרת נגישות קלה ונוחה לטיפול בשטחי החקלאות
של חקלאי המועצה.
חיבור הקהילה לנחל תבור
במסגרת פעילות אשכול מזרחי עמק יזרעאל ,בהשתתפות הפעילים הסביבתיים ,התקיים
טיול משפחות לקיבוץ דוברת בנחל תבור ,להכרות עם מרחב נחל תבור וחיבור הקהילה
לתהליך שיקום הנחל.
תחילת פעילות תוכנית שומרי הנחל
בצל הגבלות הקורונה והסגר ,נפתחה בתחילת שנת הלימודים תוכנית שומרי הנחל
במרחבי רשות הניקוז .בית הספר רימון במועצה האזורית עמק המעיינות היו הראשונים
להתחיל בפעילות מותאמת להנחיות ,ואנו תקווה כי עם החזרה לשגרה התוכנית תשוב
לפעילות מלאה בכלל בתי הספר.
שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

