שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש אוקטובר :2020
ישיבת מליאת רשות הניקוז
התקיימה ישיבת מליאת רשות הניקוז ,בראשות יורם קרין – יו"ר הרשות וראש
המועצה האזורית עמק המעיינות ,בהשתתפות נציגי הרשויות המקומיות ,גופי
הממשלה וגורמי המקצוע .במסגרת הישיבה הוצגו סקירת פרויקטים ,תוכניות
עבודה ,דו"חות ,תקציב ועוד .פרוטוקול הישיבה יעלה לאתר רשות הניקוז.
תודה ענקית לכל השותפים המובילים את העשייה במרחב!

יצאה לדרך תוכנית פיתוח פארק התבור בנוף הגליל
עיריית נוף הגליל ,בשיתוף רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי וקרן השטחים
הפתוחים ,יצאה לביצוע פיתוח ושיקום פארק שכונת מאליבו בנחל תבור ,שכונה
אשר נמצאת בסמיכות ליער צ'רצ'יל ,שעלה באש בשריפה.
במסגרת הפרויקט ,המשתרע על פני  330דונם ,יוסדר בנחל מופע טבעי ומקום
לבילוי וטיולים בשעות הפנאי ,בדגש על יצירת חיבור בין התושבים לנחל
ותחושת מחויבת לטיפוחו .הפרויקט כולל הסדרת שבילי הליכה ,חציית נחל
ופינות ישיבה.

עמק יזרעאל :קידום תוכניות לפיתוח השטחים הפתוחים
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,סגניו ומנהלים בכירים במועצה
יצאו לסיור מקצועי לבחינת תוכניות לפיתוח השטחים הפתוחים העוטפים את
קהילות העמק .בסיור שנערך בהשתתפות צוות מקצועי מטעם המועצה
ובהדרכתנו ,נבחנו חלופות לפיתוח מערכת שבילי הליכה ,שיחברו בין הקהילות
וביניהן לבין נחל תבור .עוד הוצגה תוכנית לפיתוח אזור מעיינות קישיון ונערכה
סקירה של התוכניות לפיתוח בקעת כסולות .הסיור התקיים בהמשך לסיור
מקדים ,שנערך במעלה נחל תבור ,בהשתתפות פורום ועדות איכות סביבה
ונציגים מיישובי האשכול המזרחי במועצה.

חדש! החל ביצוע שביל נחל קמה
מועצה מקומית כפר כמא ורשות הניקוז ,בשיתוף מועצה אזורית הגליל התחתון
והקרן לשמירה על שטחים פתוחים ,החלה בביצוע שביל חדש במרחב אגן
התבור לאורך נחל קמה ,מכפר כמא ועד נחל תבור במורד כפר קיש .העבודות
יבוצעו במקטעים .בימים אלו מבוצע מקטע פארק כפר כמא  -מעיין החמישה,
תוך השתלבות באתר העתיקות חרבת שערה .העבודות כוללות פריסת מצעים
חדשים ,פינות ישיבה והשתלבות בדרכים קיימות.
נטיעות במטמנת שדמות דבורה המשוקמת
ילדי כיתה ז'-ח' משדמות דבורה קיימו מבצע נטיעות במטמנה ,אשר עברה לפני
כשנה תהליך שיקום והסדרה ,בהובלת מועצה אזורית גליל תחתון ,בשיתוף רשות
הניקוז ,קרן השטחים הפתוחים של רמ"י וקהילת היישוב.
הפעילות התקיימה בהדרכת זיו כרמל מטעם רשות הניקוז ,זאת לאחר שנוער
היישוב גיבש במסגרת שנת בר המצווה משחק אתרים בשטח ,בהדרכת תמר
שובל מטעם רשות הניקוז.
שימור קרקע וניהול נגר עילי במרחב
במהלך חודשי הקיץ פועלת רשות הניקוז יחד עם משרד החקלאות ,לביצוע
פרויקטים לשימור הקרקע .בחודש האחרון הושלמו והסתיימו 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 .בימים אלו נמצאות בביצוע עבודות
לשימור קרקע בחפציבה.

שירות לציבור  -לאחר שמצאנו כי אתרים רבים במרחב אינם מופיעים ב"וויז" או מופיעים תחת שם לא מדויק ,יצאנו
החודש לאתרים והזנו ב"וויז" מיקומים ,שמות ותמונות מהשטח .במסגרת הפרויקט עודכנו כ 15 -אתרים ,כגון עיינות
שועים ,נחל השבעה ,חניון מול גלבוע ,תל ישמעאל ,מבואה מזרחית שביל נחל חרוד ,תצפית נווה אור ,עין קאזאן ועוד.
שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

