
 

 
 

 שותפות ושותפים יקרים,
 

2019 יונינו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם הנני   
 

  רשות הניקוזישיבת מליאת 
חברי מליאת רשות הניקוז התכנסו לישיבת מליאה, במסגרתה קיבלו בברכה את 

החברים החדשים במליאה, דנו בפרויקטים, תכנון, תקציבים ועוד. הדגשנו את החזון 
לניהול אגני, תוך יצירת שיתופי פעולה הדוקים עם ראשי הרשויות המקומיות, 

ההנהלות, הקהילות ומערכות החינוך. תודתנו הרבה לנציגי כל הרשויות המקומיות 
 שנכחו במליאה וליו"ר, יורם קרין

 
 

 עבודות שימור קרקע במטעי רשפים
בימים אלו יצאנו לעבודות שימור קרקע- טיפול במי תהום, במסגרתן אנו מבצעים 

פעולות הנחת נקזים תת קרקעיים במטעי רשפים, במטרה להוציא את עודפי המים 
התת קרקעיים, לאוורר את הקרקע והשורשים ולמנוע עקה ותמותת עצים. לפרויקט 
שותפים קיבוץ רשפים ומשרד החקלאות- אלה כהן חללה, אגף שימור קרקע מחוז 

  עמקים. צפי לסיום העבודות בתוך כחודש.
  

בנחל הקיבוציםשיפורים ובטיחות   
ביצענו שיפורים והסדרת הבטיחות בנחל, אחרי שנה שבה עברו בחיקו אלפי 

מטיילים. העבודות בוצעו בשיתוף עם פארק המעיינות והציבור הוזמן לבקר וליהנות 
 מהליכה נעימה ובטוחה במי הנחל וסביבתו. 

  
 
 
 
 

" בבית שאןנווה נחלסיירת מתנ"ס "  
השנה לראשונה החלה לפעול במתנ"ס נווה הנחל בבית שאן תכנית "סיירת שומרי 

המחברת בין ילדי ותושבי השכונה לפארק, ביוזמת טלי אורן מנהלת  -הנחל" 
גרעין "נחשון" של בני עקיבא, בהובלתו המקצועית של איציק בשיתוף המתנ"ס, 

, שהיה חצר אחורית הופכת את הנחלהסיירת  מדריך טיולים תושב העיר. -רחמים
. בני ובנות הנוער ייקחו חלק בתכנון פינות חמד, לגאווה מקומית -של השכונה

  השלב הבא של פארק בית שאן, בהובלת עיריית בית שאן. לפיתוחעבודות במסגרת 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 "שומרי הנחל" סיימו שנת פעילויות
 

התחתון והוריהם יצאו של המועצה האזורית הגליל  בבית הספר כדוריתלמידי כיתות ג' 
ליום שיא משותף בנחל השבעה, לרגל סיכום תכנית "שומרי הנחל", המתקיימת 

התלמידים  .בהובלת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה
למדו על ערכי הטבע והסביבה, אקולוגיה, מערכות מים, ניקוז ועוד והם יפעלו לטיפוח 

 הנחל. 
 
 
 

מועצה האזורית בוסתן אל מארג', סיכמו את פעילות של הניין  היסודי בית הספרילדי 
וטיפוח נחל  , השמירה על הטבע, במסגרתה למדו על אתגרי המיםתכנית שומרי הנחל

בביצוע והדרכה , גדיר אבו רומחין. הפעילות הינה פרי יוזמת מנהלת בית הספר, תבור
 משותפים של רשות הניקוז והחברה להגנת הטבע 

 
 

 
 
 

מעבדה חיצונית לשימור קרקע בחווה החקלאית בית שאן חדש:  
רשות ניקוז החווה החקלאית בבית שאן,  -שיתוף פעולה ייחודי בין "אדם בחווה"

יצחק אשחר, ראש מינהל החינוך בעיריית בית , ונחלים ירדן דרומי, עיריית בית שאן
ומשרד החקלאות, הוביל להקמתה של מעבדה חיצונית לשימור קרקע בחווה  שאן

המעבדה מהווה דגם דינמי, המאפשר למידה חווייתית על מאפייני . החקלאית בעיר
תלמידי בית יירו ס הנחל. במסגרת הפעילותהקרקעות, החקלאות והממשק שלהם אל 

במטרה לפתור בעזרתו  ,בחווהשבנחל, צפו וחקרו את הזרימות, וחזרו לדגם שאן 
, בשיטת לימוד המבוססת על פתרון בעיות. סוגיות   

 
 

רופין כפר, 10.9.19שימרו את התאריך,  ,גן נהר הירדן הדרומילאתכנית האב  סגירתבקרוב: כנס   
 

 
ולרשותכם,שלכם   

 עובד יבין, 
ניקוזה מנכ"ל רשות  


