שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש מאי :2022

חדש! סרטון הסברה מנגיש את פעילות רשות הניקוז לציבור הרחב
הושק סרטון הסברה ,שבבסיסו עומדים החזון ,המדיניות ותפקידיה של רשות
הניקוז ,במטרה להנגיש את המידע לציבור הרחב ולגורמי המקצוע השותפים
לפעילותה .הסרטון זמין לצפייה בערוצי היוטיוב ,פייסבוק ,אינסטגרם ואתר
רשות הניקוז .לצפייה לחצו כאן
.https://www.youtube.com/watch?v=9mLHWbSPy24
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חדש! חנוכת עיינות שועים حفل
ي
לאחרונה הסתיים פרויקט חדש להסדרת מעיינות באגן התבור והנגשתם
לציבור הרחב ,בשיתוף רמ"י ,תאגיד מיאהקום ,קק"ל ,רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי והמועצה המקומית עין מאהל .במסגרת הפרויקט לחשיפת בארות
"עיינות שועים" שבסמוך ליישוב עין מאהל במעלה אגן התבור ,בוצעו הסדרת
ניקוז ושיקום הבארות ,פינות ישיבה ,סלילת שבילי גישה ופרגולה.
בתוך כדי ביצוע העבודות ,שנמשכו כ 3 -שנים בשלביות ,הובילה רשות הניקוז
עם יחידת הנוער במועצה המקומית עין מאהל ובתי הספר חט"ב מקיף וחט"ב
מוסרארה את תוכנית "שומרי הנחל" ,במסגרתה אימצו בני ובנות הנוער ביישוב
את המעיינות.
עוד במסגרת הפרויקט ,ביצענו פעולות להסטת מי הנגר העילי מעין מאהל אל
נחל ברק בן אבינועם (ואדי שועין) ,במטרה למנוע הצפות ביישוב דבורייה,
בשיתוף מועצה מקומית עין מאהל ,תאגיד מיאהקום ,משרד החקלאות וקק"ל.

חדשות מהשטח
שותפות אגנית -התנעה עם ראש המועצה עמק יזרעאל
התקיימה פגישת התנעה לשותפות האגנית בתבור ,בהובלת ראש המועצה אייל בצר
ובהשתתפות נציגי מחלקות המועצה ,נציגי האזור וגופי הניהול במרחב .קודם לכן
התקיים סיור התנעה להקמת השותפות ,למטרת חשיבה ראשונית על פיתוח עיינות
קישיון ,בו נטלו חלק נציגי המועצה והמועצות השכנות ,האשכול ,רט"ג ,קק"ל ,משרד
החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה ,ועוד.
נמשכות העבודות בכפר כמא
הסדרת עין ספסאף :הושלמו עבודות הסדרה ושיקום ,בהמשך תוצב פרגולה .מבואת
נחל קמה :הסתיימו עבודות פיתוח נופי ,ואנו יוצאים לביצוע פרגולה והסדרת גישה
למקום .העבודות מתבצעות בשיתוף המועצה המקומית כפר כמא ורמ"י -הקרן
לשמירה על שטחים פתוחים.
שיקום שביל אופניים נחל תבור
החודש החלו עבודות להסדרת שביל האופניים שבין כפר קיש לצומת דבוריה ובימים
אלו מתבצעות לאורכו עבודות להסדרת ניקוז .הפרויקט בשיתוף קק"ל והמועצות כפר
תבור ,גליל תחתון ועמק יזרעאל.
מתקן גלישה נחל מודע/תעלת חיישה
בהמשך לעבודות ניקוז שבוצעו בנחל מודע ותעלת חיישה ,יצאנו כעת לביצוע מתקן
הטיה ,לצורך סנכרון מעבר המים בין שני ערוצי הזרימה.
כביש 71
במסגרת עבודות הרחבת כביש  ,71יצאנו לביצוע הסדרת תעלות חוצות .העבודות
כוללות הסדרת חתך להתאמה לספיקות התכן וכן ,מפתנים עם מרפסות בולדרים
סביבתיות ,בשיתוף נת"י.
שימור קרקע
בימים אלו אנו מתחילים בביצוע עבודות לשימור קרקע בעין חרוד מאוחד ,מסילות וכפר
קיש.

קהילה וחינוך
תמונה משנה מציאות :תערוכת צילומים מאת ילדי כדורי ושיבלי
שומרי הנחל שלנו ,ילדי בתיה"ס היסודיים כדורי ושיבלי ,עברו הדרכה במיומנויות
יסוד בצילום מהטלפון הנייד ,בניצוחו של הצלם המקצועי שאדי חביבאללה ובמשך
מספר מפגשים צילמו תמונות רבות ,מתוכן נבחרו ע"י התלמידים ,צוותי בתי הספר
ואנשי מחלקות החינוך במועצות ,תמונות לתערוכה המשותפת "תמונה משנה
מציאות" ,אשר הוצגה בבתי הספר ,ומציעה הצצה לנקודת המבט של הילדים על
נחל השבעה במגוון היבטים  -שורשים ,שקיפות ,מגע עם הטבע ,מפגעי לכלוך של
האדם ועוד.
מאות תלמידי בית הספר "מאיר" והוריהם צעדו לאורך שביל מאיר אל נחל
חרוד
תלמידי כיתה ו' הדריכו אותם לאורך התחנות שבדרך ,דרכן סיפרו את
סיפורי העיר ואנשיה ,כאשר שלטי ההסבר שחודשו מוסיפים מידע .שביל
מאיר הוא שביל ניווט עירוני חווייתי שאורכו כ 2-ק"מ שבוצע על ידי עיריית
בית שאן ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי.
השביל מציע להתקדם לאורך המסלול ,תוך כדי פתרון משימות מתוקשבות
וחידונים ,והוא נועד לחבר תלמידים ותושבים אל פארק בית שאן שבגדת
נחל חרוד ,אשר עבר הליכי שיקום נרחבים .את הפרויקט יזם מנהל בית
הספר מאיר למדעים ולאומנויות ,אודי בן שושן ,כאשר את הפעילות מלווה
איציק רחמים ,מדריך רשות הניקוז ותושב העיר ,יחד עם צוות ביה"ס המסור.
חיבור חדש בין השטח והאקדמיה :לקחנו חלק בכנס ייחודי ,שעסק באתגרים
והזדמנויות שבין נחל לקהילה ,בהשתתפות רשויות הניקוז ,אגמא ומכללת אורנים.
מעבר ללמידת העמיתים ולמידע הרב שחלקו המשתתפים  -הכנס הביא גם
לחיבורים מהותיים להמשך יצירת שיתופי פעולה והרחבת המעורבות הקהילתית
בתכנון וטיפוח סביבת הנחלים.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

