שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש ספטמבר 2019
כנס יציאה ליישום תוכנית האב לנהר הירדן הדרומי
מנהיגי האזור ,נציגי משרדי הממשלה ,גופים ,שותפים ואנשי מקצוע לקחו חלק בכנס
רשות הניקוז ליציאה ליישום פיתוח מרחב נהר הירדן הדרומי ,והכריזו על משימה
משותפת -העברת התוכנית להחלטת ממשלה וקידומה במישור הלאומי .נהר הירדן
מהווה את מוקד התוכנית כגבול בינלאומי זורם ,שסביבו פוטנציאל עצום לפיתוח כלכלי,
סביבתי וקהילתי והפיכת מרחב מזרח המדינה -למרכזה ,בין רבת עמון לתל אביב.
עבודות רחבות היקף לשימורי קרקע
לקראת סיום :עבודות הגנה על כרם מירב
פרויקט הגנה מפני הצפות כרם היין של הישוב מירב ,המשתרע על פני  50דונם.
במסגרת העבודות בוצעה תעלת ניקוז ,אשר תנתב את מי הגשמים לשטחי היער ובכך
תתרום הן להגנה על הכרם והן להעשרת מי התהום בשטחי היער .הפרויקט מבוצע
בשיתוף קיבוץ מירב ומשרד החקלאות.
לקראת סיום :שימור קרקע בשטחי השלחין של גבע
פרויקט שימור קרקע ,הכולל בניית שיחים בשטחי השלחין של קיבוץ גבע ,במורדות גבעת
המורה .מטרת הפרויקט למנוע סחף קרקע ולתת מענה לצרכי איבוד הקרקע בגד"ש
הקיבוץ .הפרויקט מבוצע בשיתוף קיבוץ גבע ומשרד החקלאות.
לקראת סיום :שימור קרקע בסולם
פרויקט שימור קרקע ,בשטחי הפלחה של הכפר ,הכולל ביצוע שיחים ומלכודות סחף-
בגבול נחל יחזקאל וכן ,בניית שיחים עם מחרשה ,למטרת קיטוע מדרון הזרימה של מי
הגשמים ושמירה על הקרקע בשטחי הפלחה .הפרויקט מבוצע בשיתוף החקלאים ומשרד
החקלאות.
בביצוע :עבודות שימור קרקע במולדת
פרויקט שימור קרקע מותאם למטע שקדים ,הכולל בניית שיחים והכנת השטח לנטיעת שקדים ,מניעת סחף והסדרת
ניקוז .הפרויקט מבוצע בשיתוף מולדת ומשרד החקלאות.
בביצוע :הסדרת דרכי ניקוז וטיפול בסחף בשדה תרומות
הסתיימו עבודות לטיפול במי תהום רשפים
במסגרתן בוצעו פעולות הנחת נקזים תת קרקעיים במטעי רשפים ,במטרה להוציא את
עודפי המים התת קרקעים ,לאוורר את הקרקע והשורשים ולמנוע עקה ותמותת עצים.
הפרויקט בוצע בשיתוף קיבוץ רשפים ומשרד החקלאות.

פארק בית שאן -נחל חרוד
מתקדמות העבודות לפיתוח מבואת "פארק בית שאן -נחל חרוד" וחיבורו לעיר
לכניסה לעיר ,בהובלת עיריית בית שאן ובשיתוף קרן שטחים פתוחים-רמ"י.
הסדרת ניקוז בנחל מודע והחייאת חורשת ביכורה
בימים אלו אנו מבצעים עבודות להסדרת הניקוז בנחל מודע (התעלה ההיקפית) ,אשר
החלו במקטע שבין כביש מירב ועד חורשת ביכורה ,ונמשכות במקטעים עד למאגר
רשפים .הפרויקט בכללותו צפוי להסתיים בעוד כחודשיים והוא כולל הסדרת ניקוז
הנחל ושיקום נופי וכן ,הסדרת שיפועי הנחל ,על מנת לאפשר זרימת מים ומניעת
סחף.
במקביל ,מוביל מתנ"ס עמק המעיינות -שלוחת ביכורה בשיתוף רשות הניקוז,
תהליכים לחיבור הקהילה לחורשה :ילדי המתנ"ס כבר החלו להכיר את החורשה
ו"לחלום" כיצד הם היו רוצים לראות אותה ואף הכינו שלט מפסיפס לחורשה.
לפרויקט שותפים משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,המועצה האזורית עמק המעיינות ,ועדי
היישובים ומתנ"ס ביכורה.
תוכנית אגנית עוטף הר תבור :החלו עבודות הסדרת ניקוז בנחל תבור
התחלנו בביצוע עבודות שני מעברי מים ,פעולות הסדרת ניקוז והוצאת סחף בנחל
תבור ,במקטע שבין איכסאל לצומת דבוריה .במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות פיתוח
נופי ושבילי הליכה ,זאת במקביל לפעולות המבוצעות לטובת פיתוח החקלאות
באזור .העבודות צפויות להמשך למעלה מחצי שנה והן מתבצעות בשיתוף משרד
החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה ,תאגיד המים והביוב של כפרי הגליל התחתון
"מיאהקום" ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,מועצה אזורית גליל תחתון ,מועצה מקומית
איכסאל ומועצה מקומית דבוריה.
תוכנית האב למרחב אקווטי עמק המעיינות
רשות הניקוז והמועצה האזורית עמק המעיינות מקדמות גיבוש תוכנית האב למרחב
אקווטי עמק המעיינות ,שמטרתה ניהול משאבי המים הטבעיים העיליים בעמק
המעיינות .צוות היועצים המקצועיים לגיבוש התוכנית יצא לסיור ראשון במעיינות
שבין עין הנציב לטירת צבי .את התוכנית מובילה מהנדסת רשות הניקוז ,ענת ברזילי
יחד עם מנהלת התוכנית מטעמנו ,כמי הלר .את הסיור הנחה מנהל התפעול של
אגודת המים אפיקי מים ,גדי דור ,בהשתתפות צוות היועצים המומחים .גיבוש
התוכנית מתאפשר הודות לסיוע הקרן לשטחים פתוחים -רמ"י (רשות מקרקעי
.ישראל)

תערוכת רשות הניקוז באולם הקימרון" :נהר הירדן -עבר ועתיד"
אנו גאים להציג תערוכה מיוחדת ומרהיבה ,המספרת את סיפורו של נהר הירדן
ומציגה את עבודותנו המשותפת עם המרכז האקדמי ויצו חיפה לעיצוב וחינוך,
במסגרתה תכננו סטודנטים לאדריכלות פרויקטים במרחב הירדן .בין העבודות מוצג
פרויקט "ישראל ירדן -מרכז חקר בינלאומי לשיקום נהרות" ,אשר זיכה את עבודתם
של לוטם חממה ,אלכס סאיטובה וענבר מכלוף במקום ה 1-בתחרות "ישראל
 ."2048התערוכה תוצג בשעות הפעילות של הקימרון או בתיאום מראש,
בטלפון .04-6848230
קהילות ירדנה ובית יוסף מטפחות את חורשת בית יוסף
שביל נוף גאון הירדן ממשיך להתפתח ,ואנו פועלים לחבר את הקהילות בסביבתו
אל הנהר והטבע .כחלק מכך ,נמשכת הפעילות לטיפוח חורשת בית יוסף ,בהובלת
מתנ"ס ירדנה-בית יוסף .בחורשה נבנה משחק מבוך חיצים מפסיפס במסגרת
פעילות עם בית הספר גאון הירדן ולאחרונה ביצעו קהילות ירדנה ובית יוסף,
קלאס בהובלת ילדי המתנ"ס ובליווי האמנית מירב קרישנר ,פסיפס מרהיב למשחק
למטרת העמקת החוויה בחורשה והוא מבוסס על בעלי חיים וצמיחה בסביבת
הנחל.
חגיגות  10שנים לשביל עמק המעיינות בסוכות
רשות הניקוז תוביל פעילויות חווייתיות לכל המשפחה בפסטיבל עמק המעיינות-
המוקדשות לציון  10שנים לשביל עמק המעיינות .ביום שלישי ,15.10 ,תתקיים פעילות
כתב חידה בתחילתו של השביל ,במצפה שמיר .ביום רביעי ,16.10 ,נחשוף לראשונה
את שר גאון הירדן" -שיגיע" לחורשת בית יוסף ,הממוקמת על מפגש שביל דרך נוף גאון
הירדן ושביל עמק המעיינות .דמות השר ,אשר נולדה ביוזמת שירי פירדמן -מנהלת
מחלקת קהל ,קהילה וחינוך שלנו ובביצוע המאייר עודד לב-רן ,תוביל חידון משפחתי
ייחודי העוסק במרחב נהר הירדן .הכניסה חופשית ,פרטים באתר מועצה אזורית עמק
המעיינות.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

