
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

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

 
 

 חדש! פארק החושים בחורשת גדעון בגלבוע 
 

הקימו  ומועצה אזורית הגלבוע  רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי  
גדעון, שעל   חורשת  בלב  חושים הממוקם  חרוד, פארק    נחל 

מכזאת   האזורחלק  לקהילת   ,פיתוח  חוויתי  מתחם  ויצירת 
פינות   שביל,  הסדרת  כללו  העבודות  והמבקרים.   הגלבוע 

פרגולה   הנחל,  מעל  עץ  גשרון  בטבעלישיבה,  לימוד  , כיתת 
טבעיים, מתקן שיווי משקל, צינור    מתקן טיפוס על גבי בולדרים

, מגלשה, שלולית חורף, "בור אש" ומתקן "דרקון" למעברניקוז  
היו שותפים ילדי פנימיית 'בית זינגר', בכפר נונו  בתכשאתגרי,  
 יחזקאל

 
 

  חלק   מהווהה  ,חרוד  נחל  של  הפועם  הלב  היא  גדעון  חורשת
גדעון  הנחל  מרחב  של  מהסיפור  משמעותי חורשת  מרחב   .

נחל  פלג שיקום אקולוגי והידרולוגי שלתהליך מכחלק  הוקם 
ובסביבתו המקורי  באפיקו  הטבע ,  חרוד  רשות  בשיתוף 

והגנים, קק"ל, המועצה האזורית גלבוע, רשות המים, אגודת 
המים עמק חרוד, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, 

 רדן דרומי.  חקלאים, תושבים ורשות ניקוז ונחלים י
 
 
 
 

 עונת הגשמים החלה ללא אירועים חריגים 
עבודות    הרשות הניקוז נערכה לעונת הגשמים במהלך הקיץ, ביצע

בכל מרחבי הרשות,   – הוצאת סחף, כיסוחים, מעבירי מים ועוד  
אנו   הצפות.  ולמנוע  בנחלים  תקין  מים  מעבר  לאפשר  מנת  על 
המשקעים  כמויות  התוצאות,  אחר  ובמעקב  בעבודות  ממשיכים 

 ומתן מענה נקודתי על פי הצורך.  
 
 
 



 

 
 

 
 

 המדד השנתי של רשויות הניקוז בישראלתוצאות דיווח: 
במדד השנתי של רשויות הניקוז בישראל, שעורך האגף לשימור קרקע  

עלה כי אנו ממוקמים במקום  וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר,  
מוקמה במקום השני במינוף  טוב ועד מצוין במרבית המדדים. הרשות  

ההכנסות ביחס לתקבולים ממכסות, כלומר היקף הביצוע של הרשות 
על    ,שקיבלה  ותבסיס ממכס  מעבר לתקציבי זאת,   !354%עמד  לצד 

התפקודית   מסך היעילות  השוטפות  ההוצאות  אחוז  שמשמעה 
בארץ. המשמעות היא  שני  בלבד, המקום ה  9%עמדה על  ההוצאות,  

וצמצום   יעלות  על  דגש  לשים  ממשיכים  להיקפי    הוצאותשאנו  ביחס 
במדד נקבע  עוד  הפרויקטים.  כלל   , ביצוע  מימוש  אחוז  ממוצע  כי 

 . 101%התקציבים בשלוש השנים האחרונות עמד על 
 
 

 בנוף הגליל התבורפארק  נמצאות בעיצומן העבודות להקמת
ו דרומי  ירדן  ונחלים  ניקוז  רשות  בשיתוף  הגליל,  נוף    קרן העיריית 

התבור ליד   שטחים פתוחים, יצאה לביצוע פיתוח פארק לשמירה על
אלו הצוותים עובדים בשטח  , ואנו מעדכנים כי בימים  מאליבושכונת  

וביצוע  דרכים  פריצת  שבילי   .שבילים  על  הסדרת  כולל  הפרויקט 
 .הליכה, חציית נחל ופינות ישיבה

 
 
 

  באגני הרשותוהמשך פרויקטים  עבודות תחזוקה
, כחלק , באזור שדמות דבורהנחל קמההוסדר מעביר מים על #

 .  מפעולות להסדרת ניקוז
אגן הירדן הדרומי,  שב 200תעלה אורכית באזור מינוס  הוסדרה#

 לצרכי ניתוב המים.  
נחל בהמשך לעבודות באגן התבור, בוצע חיבור בין נחל תבור ו#

 . על ידי הנחת מעביר מים חריאן
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

פארק קק"ל כפר כמא: עדכון  
אבני צד  בפארק, בהמשך לביצוע החלו ההכנות להצבת מתקני משחק 

הקמת הפארק מתאפשרת הודות להובלת מועצה מקומית כפר  שבילים. ו
.  קרן קיימת לישראל למימון הפרויקט –כמא והתגייסות קק"ל   

 
 
 
 

וחינוך  קהילה  
ממשיכים להוביל פעילות בנחל  אשכול מזרחי עמק יזרעאל#

 תבור ויובליו בדגש על חיבור הקהילות למרחב ולנחל
ושיתופי פעולה עם מ.א גליל  בהשתתפות הפעילים הסביבתיים

  טיול ם. במסגרת זו, התקייובוסתן אל מארג'  כפר תבור, תחתון
  010 -ל כשבהשתתפות   ,בנחל קמה כפר קישלקהילת משפחות 

  . איש
   
ובכפוף  עם  # הדרגתי  באופן  הספר,  לבתי  התלמידים  חזרת 

הנחל שומרי  תוכניות  חוזרות  בבי"ס    לפעולהחלו  והן    להנחיות 
אופקים, בי"ס טכנולוגי איכסאל, בי"ס יסודי כפר מיצר, בי"ס יסודי 

לצרכי בתי הספר   ת התוכניתאנו משקיעים מאמצים בהתאמ.  רבין כפר תבור ובי"ס יסודי שיבלי
 .  ר למרחב ולשטח הפתוחבדגש על חיבו

 
 
 

 
 שלכם ולרשותכם, 

 
 עובד יבין, 

ניקוז ה מנכ"ל רשות  


