שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש
פברואר :2022
חנוכת נחל השבעה-קשת
נחנך מקטע נחל קשת בפרויקט נחל השבעה – ואדי אל מידי שבאגן
התבור ,בשיתוף הרשויות המקומיות שיבלי אום אל ג'אנם ,גליל תחתון,
כפר תבור ,תאגיד "מיאהקום" וכפר הנוער החקלאי כדורי .במסגרת
העבודות ,במימון רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) – הקרן לשמירה על
שטחים פתוחים ,בוצע מקטע של כ 800-מטר ,שמשלים את השביל
שאורכו הכולל כ 3-ק"מ.
עבודות השיקום לנחל מבוצעות במקטעים החל משנת  2018והן כללו
ניקיון פסולות ,שיקום הנחל והסדרתו ,יצירת שבילים ,פינות ישיבה וכיתת
חוץ .את התהליך מלווה לאורך כל הדרך פעילות רחבת היקף לחיבור
קהילות היישובים אל הנחל ,במטרה לחזק את תחושת השייכות
והמחויבות לטיפוחו .נציגי הרשויות חתמו במהלך הטקס על אמנה
לשמירה על הנחל וסביבתו.

"בשביל הנוף  -פארק האירוס" יוצא לדרך וצפוי להיפתח הקיץ
נמצאות בתחילתן עבודות לביצוע שביל חדש ,שינגיש לציבור את אוצרות
הטבע והצמחייה המאפיינים את הר יונה ,שבצפון מזרח נוף הגליל.
הפארק כולו הוגדר בשטח של כ 300-דונם ,כאשר בשלב זה החלו עבודות
לחישוף שטח השביל ,שאורכו כ 500-מטר והוא יכלול פינות ישיבה
ותצפיות.
לצורך שמירה על ערכי הטבע והצמחייה הייחודית לאזור ,בוצעה טרם
תחילת העבודות העתקת גיאופיטים בליווי מקצועי אקולוגי.
את הפרויקט מובילה עיריית נוף הגליל ביחד עם רשות הניקוז ורשות
מקרקעי ישראל  -הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.

מסיירים עם מאיר קאופמן
 25שנה הוא נטע ושתל מאות אלפי צמחים ועצים ביערות ובנחלים – החודש
יצאנו עם אנשי קק"ל ל"סיור תודה" לכבוד האיש והאגדה ,האקולוג והיערן
מאיר קאופמן ,שהפך לסמל לשיקום אקולוגי ,הוביל נטיעות ושיקום ביערות,
בנחלים ובסביבתם בהיקפי ענק ולא מפסיק לחלום על עוד ועוד פינות שצריך
לטפח .תודתנו הגדולה לגיל עצמון  -מנהל אזור הגליל התחתון בקק"ל ולארז
משה יערן הגלבוע בקק"ל  -בלעדיכם כל זה לא היה קורה.

קהילה וחינוך
ליקוט מדריכים
מדריכי רשות הניקוז ,יצאו יחד עם מדריכי מוזיאון
עין דור ורשות הטבע והגנים לסדנת ליקוט בנחל
השבעה – ואדי אל מידי .בהובלת אביבית
ברקוביץ' בודן ,הכירו המדריכים את הצמחים
המקומיים ,שחזרו לנחל המשוקם ,לצד תכונות
מרפא ,חליטות ומטעמים שהם מזמנים .להשלמת
היום התאספו כולם לבשל  -והתוצאות לפניכם .על
ארגון וניהול המפגש ניצחה טלי אלמוז ,רכזת
תוכניות ברשות הניקוז.
נוער עין מאהל מטפח את עיינות שועין
תלמידי חט"ב מוסרארה  -עין מאהל ,בניהולו של
חוסיין אבו ליל ,יצאו ליום חשיפה והכרות עם עינות
שועים ,בהדרכתם של סוכיינה חטיב ,איברהים מריח,
עזמי עבדאללה וסוכיינה פרחאת .בתוך כך ,הם הכינו
סרטון לתושבי היישוב ,כחלק מפעילות הסברה
לעידוד ושמירה על הניקיון.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

