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

חורשת מפגש הנחלים – חיבור בין קהילות ונחלים
הסתיימו העבודות להסדרת חורשת מפגש הנחלים ,הנקודה שבה מסתיים נחל
קמה (ואדי שערה) ,שתחילתו בסמוך לכפר כמא  -ושבה הוא מתמזג עם נחל
תבור .המפגש של שני הנחלים ,שסביבם מתגוררות קהילות מגוונות במרחב,
הופך לנקודת חיבור בין אנשים ,במסגרת תוכניות חינוך שאנו מובילים עם
הרשויות המקומיות.
"זורמים"  -בקרוב על המסך  -בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה,
צילמנו פרק לסדרת הילדים המצליחה והפופולרית של ערוץ ניקלודיאון "זורמים",
בהשתתפות כוכבי הילדים וילדי כפר מיסר ,כפר כמא ,עמק יזרעאל וכפר תבור.
מפגש בין הנחלים מהווה נקודת מפגש גם לקהילות
המגוונות המתגוררות בסביבתו.
שיתופי הפעולה בין הקהילות באזור יוצרים חיבור
ביניהן ,וכולם יחד פועלים לטפח את סביבת הנחל.
הפרק שצולם ,צפוי לפתוח את העונה השנייה של
"זורמים" ,כחלק מהעלאת המודעות הציבורית
לשמירה על הנחל והניקיון בסביבתו ,בדגש על
הקשר בין הקהילות וביניהן לבין הנחל.
הנוער העובד והלומד של כפר מיסר ,במסגרת
תוכנית שומרי הנחל יצאו לחורשת מפגש הנחלים וכחלק
מהתוכנית והחיבור למקום ,יצרו פסיפס על הבולדרים,
בהובלת האומנית מירב קרשנר.
הפעילות התקיימה בשיתוף מתנ"ס מ.א בוסתן אל מארג',
בניהולה של גופסה קתז ,בהובלת קוסאי זועבי רכז הנוער
העובד והלומד בכפר מיסר ובהדרכת איברהים מריח -
מדריך רשות הניקוז.

פעולות הגנה ופיתוח בשטחים הפתוחים
עדכון :הגנה על דבורייה
נמשכות העבודות להסטת מי הגשמים מעין מאהל לכיוון ואדי שועיין – נחל ברק בן
אבינועם ,במטרה למנוע הצפות ביישוב דבורייה .הפרויקט בשיתוף מועצה מקומית
עין מאהל ,תאגיד מיאהקום ,רשות הניקוז ,משרד החקלאות וקק"ל.
שביל גישה חדש למעיינות שועין  -עין מאהל
בוצעו שביל הליכה המחבר בין כביש הגישה לבין המעיינות ופעולות להסדרת ניקוז.
פרויקט שיקום והסדרת מעיינות עין מאהל כלל את שיקום הבארות ,כאשר במהלך
העבודות נחשפו  3בארות ושוקת .לאחר הסדרת המקום ,הוא אומץ
על ידי נוער עין מאהל ,אשר מטפח אותו במסגרת תוכנית שומרי
הנחל של רשות הניקוז.
לביצוע הפרויקט ולתהליך שיתוף התושבים שותפים מועצה
מקומית עין מאהל ובתי הספר ,קרן שטחים פתוחים -רמ"י
(רשות מקרקעי ישראל) ,תאגיד "מיאהקום".

מבזקי חדשות מהשטח
הושלם מקטע אחרון בפרויקט "שביל בין הגשרים" בבית שאן | הסתיימו העבודות לביצוע מעביר מים והחלו פעולות
להסדרת המבואה בנחל מודע | בוצעו פעולות להוצאות סחף מהנחלים לקראת עונת הגשמים

סטטוס פרויקטים לשימור קרקע
עין חרוד איחוד :נמצאות לקראת סיום העבודות להסדרת תעלת "קומי"
מולדת :הסתיימו עבודות לביצוע שיח חדש ,הסדרת תעלת המוצא ושיח קיים
כפר יחזקאל :נמצא בעיצומו פרויקט להטיה וקצירת נגר ,הסדרה של תעלות
רמת צבי :נמצא
הגנה ,יצירת שיפוע צד לדרכי עפר וביצוע מעבירים איריים.
בעיצומו פרויקט להסדרת נתיב זרימה לאורך דרך עפר ,ביצוע שיח ,דיפון דרך
בית אלפא :לקראת סיום עבודות להסדרת שיפוע
חקלאית ויצירת "דרך מים"
גבע :הסתיים
דרך ,שתילת צמחים ווטיבר וביצוע של מעביר אירי מבטון
ביצוע שיח דרך ומפתני אבן לאורך התעלה.

יוצאים לדרך – פארק האירוס נוף הגליל
בפגישה שנערכה בהובלת ראש עיריית נוף הגליל ,רונן פלוט ,סוכם על תחילת
פרויקט "פארק האירוס  -בשביל הנוף" ,הכולל הכשרת שבילי הליכה בשמורת
הנוף בפארק האירוסים ,בשיתוף הקרן לשמירה על שטחים פתוחים .הפרויקט
ינגיש את שמורת הנוף והאירוסים לתושבים ולמבקרים.
ועוד משהו קטן וטוב...
מהנוער של אכסאל באהבה לפארק אלפאשרה
נוער אכסאל תכנן ובנה ספסלים ,התקין שלט חדש בפארק אלפאשרה וקרא לתושבים
להתגייס לשמירה על המקום ,זאת כחלק מפעילותם לטיפוח הפארק .את הפעילות
מובילים רכזי המתנ"ס ,דלאל דראושה ואדהם דראושה עם מדריך רשות הניקוז איברהים
מריח.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

