שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש מאי 2019
מיפוי ואיסוף מידע לצורך תהליכי תכנון ופיתוח משותפים
תכנית סביבתית למרחב חרודים :הסתיים שלב מיפוי וסקר משאבי הטבע והסביבה הקיימים ,לרבות ביצוע ראיונות עם
כל השותפים .בשלב הבא נתכנס לקבוצות מיקוד ושולחנות עבודה בנושאים נקודתיים ,בהובלת המועצה האזורית
הגלבוע וכל הגופים הרלבנטיים.
הקמת שולחן פעולה משותף לניהול משאבי המים והמעיינות :בשל מורכבות ומיעוט משאבי הטבע באזור זה ,הכולל
עשרות מעיינות פעילים וכחלק מתכנית האב לשיקום נהר הירדן הדרומי ,אנו עומדים בתחילתו של הליך תכנון ובדיקת
היתכנות לניהול האזור ,בשיתוף עם מועצה אזורית עמק המעיינות.
מעיינות כפר כמא ותכנית אב לנחל קמה :בוצע איסוף נתונים והחל תהליך התכנון והצגת תכנית האב לשותפים
ביישובים ,בדגש על ניהול אגני של תא השטח ,לרבות טיפול באתגרי ניקוז ,שכבות אקולוגיות ,נופיות ,הנגשת האזור
למטיילים ,ועוד .התכנית הנה חלק מתוכנית אגן עוטף הר תבור ובשלב הבא נכנס צוות היגוי ,בשיתוף מועצה מקומית
כפר כמא ,מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה מקומית כפר תבור.
פרויקטים בביצוע ולקראת סיום
נחשפו בארות עין מאהל
פרויקט הסדרת ושיקום מעיינות עין מאהל כולל חשיפת בארות מים באזור "מעיינות
שועין" ,הסדרה ושיקום הבארות ,יצירת פינות ישיבה ,שבילי גישה ודרכי ניקוז .הפרויקט
מבוצע בשיתוף המועצה המקומית עין מאהל וקרן שטחים פתוחים (רמ"י).

יציקת בטון במטמנת שדמות דבורה
פרויקט ביצוע שיקום המטמנה כולל הוצאת פסולת והקמת אמפיתיאטרון ,שבילי גישה,
אופניים ותצפית .עד כה הסתיים שלב פינוי האשפה ויציקת שבילי הבטון .כחלק מחיבור
הקהילה לשטח המטמנה ,נוער שדמות דבורה שותף לתהליכי תכנון המרחב ופיתוח
המטמנה .הפרויקט מבוצע בשיתוף מועצה אזורית גליל תחתון ,שדמות דבורה והקרן
לשטחים פתוחים (רמ"י).

הקמת תצפית נווה אור
העבודות להקמת תצפית בקיבוץ נווה אור מסתיימות החודש והן כוללות הכשרת השטח
וחניית מצעים ,הקמת פרגולת הצללה ,פינות ישיבה והכנת משחק חוויתי להכרת השטח.
הפרויקט ,יוזמת קיבוץ נווה אור ,נוצר כחלק משיתופי הפעולה הקהילתיים שאנו מובילים,
בשיתוף רכז שביל עמק המעיינות ופרויקט "בשביל העמק" ,התושבים והמועצה האזורית
עמק המעיינות.

דרכים חקלאיות כפר כמא
הסתיימו עבודות שיקום וניקוז דרכים חקלאיות בשטח ובשיתוף המועצה המקומית כפר
כמא.

מחברים את קהילה לנחלים
חנוכת שביל מאיר
נחנך שביל מאיר -שביל ניווט עירוני חווייתי ,שבוצע על ידי עיריית בית שאן ורשות ניקוז
ונחלים ירדן דרומי בהובלת בית הספר "מאיר" ,בשיתוף "גשר לעתיד" ו"סיסמא לכל
תלמיד" ואורכו כ 2-ק"מ ,הכוללים פתרון משימות מתוקשבות וחידונים .השביל נועד
לחבר תלמידים ותושבים אל פארק בית שאן שבגדת נחל חרוד ,אשר עבר הליכי שיקום
נרחבים.

מעברים בעמק
כ 200-תלמידי כיתות ו' מעמק המעיינות יצאו לטיול מעברים ,במסגרתו עברו מסע מלא
חוויות לקראת המעבר מבית נספר היסודי לחטיבת ביניים .זו השנה השנייה שרשות ניקוז
ונחלים ירדן דרומי מצטרפת לפרויקט ומעבירה פעילויות חברתיות לתלמידים ,תוך
העצמת בני הנוער .לטיול ולהפקת האירוע שותפים אגף חינוך וקהילה של המועצה
האזורית עמק המעיינות ,מחלקת ילדים ונוער ,מנהיגות הנוער ,וכל בתי הספר.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

