
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

 
:2020 אוגוסטנו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם  הנני   

 
 

 השלמת שביל בין הגשרים עד למבואה המזרחית לנחל חרוד  
  בחלקו העבודות והחלו  חרוד נחל של הדרומי בחלק הסלילה עבודות הסתיימו

שתחילתו בגשר הקטוע, יושלם עד למבואה המזרחית לנחל  השביל,  .הצפוני

במסגרת הפרויקט מתבצעות עבודות להסדרת הערוץ, שבילי הליכה . חרוד

ק"מ.  4-ק"מ, כאשר אורכו הכולל של השביל הינו כ 2 -ואופניים, במקטע שאורכו כ 

העבודות מתקיימות בהובלת עיריית בית שאן, בשיתוף קרן שטחים פתוחים,  

הגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות, קק"ל ובביצוע המשרד ל

 . הניקוז רשות

 נטיעות בתצפית נווה אור 
התצפית הוקמה לפני כשנה על שביל נוף גאון הירדן בסמוך לקיבוץ נווה אור  

סיים צוות הנוי בקיבוץ את עבודות נטיעת עצי צל, אשר הפכו את   ולאחרונה
התצפית בוצעה כחלק מפיתוח שביל נוף גאון הירדן והיא  . המקום לפינת חמד

כוללת חניית מצעים, פרגולת הצללה, פינות ישיבה ועוד. לצורך ביצוע הנטיעות  
נווה אור,   הפרויקט, יוזמת קיבוץת. ביצעה רשות הניקוז תוספת קו מים לתצפי

נוצר כחלק משיתופי הפעולה הקהילתיים שמובילות המועצה האזורית עמק  
המעיינות ורשות הניקוז, בשיתוף רכז שביל עמק המעיינות ופרויקט "בשביל 

 ". העמק
 

 מיזם חדש: "מתחברים לסביבה" 
, הרשויות המקומיות  הפדרצייה היהודית בבוסטוןרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, בשיתוף 

  תתקיים  התוכנית. ותאגיד מיאהקום, יצאה לדרך עם המיזם החדש "מתחברים לסביבה" 
  הילדים יעסקו ובמסגרתה, הדרומי הירדן  אגן במרחב מישובים מאורגנות בקבוצות

 הם אותם - ועוד  חורשות, מעיינות, נחל מקטעי, אתרים בתוך סביבתית בעשייה והנוער
  .יאמצו

ביישובים    |שיקום אקולוגי בחורשת גדעוןלביצוע    כפר יחזקאליצא נוער  במסגרת המיזם  

ג'נם  ואום אל  והםנוערלקורס מדריכים    התקיים  שיבלי   יבצעו מיזם סביבתי בנחל ה  , 

בני ובנות הנוער נפגשו עם ותיקי היישוב, למדו את ההיסטוריה של    כפר מייצרב|  שבעה

אבו   הכפר,    למג'אמעין  המידע  ויומעיינות  בסיס  על  בעין    |ושילוט הסברהסרטון  וצרים 

המשוקמות,   עיינות שועין מבליום טיפוח    רהאוסרבית ספר ממ  כיתת מופתיצאה    מאהל

 מבצע ניקיון.  ו פעילות לבניית ספסלים לרווחת התושבים ערכושם הם 

 



 

 
 

 
 

 נחל שזיפים
, תמטרי הידרו ת מדידההסדרת שיפוע ובניית תחנ ,הוצאת סחףמבוצעות עבודות ל

  .בשיתוף משרד החקלאות
 
 

 שביל חדש בין כדורי לכפר תבור
כפר תבור    מקומיתההמועצה  בהובלת  שביל חדש,  נמצא לקראת ביצוע  

בנחלו השביל  של  תחילתו  פתוחים.  שטחים  קרן    השבעה   בשיתוף 

  ולכפר   אחד  מצד  לכדורי  לחיבורו  ועד  צפון  לכיוון,  המשוקם שביישוב שיבלי

  מספר ,  ישיבה  פינות  שיכלול,  אקסטנסיבי  בשביל  מדובר .  שני  מצד  תבור

  וחיזוק   הקהילות  בין  חיבור  יצירת  ויאפשר  הנחל  לאורך  עצירה   נקודות

 הפתוחים והשמירה עליהם.  הזיקה לשטחים

 

 גאון הירדן  ף חדשה על דרך נותצפית 
  המועצה האזורית עמק המעיינות בהובלת, תצפית חדשה נמצאת בשלבי בנייה

על שביל דרך נוף גאון הירדן,   ממוקמת . התצפיתקרן שטחים פתוחיםבשיתוף ו
במסגרת מכיוון צפון.  ,םעליהצופה  , והיאהירדןנהר בסמוך לחיבור נחל חרוד עם 

 פינת ישיבה ושביל גישה. , וסדרו פרגולהי הפרויקט 
 
 
 
 

 
 

 שלכם ולרשותכם, 
 

 עובד יבין, 
ניקוז ה מנכ"ל רשות  


