
 

 
 

 שותפות ושותפים יקרים,
 

2019 יליונו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם הנני   
 
 

ואדי אל מידי -לביצוע שלב ב' נחל השבעה נויצא  
שיקום ופיתוח נחל השבעה )ואדי אל לתחילת עבודות שלב ב'  קיימנו אירוע לציון

שבילי הליכה,  , לצד פיתוחמופע טבעי לנחל ויוחזרהערוץ , במסגרתן יורחב מידי(
 -האירוע התקיים במעמד השותפים לתוכנית פינות ישיבה מוצללות וגשר הולכי רגל.

ראש  ,עודד הלפריןראש המועצה המקומית שיבלי אום אלג'אנם,   ,מוניר שיבלי
 במשרד להגנת הסביבה אגף הנחלים דרור פבזנרר, המועצה המקומית כפר תבו

ואנשי המקצוע. תלמידי שני היישובים משתתפים בתוכניות להכרת הסביבה 
וטיפוחה, תוך יצירת שייכות וזיקה לנחל ולאתגרי רשות הניקוז בשיקום והסדרת 

 הנחלים. 
 
 

תבורהר עוטף ניהול אגני נחלי ועדת היגוי   
יחסת לראייה רחבה ומתכללת של יהגישה האגנית המקודמת בתכנית זו מת

המאפשרת איגום נכסים וידע והגדלת סך השלם. התוכנית מדברת על  ,המרחב
 תכנון, ביצוע ושיח עם הקהילות משולב לאורך כל שלביה ובאופן מערכתי. 

השני של ועדת ההיגוי התמקד בהגדרת המנגנון הנכון והמתאים למרחב המפגש 
עוגנים: ניהול השטחים  3וחים. הוגדרו זה וליישום העקרונות בשטחים הפת

רובד ניהולי ומסמך מדיניות המתווה את  -רובד ביצועי, מנהלת אגנית  -הפתוחים 
בהם  ,הדרך. השותפים נחלקו לקבוצות עבודה לפי הנושאים ונוצרו דיונים מרתקים

הובאו דעות, רעיונות ואמירות שונות. כעת הצוות יאסוף את כל החומר ויעבדו 
.התהליך להמשך כבסיס  

 
 

פארק בית שאן נחל חרודהחל ביצוע שלב ב'   
בשיתוף רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, החלה  ,ז'קי לויבראשות  עיריית בית שאן

במסגרת העבודות מפותחת מבואת . חרודבית שאן נחל בביצוע שלב ב' של פארק 
והן  הפארקהכניסה לפארק, אשר תחבר פיזית בין הכניסה הראשית לעיר לבין 

כוללות סלילת מדרכה, ביצוע שדרת עמודי שאן, תאורה, פינות ישיבה, פיתוח 
 -שטחים פתוחיםלשמירה על קרן הלתוכנית שותפים עיריית בית שאן, . שטח, ועוד

. ודות צפויות להסתיים בתוך כשלושה חודשיםרמ"י ורשות הניקוז. העב   
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 נחל מודע
רב לבין יבמקטע שבין כביש מ ניקוז יצאה לביצוע פרויקט נחל מודע,הרשות 

העבודות יוסדר ת . במסגרהכולל הסדרת ניקוז הנחל ושיקום נופי ,חורשת ביכורה
הפרויקט צפוי זרימת מים ומניעת סחף. , על מנת לאפשר השיפוע של הנחל

. חודשים הקרוביםבמהלך ה תבצע במקטעיםילהמשיך עד למאגר רשפים ו
, מועצה אזורית עמק המעיינות משרד החקלאות ופיתוח הכפרלפרויקט שותפים 

עם בי"ס ביכורה ותוכנית עם  והתושבים. במקביל, אנו מקדמים תוכנית חינוכית
  .לטיפוח חורשת ביכורה הקהילות

 
 
 

  שיתוף פעולה ייחודי עם תאגיד מיאהקום יצא לדרך 
 تعاون مشترك بين سلطة تصريف مياه االمطار ومياهكم

בהמשך למדיניות רשות הניקוז ליצירת שיתופי פעולה בתהליכי ניהול אגני של תאי 
עם תאגיד המים והביוב של  השטח, אנו שמחים לדווח על תחילת עבודה משותפת 

 כפרי הגליל התחתון, מיאהקום. קודם להחלטה נפגשנו עם 
מנכ"ל מיאהקום, ו מוניר שבליאום אל ג'אנם,  -עם ראש מועצה מקומית שבלי

פרויקטים התורמים להעלאת איכות חיי , במטרה להציג ולקדם ביחד סלאח נסאר
  התושבים וטיפוח הנחלים והשטחים הפתוחים. 

 
 

 עבודות כיסוח בנחלים
עבודות כיסוח בנחלים ובתעלות ובתאי  הניקוז ממשיכה לבצע בימים אלהרשות 

במטרה הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות וברחבי השטח שבניהולה, 
. לתחזקם  

 
 

 

 
 

ולרשותכם,שלכם   
 עובד יבין, 

ניקוזה מנכ"ל רשות  


