
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

 
: 2021 יונינו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם  הנני   

 
 

   הסדרת מבואה בנחל יששכר       

הרכבת בגשר הטורקי של בימים אלו מסתיימות עבודות להסדרת מבואה 
. נחל יששכרעל החיג'אזית   

 
 הקמתו הסדרת ערוץ הנחל, , הצבת פרגולהפינת תצפיתביצוע  העבודות כללו 

מועצה האזורית עמק המעיינות, משרד  משותף לזאת במסגרת מיזם , יום חניון
.רט"ג וקק"לעמותת הר ציון,  הביטחון,   

 
 
 

עבודות בטיחות ותחזוקה בגשר הקנטרה        

 
קק"ל, יצאה בוע המקצ  גורמי החלטת פי על

ניקוז ונחלים  ירדן דרומי לביצוע עבודות  רשות 
. אחזקה ובטיחות בגשר הקנטרה  

בשיתוף המועצה   לציבור נמסרה הודעה
נסגר למעבר  כי הגשר  האזורית עמק המעיינות,

.  בחודש הקרוב, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה  
 
 

 תושבי וחקלאי עין מאהל שיתוף       

ביצוע   לפני תחילת  עם הקהילות באגנים  כחלק מהשיח שאנו מקיימים 
הודעת עדכון חשובה לתושבי וחקלאי עין מאהל   החודשעבודות, יצאה  

ודאות   לייצר  מנת  על  מגוריהם,  באזור  גדול  ניקוז  פרויקט  תחילת  על 
 . ושיתופי פעולה במהלך הפרויקט
ל לכיוון ואדי  מי הגשמים מעין מאה  יוסטומדובר בתוכנית שבמסגרתה  

 .  דבורייה ב, במטרה למנוע הצפות ביישונחל ברק בן אבינועם –  שועיין
תאגיד  עם  בשיתוף  מאהל,  עין  מקומית  מועצה  מובילה  הפרויקט  את 

, משרד החקלאות וקק"ל, ואנו מודים לשותפים  הניקוז, רשות  מיאהקום
 .  לתהליך התכנון, ההסברה והיציאה לביצוע

 
 
 



 

 
 

 

 התבוראגן       
להשאיר את המים במעלה ההר  שמטרתןעבודות במעלה האגן התבור, נמשכות ה

טופל גם השביל  הןבעקבותי)אשר  ולהקטין את הספיקות
 לטמרה(:יְסר י המחבר בין כפר מ  

טמרה  תלוליותבניית       מבוצעות   :מייסר-ביער 

תלוליות עבודות לשימור נגר עילי ביער, באמצעות בניית  
 בקווי גובה, המשהים את המים במעלה ההר.  (שיחים)

מייסרחדש!       עבודות   :תצפית  בביצוע  נמצאות 

ישיבה, בסמוךפרגולהלהקמת   וספסלי  שביל ל  , תצפית 
   .מייסר

 

 חינוך וקהילה      

 
 שומרי הנחל תשפ"אימי שיא לסיום תוכנית 

בית ספר רבין בכפר  תלמידי   חדש בכפר תבור:  Treasure-HITמסלול        

יצאו ליום שיא, לאחר שהכינו מסלול   ,חקרו ולמדו את נחל מסחה, אשר  תבור
 . Treasure-HITק"מ על אפליקציית  4.5טיול חוויותיי לאורך פני  

המועצה   התגייסה  השביל,  וחנוכת  האירוע  תבור, לקראת  כפר  המקומית 
הלפרין עודד  המסלול  , בראשות  לאורך  השלטים  לקהילה  לחידוש  כמתנה   ,
  ,אוהד חנוכה  -  ולצוות  המועצהתנו לראש  . תודשנה 120וליישוב לרגל חגיגות  

ויוסי בן שימול ממחלקת תחזוקה על הצבת השלטים. תודה   מנכ"ל המועצה 
החיבור   על  טישלר  ליצחקי  המקצועיומיוחדת  התוכנית  ,  הליווי  למדריכות 

וענת יבין  אליהו  חווה  והמקצועיות  קורן חזן,    המסורות  קרן  ביה"ס  למנהלת 
לילדים   ביה"ס,  האפליקציה    מוזמנים  ביםהתושולהורים.  ולצוות  את  להוריד 

 .  ולחפש את משחק "שומרי נחל מסחה" 
 
 

במסגרת   :חל השבעה בביה"ס היסודי שיבלינ  -  שומרי הנחל ואדי אל מידי     

של   הנחל  שומרי  לתוכנית  שיא  ד'יום  כיתות  חתמו  ילדי  על  ,  התוכנית  בוגרי 
 . התחייבותם לשמור על הנחל ועל הסביבה
הדריכו את ילדי שכבת ג' והעבירו  הם  יחד עם נוער מדריכי "שומרי הנחל וההר"  

 . להם את מפתח האחריות על הנחל
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 חינוך וקהילה      

 

שותפים    נושמח     המיליון"להיות  "ניקיון  שאן שהובילה    למיזם  בית  בעיר  עיריית 

הפתוחים יצאו  ובשטחים  במסגרתו  בעיר  ,  במוקדים  למבצע  העיר  תלמידי  מאות 
ליווינו שלוש קבוצות בניקיון פארק בית שאן נחל חרוד, טיילת נוף הגלעד .  ובסביבתה

 .  ערופארק המעיינות, וחזרנו עם תחושת שליחות שהעבירו לנו הילדים והנו
 
 
 

שתי קבוצות   :פעילות תוכניות שומרי הנחלחידש את    מרכז קהילתי אכסאל  נוער    

אל בפארק  לסיור  דראושה,  ואדהם  דראושה  דלאל  המתנ"ס,  רכזי  בהובלת  יצאו  -נוער 
תהליך שאנו מקיימים יחד עם הקהילה לחיזוק תחושת השייכות ולקיחת  הפשארה, כחלק מ

    ו.אחריות על הפארק וטיפוח 
 
ונחל  ב גדעון  בחורשת  משווה  לסיור  יצאו  הם  המשך 

וחיזוק   המרחב  עם  ההכרות  להגברת  הקיבוצים, 
המחוייבות להמשך ההתנדבות והפעילות בנחל ברק 

 ואדי שועיין.   -בן אבינועם 
 
 
 

מייסר     כפר  ב  יצא  נוער  משווה  פארק לסיור 

 . שומרי הנחל תוכנית במסגרתהמעיינות וחורשת גדעון 
 

את   להכיר  הנוער  ובנות  לבני  מאפשר  המשווה  רחבי הסיור 
שהם מובילים    לקדם פרויקט   מגביר את מחוייבותםובכך    האגן

 .  ונחל תבור לפיתוח ותחזוקה של מעין אבו ג'מאל ,ביישוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Beit.Shean.Municipality/?__cft__%5b0%5d=AZVPoebAzQ6mBoCrj2vkEQ258QIec7uxSzoymKBR9u-lhfdmt-P9MJc6lCGDqY3ogcrI_S-ryH44io5MqmZ96V7iyL82TSuZHoCcHWo8Zt2XZ21tDqi_NK9RdfR6cAWNAU2Nb3KcYYHYiFazRDc1Ejn5hzXIdD9me1Ua0Z32vLdejmM4lq2LnnZCxbaKGpNyELU&__tn__=kK-R


 

 
 

 
 

      מרכז היום "גיל הגליל" הצטרף עם ותיקי הגליל התחתון למיזם  

 פסיפס חוצה היבשות, היישובים והגילאים, שנמצא בעיצומו! 
 

הפסיפס של מיזם לקחו חלק בותיקי מרכז היום גיל הגליל שבגליל התחתון, 
הסוכנות היהודית,  קהילת מילווקי, קהילת סנט פול ורשות  שלסובב כנרת 

פסים, אשר יצטרפו ללוחות הפסיפס יוהכינו פס –ניקוז ונחלים ירדן דרומי  
. הלוחות  יישובי הגליל התחתון וכפר תבורארה"ב, קהילות ונוער שהכינו 
נחל  -יחדיו לשלטי פסיפס מרשימים שיוצבו לאורך יובליו של נחל תבור   ויחובר

. קמה ונחל השבעה  
 

 אומרים תודה לצוותי רשות הניקוז  
,  אגן הירדן הדרומיבהם הזרועות שלנו  - מפקחים, מהנדסים, אנשי מקצוע ומדריכיםקבלנים ועובדיהם, מתכננים, 

בני   ,עם כל באגר ושופל, בכל דיון ותכנון ובכל מפגש עם ילדים - בשטחים החקלאיים ובנחליםהשותפים והפנים שלנו 
יהודים וערבים,   -ביחד, רק ביחד  –אחרי שנה מאתגרת לכולנו, ערכנו עבורם יום הוקרה משותף . נוער וקהילות

 -בהזדמנות זו בירכנו גם את אנשי הרשות  .מוסלמים, נוצרים, בדואים וצ'רקסים מהערים, הכפרים הקיבוצים והמושבים
.  וראים ואת גלבוע שניצח על היום המוצלחאת שירלי ואופיר שהצטרפו לצוות שלנו, את ענת על ההצלחה בגיוס קולות ק  

 

  
שלכם ולרשותכם,        

   
עובד יבין,        

ניקוז ה מנכ"ל רשות  


