
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים, 

 
2019 נובמברנו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם  הנני   

 
 

פרויקט שיקום נחל השבעהשלב ב' ב נחנך  
 

,  בנחל השבעה )ואדי אל מידי(  ק"מ נוסף 1 - מקטע של כ נחנך 
אשר כלל ביצוע עבודות ניקיון והסדרת הנחל, שבילי הליכה, 

גישרון לחציית הנחל, פינות ישיבה ועוד.  מדובר בנחל המהווה 
בשנים האחרונות  חלק בלתי נפרד מהמורשת של היישוב שיבלי ו

 . האירוע התקיים במעמד ראש המועצהסבל מהזנחה קשה
וראשי הרשויות  מוניר שיבלי - אום אל גנם -המקומית שיבלי

הסמוכות, ניצן פלג ועודד הלפרין. את הנחל מטפחים ילדי שיבלי  
המשרד   :במסגרת תוכנית "שומרי הנחל". לפרויקט שותפים

שלב ג' נמצא בתכנון.  .קק"לו להגנת הסביבה, רט"ג, רמ"י  
 
 
 

 הסתיימו עבודות שיקום דרך נוף נחל חרוד וביצוע תצפית
 

( ועד  נחל חרוד, מחניון מול גלבוע )מתחת למתחם המועצה
לתנועה, זאת לאחר שהסתיימו עבודות    נפתחמחלף גדעונה 

העבודות בוצעו . שיקום דרכי הניקוז על דרך נוף נחל חרוד
.בשיתוף מועצה אזורית הגלבוע  

 
 
 

על מפגש הנחלים  תצפית חדשה  הקמנובתוך כך, לאחרונה 
נחל חרוד קדום )המתחיל במעין חרוד(,   - נחל חרוד קיים 

.הכוללת פרגולת הצללה, פינת ישיבה ומדשאה   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
קרקע  שימורנמשכות עבודות   

 
קרקע נרחבות, לרבות   רשות הניקוז ממשיכה בביצוע עבודות שימור

 שינוי והתאמת גבהים לנטיעות חקלאיות. בין הפרויקטים המובילים
עמק  בחמישה קיבוצים באזור -עבודות שימור ברמת סירין מבוצעות

. הירדן  
 
 
 
 
 

בגליל  בדואית  למנהיגות המכינה עם שת"פ חדש ומרגש  
 

חברו אלינו לפרויקט ייחודי,  , המכינה למנהיגות בדואית בעין דורחניכי 
באזור השראר )בין עין דור לאום   רושבמסגרתו הם יאמצו את נחל תב

כרות ראשונית עם הסביבה יהם כבר יצאו לשטח, לה חודשגנם(. ה אל
.וניקיונה  

לחבר את חניכי המכינה לנוער אום   המועצהבשלב הבא נפעל יחד עם  
.גנם, במטרה להפוך יחד את האזור לפנינת חמד מטופחת ונקייה אל  

  

 
 
 

 תלמידי בתי הספר מרומי שדה ונין מאמצים ביחד את נחל תבור
  

תוכנית חדשה של "שומרי הנחל", מפגישה בין ילדי עמק יזרעאל לילדי  
בנחל תבור, בין  ן אל מרג', למטרה משותפת: אימוץ מקטעאבוסת

  .שראר, שאותו הם יפעלו להכיר ולטפח יחדיולמחצבת דבוריה 
הפרויקט, המשותף למועצות עמק יזרעאל ובוסתאן אל מרג', נפתח  

של ילדי נין  בשטח ו מרומי שדה בפעילות ראשונית של בתי הספר
.צאו התלמידים לפעילות משותפת בנחל יבהמשך י. בכיתות   

 

 
 
 

 



 

 
 

 
סתיו על שביל עמק המעיינות טיול   

  ילדי המועצה האזורית עמק המעיינות, בהובלת מחלקת ילדים ונוער,
במטרה לחזק את הכרת האזור  ,לטיול על שביל עמק המעיינות יצאו

צעדו על שביל נוף גאון  . בין היתר, הם הדרומי הסמוך לנהר הירדן
צוות רשות הניקוז. הטיול הירדן, שעובר פיתוח בימים אלו על ידי  

.  ומרכז שביל עמק המעיינות הניקוז רשות  שיתוףבהתקיים   

 
 
 
 

ומעבר לניהול אגני 62  - ה ישיבת מליאת רשות הניקוז דיווח:    
התכנסה ישיבת המליאה, במהלכה נידונו ואושרו דו"חות ביקורת  
ותקציב. חברי המליאה קיבלו סקירה אודות הפרויקטים שבוצעו 

. רשות הניקוז והשותפים ביצעו במהלך 2019במחצית השנייה של 
.  מיליון שקל 25-כהשנה פרויקטים בהיקף של   

רשות, סיכום בתוך כך, בוצעה סיקרה אודות גישת הניהול שמובילה ה
, שבוצעו על פי היעדים, תוך  2019-2017לתוכניות עבודה בין השנים 

 הגדרת אגנים במרחב.  
  יבוצעו בשיטת ניהול אגני ,2023-2020,  ותהתוכניות לשנים הבא

המשלבת שיתופי פעולה עם כל הגורמים הפועלים במרחב,  , חדשנית 
ציה מטעם כולל ניתוח הזדמנויות ואתגרים, תקציבים, התאמת רגול

 הממשלה ועוד.  

 
 
 

 שלכם ולרשותכם,
 

 עובד יבין,  
ניקוזה מנכ"ל רשות  


