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

פיתוח ,הסדרה ושיקום נחלים ואתרים
כ 16-מיליון שקלים אושרו לשנת  2021על ידי הקרן לשמירה על שטחים
פתוחים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפיתוח אגני התבור והחרוד.
שביל חדש :נחל קשת
נוסף מקטע לשביל לאורך נחל השבעה המחבר את נחל קשת לתחילתו של
השביל בנחל השבעה – (ואדי אל מידי) השביל מגיע עד מבואת כדורי ומתוכנן
להמשיך צפונה לנחל השבעה.
שיקום עין זעטוטא
הסתיימו עבודות לשיקום מעיין עין זעטוטא סמוך לנחל השבעה ,בוצעה סככה
גדולה לשימוש הציבור הרחב.
הסתיים פיתוח נופי נחל תבור בקעת כסולות
במסגרת הפרויקט בוצעו שלושה מעבירי מים ,שביל הליכה ופרגולות תצפית,
נטיעות והסדרות מופעי נחל לאורך המקטע .כמו כן ,בוצעו השלמות של
מעבירים אירים ומפתנים בנחל דבוריה ובנחל חריאן ,עבודות פיתוח נופי
ושתילה .בימים אלו מסתיים שיקום מקטע נחל נין המתחבר לנחל תבור
בבקעת כסולות.
הסדרת מבואה נחל יששכר :ביצוע מבואה לנחל יששכר מכיוון כביש  90ליד
מחצבת דושן וסמוך לגשר הרכבת התורכית.
הסדרת נחלים בסמוך לכביש 71
לאור הרחבת כביש  71במקטע שבין צומת יששכר לבית שאן ,רשות הניקוז
מתכננת הסדרת כל ערוצי הנחלים החוצים וכן הספיקה לבצע ניקוז בוואדי
עבדאללה ובתעלה  , 7הכוללים פיתוח נופי והשהיות נגר.

טיילת חדשה למעיינות שועין  -עין מאהל
בוצעו פעולות להסדרת ניקוז והסדרת שביל הליכה המחבר
בין כביש הגישה בין המעיינות למבואת עין תחתא .התווספו
מקומות ישיבה והצללה לאזור.

הסתיים פרויקט פארק תבור והתקיים אירוע לחנוכתו
במעמד ראש העיר ,תלמידים ושותפים.
הסתיים פרויקט הקמת גני קק"ל  -פארק כפר כמא.
והתקיים אירוע לחנוכתו במעמד ראש המועצה ותלמידי
ביה"ס שהיו שותפים בתכנונו.
יוצאים לדרך  -פארק האירוס נוף הגליל
פרויקט "פארק האירוס  -בשביל הנוף" כולל הכשרת
שבילי הליכה מונגשים ותצפיות נוף בשמורת הנוף בפארק
האירוס.

תכנון אגני משותף
הוקמה ִמנהלת שטחים פתוחים עמק המעיינות  -בית שאן
התקיימה ישיבת התנעה חגיגית של מנהלת השטחים הפתוחים המשותפת
לעמק המעיינות ולבית שאן ,במטרה לנהל את השטחים הפתוחים .המנהלת
תעסוק בקביעת מדיניות ובישומה בשטח לטובת כל המשתמשים ולטובת
הטבע והסביבה.

נחל מודע :הסתיימו העבודות לביצוע מעביר מים גדול והסדרת חנייה בנחל מודע.
הנחלים זרמו  -לא נרשמו אירועים חריגים
המערכת החורפית עברה ללא אירועים חריגים,
הנחלים זרמו כסדרם ומערכות הניקוז פעלו קשורה.
בוצעו עבודות כיסוח נופי ,הוצאת סחף והסדרת
ערוצי הנחלים
עבודות בטיחות ותחזוקה בגשר הקנטרה
על פי החלטת גורמי המקצוע בקק"ל ,יצאה רשות
ניקוז ונחלים ירדן דרומי לביצוע עבודות אחזקה
ובטיחות בגשר הקנטרה.
טיפול אגני כפר מייצר
החלו עבודות במעלה אגן התבור ,במטרה להשאיר את
המים במעלה ההר ולהקטין את הספיקות ,שמגיעות
למורד ועלולות לגרום לשיטפונות ונזקים.
יסר לבין טמרה ומניעת נזקים במורד.
הסדרת נגר בשביל המחבר בין כפר ִמ ְ
בניית תלוליות ביער טמרה-מייסר :הפניית מרבית הנגר
לשטח יער וביצוע פעולות שימור נגר עילי ביער.
תצפית מייסר :הקמת פרגולה ,תצפית וספסלי ישיבה,
בסמוך לשביל מייסר.

בוצעו שלושה מתקנים הנדסיים במעלה נחל תבור בנוף
הגליל ,שמטרתם השהיית מי שיטפונות ושחרורם האיטי למורד
הנחל.

נחל טייבה :בוצעו עבודות המשך לפרויקט ניקוז בקטע העליון של ערוץ נחל טייבה,
היורד ממזרח למערב לכיוון נחל יששכר .במסגרת הפרויקט מבוצעות עבודות להאטת
הזרימה והנגר העילי ,בשילוב בריכות השקטה.
הגנה על יישובי סובב תבור :תכנון פרויקט להקטנת הנגר והספיקה הזורמים
ליישובי המורד -שיבלי ,אום אל-ג'אנם ודבוריה.
ויסות מים בעין מאהל :נמצא בביצוע פרויקט להסתה של נגר מהיישוב עין מאהל,
ומניעת הגעתו לדבוריה .הנגר יוסת לערוץ מערבי ,ואדי שועיין  -נחל ברק בן אבינועם.
במסגרת העבודות בוצעה תעלה חדשה על מטרוקה בשטח ציבורי והנגר נותב לאגן
ניקוז המתחבר לנחל .העבודות כללו אזורי שיקום והשהיית נגר באזורי קק"ל.

עבודות נרחבות לשימור קרקע
עבודות בוצעו ביישובים שדמות
דבורה ,שדה נחום ,רמת צבי,
ניר דוד ,מולדת ,עין חרוד
איחוד ,חפציבה ,בית אלפא,
גבע,
יחזקאל,
כפר
אפיקים/בית זרע ,מסילות,
מולדת .הסתיים פרויקט ניקוז
תת קרקעי במעלה גלבוע
ופרויקט המשך ברמת סירין.

קהילה וחינוך
גימלאים צעירים ונמרצים למען המרחב
בשנה החולפת הוקמו מספר קבוצות פעילות עם גימלאים נמרצים המחוייבים לסביבה ולנחלים:
כפר קיש קבוצת  +60פתחו את פרויקט אימוץ נחל
קמה שומרי הנחל דורות בגלבוע  -פיילוט ראשון לטיפוח
וניקיון בגלבוע יצא לדרך ,במסגרתו מתגבשת קבוצה של
ותיקי העמק ,שיפעלו לטיפוח השטחים הפתוחים באתרי אגן
החרוד.
גימלאי כפר תבור -החלו בתוכנית לאימוץ נחל השבעה
בית שאן :טיול משפחות בשביל בין הגשרים החדש
טיול משפחות חוויתי ,בהובלת המרכזים הקהילתיים בית
שאן ,נערך לאורך נחל חרוד לציון סיום פרויקט השלמת
שביל בין הגשרים.
ימי שיא לסיום תוכנית שומרי הנחל תשפ"א
מסלול  Treasure-HITחדש בכפר תבור :תלמידי
בית ספר רבין בכפר תבור הכינו מסלול טיול חוויותיי.
שומרי הנחל ואדי אל מידי  -נחל השבעה בביה"ס היסודי שיבלי :במסגרת יום
שיא לתוכנית שומרי הנחל של ילדי כיתות ד' ,חתמו בוגרי התוכנית על התחייבותם
שומרי הנחל -הנוער העובד והלומד כפר
לשמור על הנחל ועל הסביבה.
מיסר :במסגרת יום השיא נחשף מעיין אבו ג'אמל אותו טיפחו בני הנוער במהלך
השנה .בהמשך החלו לאמץ את חורשת מפגש הנחלים
נוער שומרי הנחל המרכז הקהילתי אכסאל
תכננו ובנו ספסלים ,התקינו שלט חדש בפארק
אלפאשרה וקראו לתושבים להתגייס לשמירה על
המקום.

פרויקט קהילתי חוצה יבשות
מיזם קהילה מפתחת נחל מפתח קהילה ( )Community Stream Mosaic Projectיוזמת רשות
ניקוז ונחלים ירדן דרומי ,זכה במסגרת קול קורא של שותפות ביחד סובב כנרת – הסוכנות
היהודית .במסגרת המיזם ,הוכנו שלטי פסיפס מרהיבים ,המהווים מבואות לנחל קמה ונחל
השבעה ,או מספקים מידע אודות נקודות ענין לאורכם ,ע"י קהילות השותפות  -מילווקי ,סנט
פול ,מ.א הגליל התחתון ומ.מ כפר תבור.
השלטים נחנכו במעמד חברי הוועדה של השותפות ,נציגי היישובים והמועצות השותפים
בתהליך.
מיזם הסברה לשמירה על הניקיון ראשון מסוגו בפארק המעיינות
מיזם ייחודי הכולל קמפיין הסברה ראשון מסוגו "יחד נשמור על פארק נקי" ,יצא לדרך
לראשונה בפארק המעיינות .את הקמפיין "הובילו" חיות הבר המתגוררות בפארק
ומופיעות על שילוט ,והוא לווה בפעולות הסברה.
השתלמות שנתית למדריכי רשות הניקוז
עם פתיחת שנת הלימודים החלו לפעול תוכניות שומרי הנחל בבי"ס
אופקים במרחביה ,בי"ס יסודי כדורי ,בי"ס שיבלי ,חט"ב מוסרארה עין מאהל,
חט"ב עמקים תבור ,בי"ס יסודי נין ,בי"ס יסודי טמרה ,בי"ס יסודי עמק חרוד,
בי"ס תינאל כפר כמא ,בי"ס רימון ,מסילות ,בי"ס מרומי שדה ,אחוזת ברק,
בי"ס רבין כפר תבור
"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 ,הגליל התחתון וכפר
תבור .מפגש בין הנחלים מהווה נקודת מפגש גם לקהילות המגוונות המתגוררות בסביבתו
ושיתופי הפעולה בין הקהילות באזור יוצרים חיבור והזדמנות לפעול ולטפח יחד את סביבת
הנחל.
תודתנו ליו"ר מליאת הרשות וראש המועצה האזורית עמק המעיינות ,יורם קרין ,לחברי וחברות המליאה ,משרדי
הממשלה ,הגופים והארגונים ,גורמי המקצוע ,הקהילות והפעילים  -שמלווים ,דוחפים ,תומכים ובעיקר  -שותפים
אמיתיים לתהליכי ניהול השטחים הפתוחים והנחלים
שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

