שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש אוגוסט 2019
הסתיימו עבודות השטח לשיקום מטמנת שדמות דבורה
הפרויקט כלל פינוי פסולת מאתר המטמנה הישן ,שעמד שומם
ומוזנח במשך שנים וביצוע שבילי גישה ,שבילי אופניים ,עמדת
תצפית ואמפיתאטרון עבור אירועים קהילתיים .נוער שדמות דבורה
היה שותף לתכנון ,כך שכבר מהיום הראשון התחלנו לייצר שייכות
בין הקהילה למקום ובשלב הבא מתוכננות לצאת לדרך תוכניות
מעורבות חינוכית וקהילתית ,נטיעות ט"ו בשבט משותפות ,ועוד.
הפרויקט בוצע בהובלת מועצה האזורית גליל תחתון ,בשיתוף רשות
ניקוז ונחלים ירדן דרומי והקרן לשטחים פתוחים (רמ"י -רשות
מקרקעי ישראל).
פרויקטים ,אתרים ושימורי קרקע:
עין מיתא
פרויקט להגנה והקטנת נגר בנחל עין מיתא מורדות הגלבוע ,מעל פרויקט אגירה
שאובה רשפים ,שמטרתו לנתב את מי הנגר באירועים חריגים ,ממורדות הגלבוע
לנחל מודע .הפרויקט מבוצע בשיתוף עם משרד החקלאות ויזמי הפרויקט.

נחל נאעורה
עקב מזג האוויר הקיצוני שהביא להתייבשות רבת השנים של יער קק"ל בנאעורה מחד
ולנזקים ליער וליישובים שלמרגלותיו עקב זרימות של מים וסחף מאידך ,אנו מבצעים
בחודשים האחרונים ,בשיתוף משרד החקלאות וקק"ל  ,עבודת שימור קרקע ,במטרה
להגן על השטחים החקלאיים שנמצאים במורד הנחל וכן ,לשמור על המים בתחום
היער ,לטובת המשך צמיחתו.
בנוסף ,נבחנת אפשרות לעבודה עם חקלאי היישוב ,במטרה להסדיר נגר בדרכים
שלהם.

שיפוץ מוביל מים בנחל יששכר
ביצוע עבודות בטון לתיקון מעביר המים על דרך אייזנהאואר ,שמעל נחל יששכר.
העבודות מתבצעות במסגרת אחזקה שותפת שמבצעת רשות הניקוז.

הסדרת באר עין תחתא
בהמשך לפרויקט הייחודי להסדרת והנגשת מעיינות שועיין ,נמשכות העבודות
להסדרת הבארות שהתגלו .הפרויקט מבוצע בהובלת מועצה מקומית עין מאהל
ובשיתוף תאגיד המים והביוב מיאהקום וקרן שטחים פתוחים -רמ"י.

יציקת בטון בנחל השבעה
נמשכות העבודות לביצוע שלב ב' של הסדרת והנגשת נחל השבעה ,בהובלת המועצה
המקומית שיבלי אום אל ג'אנם ,בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ותאגיד
"מיאהקום" ,במסגרתן בוצעה יציקת שבילי בטון ונמצאים בביצוע יציקת משטחי
הנגשה ובניית פרגולה ופינות ישיבה.

פארק בית שאן -נחל חרוד
נמשכות העבודות לפיתוח מבואת "פארק בית שאן -נחל חרוד" וחיבורו לעיר לכניסה
לעיר ,בהובלת עיריית בית שאן ובשיתוף קרן שטחים פתוחים-רמ"י.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

