
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

 
: 2021ינואר נו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם  הנני   

 
 

   לקראת סיום: פארק התבור בנוף הגליל
הסתיים שלב ביצוע מערך השבילים בפארק התבור בנוף הגליל, אשר 

ועגלות, גשרוני חציית  מטר של שבילים מונגשים לנכים    500-כוללים כ
ובטיחות,  נגישות  הסדרי  יושלמו  הבא  בשלב  השטח.  והסדרת  הנחל 

  ד.פינות ישיבה ועו
נחל תבור הזורם בפארק מנקז אליו את מי הגשמים היורדים מן ההר  
ובעונת החורף יספק מופע זרימות ונוף טבעי מרהיב לתושבי השכונה,  

להתגבש קבוצת תושבים  העיר והמבקרים. זאת ועוד, בימים אלו החלה
פעילים, אשר תפעל עם העירייה ורשות הניקוז ליצור חיבור בין הקהילה 

  ם.לנחל ולטפח את המקו
פלוט,   רונן  של  בראשותו  הגליל,  נוף  לעיריית  הודות  לדרך  יצא  הפרויקט 

ובשיתוף   דרומי  ירדן  ונחלים  ניקוז  רשות  על  קרן  ה בביצוע  השטחים לשמירה 
 . רשות מקרקעי ישראל( -הפתוחים )רמ"י

 
 
 
 

 נחל השבעה  -עבודות לביצוע שביל כפר תבור  לקראת סיום:
 
שביישוב שיבלי,   ,המשוקםואדי אל מידי    -  חילתו של השביל בנחל השבעהת

לכיוון צפון ועד לחיבורו לכדורי מצד אחד ולכפר תבור מצד שני. מדובר בשביל 
אפשר מו  ,פינות ישיבה, מספר נקודות עצירה לאורך הנחל  כוללאקסטנסיבי, ש

 חיזוק הזיקה לשטחים הפתוחים והשמירה עליהם. ,  יצירת חיבור בין הקהילות
 

שמעל נחל   אשיקום מעין עין זעטוטבתוך כך, מבוצעות עבודות ל
משקיף  ופיתוח נופי. המקום  פרגולה, מקומות ישיבהלרבות השבעה, 
בין הקהילות המגוונות המתקיימות   ומאפשר נקודת מפגש על הנחל

במרחב אגן התבור. מכלול המקטעים והפרויקטים הנם חלק מתוכנית 
לי אום  שיב ה מקומיתמועצרחבת היקף לשיקום נחל השבעה, בשיתוף 

תחתון הגליל מועצה מקומית כפר תבור, מועצה אזורית ה ,אל ג'נם
 השטחים הפתוחים. לשמירה על קרן הו

 
 



 

 
 

 
 
 

 טיפול אגני כפר מייצר
עבודות   בביצוע  התחלנו  אלו  בימים  הצפות:  ומונעים  עילי  נגר  מנהלים 
במעלה האגן התבור, במטרה להשאיר את המים במעלה ההר ולהקטין  

 ם.  הספיקות, שמגיעות למורד ועלולות לגרום לשיטפונות ונזקיאת 
 

אל בוסתן  האזורית  המועצה  עם  יחד  מבוצע  ומשרד  -הפרויקט  מרג' 
החקלאות ובעקבותיו יטופל גם השביל המחבר בין כפר ִמיְסר )מצר( לבין  

 . טמרה
 

 
 
 
 

 חודש האקדמיה 
חוג  לסטודנטים בבזום הרצאות  בתוך תקופת הסגר, העברנו

  תואר שני בחוגוכן, לסטודנטים ל מכללת אורניםבלגיאוגרפיה 
הגיעה , אוניברסיטת חיפה. בנוסףבלמשאבי טבע וסביבה 

הסטודנטים מהחוג לעבודה המשותפת עם לסיומה הפעילות 
שיח קורס ה , במסגרתיזרעאל מכללת עמקבסוציאלית שנה ג' 

שאלון וה הוצגו ממצאי הפעילות  תרבותי במרחב הכפרי, -רב
 לטובת העשייהוהמודעות  העלאת  םשעיקר ,לתושביםשהופץ 
נחל )לשביל היזרעאלים  :של הקהילות הסמוכות הנחלים

 בנוף הגליל.  )נחל תבור( תבורהואל פארק   ( בעפולהחרוד
 
 
 
 

 
 שלכם ולרשותכם, 

 
 עובד יבין, 

ניקוז ה מנכ"ל רשות  


