
 

 
 

 שותפות ושותפים יקרים,
2019  לשנתהנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת   

 

 פיתוח אתרים חדשים
 

מעיינות שועין - עין מאהל פיתוח וחשיפת בארות     
  תןהסדר,  חשיפת בארות מים  , שכללפרויקט הסדרת ושיקום מעיינות עין מאהל הסתיים 
יצירת פינות ישיבה, שבילי גישה ודרכי ניקוז. הפרויקט בוצע בשיתוף המועצה , ושיקומן

. יחידת הנוער הצטרפה לחיבור הנוער  המקומית עין מאהל וקרן שטחים פתוחים )רמ"י( 
  והקהילה למקום.

 
מטמנת שדמות דבורהפיתוח ושיקום   

, שבילי גישה, אופניים ותצפית.  תיאטרוןהוצאת פסולת והקמת אמפי הפרויקט כלל
גליל תחתון, שדמות דבורה והקרן לשטחים    בשיתוף מועצה אזורית בוצעהפרויקט 

ועד הישוב מוביל חיבור עם הנוער לאתר.)רמ"י(.  פתוחים   
 

פארק בית שאן נחל חרודהחל ביצוע שלב ב'   
מדרכה, ביצוע כוללות סלילת הבמסגרת העבודות מפותחת מבואת הכניסה לפארק, 

לתוכנית שותפים עיריית בית  . שדרת עמודי שאן, תאורה, פינות ישיבה, פיתוח שטח, ועוד
את חיבור   לפרויקט מוביל מתנ"ס נווה הנחל הסמוךרמ"י ורשות הניקוז.  -שטחים פתוחיםלשמירה על קרן השאן, 

   .הקהילה לנחל
 

נחל מודע הסדרת ניקוז ושיקום נופי ב  
הסדרת ניקוז לל כ ,רב לבין חורשת ביכורהיבמקטע שבין כביש מ מודע,פרויקט נחל   

זרימת מים ומניעת סחף.  , על מנת לאפשר שיפוע הנחלוסדר  ה. הנחל ושיקום נופי
משרד החקלאות ופיתוח   , בשיתוףתבצע במקטעיםהעד למאגר רשפים ו נמשךהפרויקט 

     ., מועצה אזורית עמק המעיינות והתושביםהכפר
 

 הקמת תצפית נווה אור 
הפרויקט, יוזמת קיבוץ נווה אור, בשיתוף רכז שביל  . פינות ישיבהו הכשרת השטח וחניית מצעים, הקמת פרגולת הצללה

.  המעיינותהאזורית עמק עמק המעיינות ופרויקט "בשביל העמק", התושבים והמועצה   
 

פרויקט שיקום נחל השבעהשלב ב' ב נחנך  
אשר כלל ביצוע עבודות  ,  ( בנחל השבעה )ואדי אל מידי ק"מ נוסף 1 - מקטע של כ נחנך 

האירוע ניקיון והסדרת הנחל, שבילי הליכה, גישרון לחציית הנחל, פינות ישיבה ועוד. 
מוניר שיבלי וראשי   - אום אל גנם  -המקומית שיבלי התקיים במעמד ראש המועצה

, המשרד להגנת הסביבהבמימון פרויקט ה. הרשויות הסמוכות, ניצן פלג ועודד הלפרין
   . קק"לו רט"גבשיתוף 

 שלב ג' נמצא בתכנון.



 

 
 

 

 תוכניות אב חדשות ושיתופי פעולה במרחב
 

 כנס יציאה ליישום תוכנית האב לנהר הירדן הדרומי
  משרדי הממשלה, גופים, שותפים ואנשי מקצוע לקחו חלק בכנסנציגי מנהיגי האזור, 
פיתוח מרחב נהר הירדן הדרומי, והכריזו על משימה ליישום  יציאהרשות הניקוז ל

נהר הירדן  העברת התוכנית להחלטת ממשלה וקידומה במישור הלאומי. -משותפת
מהווה את מוקד התוכנית כגבול בינלאומי זורם, שסביבו פוטנציאל עצום לפיתוח כלכלי,  

למרכזה, בין רבת עמון לתל אביב.  -הסביבתי וקהילתי והפיכת מרחב מזרח המדינ  
 

   עבודות הסדרת ניקוז בנחל תבורתוכנית אגנית עוטף הר תבור: החלו  
  ,תוכנית ייחודית לניהול אגני המקדמת ממשק מקיים בניהול נגר בשטחים הפתוחים

רי יבביצוע שני מעב התחלנו .לפתרון בעיות מרחביות יםפעולה אזורי פישיתויצירת תוך 
הסדרת ניקוז והוצאת סחף בנחל תבור, במקטע שבין איכסאל לצומת  לפעולות ומים, 

בשיתוף משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, תאגיד המים והביוב של , דבוריה
 והמועצות המקומיות"מיאהקום", מועצה אזורית עמק יזרעאל,  -כפרי הגליל התחתון

.דבוריהואיכסאל    
  

 ה קמ לנחל אב  כניתוות  כמא כפר מעיינותתוכנית אב ל 
בוצע איסוף נתונים והחל תהליך תכנון והצגת תכנית האב לשותפים ביישובים, בדגש על ניהול אגני של תא השטח,  

הנה חלק מתוכנית אגן   התכנית ועוד.   , הנגשת האזור למטיילים,נופיות,  אקולוגיות שכבות, ניקוז  באתגרי  טיפול לרבות
ומועצה  תחתון מועצה אזורית גליל, כמא כפר מקומית בשיתוף מועצה, היגוי  בשלב הבא נכנס צוותעוטף הר תבור ו

 .תבור מקומית כפר
 

 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. גיבוש התוכנית מתאפשר הודות לסיוע הקרן לשטחים פתוחים- רמ"י.  

 
חרודים למרחב סביבתית   תכנית  

  כל  עם תראיונו לרבות ביצוע, משאבי הטבע והסביבה הקיימים וסקר מיפוי שלב הסתיים
,  נקודתיים בנושאים עבודה ושולחנות מיקוד  השותפים. בשלב הבא נתכנס לקבוצות 

הרלבנטיים.   הגופים  וכל הגלבוע האזורית המועצה הובלתב  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  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 השטח,  

,  עם תאגיד המים והביוב של כפרי הגליל התחתון, מיאהקום משותפת   החלו עבודות
.סלאח נסארבראשות    

 
איות כפר כמא לדרכים חק  

המקומית כפר   המועצה בשיתוף, יקום וניקוז דרכים חקלאיות בשטחהסתיימו עבודות ש
 כמא.  

 

 עבודות רחבות היקף לשימור קרקע והגנה על השטחים 
 

אגירה שאובה  –עין מיתא    
מעל פרויקט אגירה שאובה  מורדות הגלבוע, פרויקט להגנה והקטנת נגר בנחל עין מיתא

.  ממורדות הגלבוע לנחל מודע מי הנגר באירועים חריגים,רשפים, שמטרתו לנתב את 
משרד החקלאות ויזמי הפרויקט.  הפרויקט מבוצע בשיתוף עם  

 
 נחל נאעורה  

עבודת שימור קרקע, במטרה להגן על השטחים   ,וקק"ל  משרד החקלאותמועצה אזורית הגלבוע,  בשיתוף  בוצעו
   .החקלאיים שנמצאים במורד הנחל וכן, לשמור על המים בתחום היער, לטובת המשך צמיחתו 

 
מירב  הגנה על כרםעבודות   

תנתב את מי הגשמים לשטחי היער ובכך אשר במסגרת העבודות בוצעה תעלת ניקוז, 
בשיתוף הפרויקט בוצע תתרום הן להגנה על הכרם והן להעשרת מי התהום בשטחי היער.  

.  קיבוץ מירב ומשרד החקלאות  
 

של גבע שימור קרקע בשטחי השלחין   
סחף   גבע, למניעתפרויקט שימור קרקע, הכולל בניית שיחים בשטחי השלחין של קיבוץ 

. בשיתוף קיבוץ גבע ומשרד החקלאות בוצעהפרויקט לצרכי איבוד הקרקע בגד"ש הקיבוץ. ומתן מענה קרקע   
 

מולדתעבודות שימור קרקע ב  
פרויקט שימור קרקע מותאם למטע שקדים, הכולל בניית שיחים והכנת השטח לנטיעת  

.  רד החקלאותמולדת ומשהפרויקט בוצע בשיתוף שקדים, מניעת סחף והסדרת ניקוז.   
 

רשפיםעבודות לטיפול במי תהום   
במסגרתן בוצעו פעולות הנחת נקזים תת קרקעיים במטעי רשפים, במטרה להוציא את  

.  עודפי המים התת קרקעים, לאוורר את הקרקע והשורשים ולמנוע עקה ותמותת עצים
.  בשיתוף קיבוץ רשפים ומשרד החקלאותהפרויקט בוצע   



 

 
 

  
בסולם שימור קרקע   

בניית שיחים עם מחרשה, למטרת  כן,  בגבול נחל יחזקאל ו -ביצוע שיחים ומלכודות סחף
הפרויקט קיטוע מדרון הזרימה של מי הגשמים ושמירה על הקרקע בשטחי הפלחה. 

. בשיתוף החקלאים ומשרד החקלאותבוצע   
 

 הגנה על שטחים חקלאיים בעמק הירדן
  להסטת  שיחלרבות עילי,   נגר פגעי מפניסירין ברמת  החקלאים השטחים על הגנה
 מעבירים בוצעו המרכזי. כמו כן, ערוץוהסדרת ה קיים לערוץ עד להפנייה  תעלה,  הנגר

פעולה יוצא דופן   הפרויקט בוצע בשיתוף .ותקשורת מים קווי  איריים ועבודות להעתקת 
  משרד, ניסיונות  מצמח יצחקי רון, הירדן עמק  חקלאיתה עדהומהו אגוזי עם ענבל

   .ואפיקים זרע בית, כנרת , 'ב דגניה',  א  דגניה והקיבוצים של המים החקלאות ואגודת
 
 

 המשכיות ותחזוקה
 

, נמסר  לפני כשנה  מעיין עין קאזאן, שעבר עבודות שיקום ופיתוחמסירת עין קאזאן: 
   כמא. לאחזקת המועצה המקומית כפרהשנה 

בוצע שני מקטעים חדשים, הראשון בקטע שבין בית : הירדןהמשך ביצוע דרך נוף גאון 
יוסף למוצב שלומית לרבות תצפית בתל ישמעאל, והשני בין אתר גשר הישנה וגשר נחל  

, משרד החקלאות ופיתוח הכפר , קרן שטחים פתוחים בשיתוף בוצעו העבודות. תבור
. וקיבוץ גשר מועצה אזורית עמק המעיינות  

בהובלת רשות הטבע    ,פרויקט שיקום נחל הקיבוצים :וציםנחל הקיב והסדרת הנגשת
והגנים, מנהלת פארק המעיינות ובביצוע רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ומועצה אזורית 

הידרולוגי ונופי בנחל, הפרדה בין ערוץ אקולוגי לבין ערוץ -שיקום אקו כללעמק המעיינות 
הסדרת   - עוד בוצעו .גשר עץ ובנייתמרפסות נוף   ביצוע שביל מונגש,  , סלילתהמטיילים
   .שיקום אקולוגיוהבטיחות 

עבודות כיסוח: הושלמו עבודות הכיסוח, הניקיון והגיזום בנחלים, בערוצי הניקוז ובדרכי 
 הגישה שבאזורים הפתוחים והחקלאיים במרחב, בתאום עם הרשויות. 

שיפוץ מוביל מים בנחל יששכר: עבודות בטון לתיקון מעביר המים על דרך אייזנהאואר,  
 שמעל נחל יששכר. 

שיקום  דרך נוף נחל חרוד : עבודות שיקום דרכי ניקוז  לאורך נחל חרוד, בשיתוף עם  
המועצות האזוריות הגלבוע ועמק המעיינות ועיריית בית שאן והקמת תצפית חדשה על  

 מפגש הנחל עם נחל חרוד קדום.   
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 חיזוק תחושת השייכות של הקהילות באזור לנחלים ולשטחים הפתוחים
 

תלמידי כיתות ו' בי"ס תינאל מכפר כמא סיימו את תוכנית שומרי הנחל, תוך  
הדרכת כלל ילדי ביה"ס ברוח התוכנית  | תלמידי כיתות ג' מבי"ס יהלום מעפולה,  

סיימו את תכנית "שומרי הנחל" ויצאו לחקור ולטייל בפארק חרוד יזרעאלים|   
תלמידי כיתות ה' מבי"ס טייבה בגלבוע למדו וחקרו במהלך שנת הלימודים אודות  
נחל יששכר ויצאו ביום שיא להדריך את כלל ביה"ס בנחל| נערך יום קהילה  לחנוכת  
שלב א' פארק נחל השבעה )ואדי אל מידי( בשיתוף מועצה מקומית שיבלי אום אל  
גנם| ותיקי "גיל הגליל"- מרכז יום לגיל הזהב של מועצה אזורית גליל תחתון, כפר 

תבור ויבניאל יצאו ליום כיף חוויתי בנחל השבעה| נחנך שביל מאיר- שביל ניווט 
עירוני חווייתי בהובלת בית הספר "מאיר" בבית שאן|  כ-200 תלמידי כיתות ו' 

מעמק המעיינות יצאו לטיול מעברים בעמק בהובלת מנהיגות נוער | השנה  
לראשונה החלה לפעול במתנ"ס נווה הנחל בבית שאן תכנית "סיירת שומרי  

הנחל"| תלמידי כיתות ג' בבית הספר כדורי שבגליל התחתון סיימו את תוכנית  
שומרי הנחל בפעילות משותפת עם ההורים ביום שיא משותף בנחל השבעה | חדש:  

הוקמה מעבדה חיצונית   לשימור קרקע בחווה החקלאית בית שאן| במקביל 
לעבודות בנחל עין מודע,  התקיימה פעילות עם מתנ"ס עמק המעיינות- שלוחת  

ביכורה לחיבור הקהילה לחורשת ביכורה| חניכי המכינה למנהיגות בדואית בעין 
דור, חברו אלינו לפרויקט ייחודי, שבמסגרתו הם יאמצו את נחל תבור באזור 

השראר| קהילות ירדנה ובית יוסף מטפחות את חורשת בית יוסף ויצרו השנה  
פסיפס  ומשחק מבוך חיצים מפסיפס במסגרת פעילות עם בית הספר גאון הירדן 

תלמידי בתי   לראשונה:בחורשה|  מרהיב למשחק קלאס למטרת העמקת החוויה
את  מאמצים ביחד   מבוסתן אל מרג' ניןתלמידי ו  מעמק יזרעאל הספר מרומי שדה

החלו לעבור הכשרות   ונוער הגלבועילדי בית הספר עמק חרוד, טמרה  | נחל תבור
להכרות ואימוץ מקטעים לאורך נחל חרוד, לחלום ולתכנן מתקנים ופעילויות חדשות  

פארק  לבתוכנית ייחודית להכשרת מדריכים צעירים  תנ"ס איכסאל מ | בסמוך לנחל
זו שנה שניה בתוכנית "שומרי הנחל   יחידת הנוער בשיבלי |אלפשארה ושמירה עליו

ה להדרכה בחלמוניות בהר בשת"פ עם רשות הטבע וההר" בה נוער עובר הכשר
 והגנים.

 
תוכנית שומרי הנחל מתקיימת בכל המרחב בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  

    והרשויות המקומיות. 

 
 
 
 



 

 
 

 שיתופי פעולה באירועי הרשויות המקומיות
 

באירועי חול   גם השנה השתתפנו  :המורה  גבעת  סובב כפר כמא וצעדת יערות
שם    -, שהתקיימו בהובלת עיריית עפולה ומועצה מקומית כפר כמאסוכות המועד

תערוכת רשות   |ךאת סיפור האתרים והנוף שבדרסיפרו ברקודים שביצענו לראשונה 
,  סיפורו של נהר הירדןתערוכת : עבר ועתיד"  - הניקוז באולם הקימרון "נהר הירדן

,  מרכז האקדמי ויצו חיפה לעיצוב וחינוךההמשותפת עם עבודתנו מציגה את  ה
שנים    10חגיגות | במסגרתה תכננו סטודנטים לאדריכלות פרויקטים במרחב הירדן

פעילויות חווייתיות לכל המשפחה  הובילהרשות הניקוז : תלשביל עמק המעיינו
במסגרת  . שנים לשביל עמק המעיינות 10לציון  שהוקדש  -בפסטיבל עמק המעיינות

   .חידון משפחתי שהוביל, שר גאון הירדן ו המאוירת של דמות את  זו יצרנו

 
 

  ים מידע, שקיפות ודיווח 
 

   לרשות הניקוז!  ומערכת מידע גאוגרפי אינטרנט  אתר  –חדש 
הגאוגרפית  שירות חדש שפיתחנו עבורכם, מאפשר מהיום כניסה למערכת המידע 

המערכת נמצאת . של רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, הכוללת שכבות מידע רבות
בתוך אתר חדש ומשודרג, שבו תוכלו לגלוש ולאתר מידע בקלות, להגיש תוכניות,  

.  להתעדכן בחדשות, לעיין בדו"חות, סקרים, תוכניות אב ועוד  
   )עיצוב תמונה: ספרינג וואלי(

 
ת מליאת רשות הניקוז  וישיב  

חברי מליאת רשות הניקוז התכנסו  במהלך השנה לשתי ישיבות מליאה, במסגרתן  
קיבלו סקירה ואישרו פרויקטים, תכנון, תקציבים ועוד. רשות הניקוז והשותפים ביצעו 

התוכניות לשנים הבאות,  . מיליון שקל 25-כבמהלך השנה פרויקטים בהיקף של 
יבוצעו בשיטת ניהול אגני חדשנית, המשלבת שיתופי פעולה עם כל  , 2023-2020

הגורמים הפועלים במרחב, כולל ניתוח הזדמנויות ואתגרים, תקציבים, התאמת 
 רגולציה מטעם הממשלה ועוד.  

 

תודתנו הרבה ליו"ר רשות הניקוז, יורם קרין, לנציגי כל הרשויות המקומיות במליאה ובשטח, 
למשרדי הממשלה, למנהלי החינוך ולקהילות במרחב- ששותפים בהובלת התהליכים, הוצאתם 

 לפועל וניהולם.
 

 שלכם ולרשותכם,
 עובד יבין,  

ניקוזה מנכ"ל רשות  


