שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש יולי :2021

ִמנהלת שטחים פתוחים עמק המעיינות  -בית שאן
התקיימה ישיבת התנעה חגיגית של מנהלת השטחים הפתוחים המשותפת לעמק
המעיינות ולבית שאן ,בהשתתפות ראשי הרשויות ,בעלי תפקידים באזור,
והשותפים מקק"ל ,רט"ג ,המשרד להגנת הסביבה ,החקלאות ועוד.
שמירת בטיחות וביטחון המבקרים ויצירת תנאים לביקורים איכותיים ,מתן
מענה הולם לביקורי קהל לשהייה במקורות מים ושטחים פתוחים ,ניהול השטחים
תוך התייחסות להיבטים תחבורתיים ותנועת מבקרים ,ומתן פתרונות לאחזקה
וניקיון שטחים אלה שהם מושכי קהל  -אלו הם יעדיה של המנהלת לשטחים
פתוחים אשר הוקמה במשותף ,במטרה לנהל את השטחים הפתוחים הקולטים
מדי שנה מאות אלפי מבקרים בכל אתרי המים והנחלים ,בגנים הלאומיים ,באתרי
התיירות ובשטחים הפתוחים .המנהלת תעסוק בקביעת מדיניות ובישומה בשטח
לטובת כל המשתמשים ולטובת הטבע והסביבה.
הסתיימו עבודות בטיחות ותחזוקה בגשר הקנטרה
הסתיימו עבודות אחזקה ובטיחות בגשר הקנטרה ,אשר בוצעו על פי הנחיית קק"ל,
בשיתוף המועצה האזורית עמק המעיינות  -והוא נפתח למעבר.
נחל מודע
נמשכות העבודות לביצוע מעביר מים והסדרת חנייה בנחל מודע.
החל פרויקט הניקוז בעין מאהל
יצאנו לביצוע פעולות חישוף וסימון ,במסגרת תוכנית להסטת מי הגשמים מעין
מאהל לכיוון ואדי שועיין – נחל ברק בן אבינועם ,במטרה למנוע הצפות ביישוב
דבורייה .את הפרויקט מובילה מועצה מקומית עין מאהל ,בשיתוף עם תאגיד
מיאהקום ,רשות הניקוז ,משרד החקלאות וקק"ל.

שימור קרקע
נמצא לקראת סיום פרויקט רמת סירין
מדובר בפרויקט המשך למספר פרויקטים שבוצעו באזור בשנים האחרונות ,אשר
במסגרתו מבוצעות בריכות איגום והשהיית נגר להגנה על השטחים החקלאיים.
החומר החפור מהבריכות מועבר להסדרת דרכי העפר באזור.
שימור קרקע בשדמות דבורה יצא לדרך
במסגרת הפרויקט יבוצעו שיחים לאורך שטח חקלאי ,על מנת לקטוע את הנגר במורד
המדרון ולהפנות אותו למוצא מסודר .בנוסף מתבצע שיח דרך ,אשר מבוסס על הגבהת
וסידור הדרך הקיימת ויצירת תעלת ניקוז לאורכה.
כיסוחים
במהלך החודש בוצעו כיסוחים לאורך הנחלים בכל מרחב
אגני ההיקוות של רשות הניקוז ,בשיתוף הרשויות
המקומיות .העבודות ימשכו בחודש אוגוסט.

חינוך :הצצה לפעילות נוער מרכז קהילתי אכסאל
בהמשך לפעילות ,המתקיימת בהובלת רכזי המתנ"ס ,דלאל
דראושה ואדהם דראושה ,לחיבור הנוער והקהילה לפארק אלפשארה וטיפוחו ,פגשו
החודש בני ובנות הנוער את זקני הכפר ושמעו מהם אודות ההיסטוריה של המקום.
הסיפורים ישמשו בפעילות העשייה בהמשך .יש למה לצפות...

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

