
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

 
:2202 מרץנו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם  הנני   

 

הצעת מחליטים פיתוח הירדן הדרומי והמרחב המזרחי         

ווי  אח"כ עיס ,ח"כ תמר זנדברג והשר לשיתוף פעולה אזורי ,השרה להגנת הסביבה
הירדן הדרומי, לצורך קידום הצעת מחליטים לפיתוח   ןהגיעו לסיור באג ,פריג'

שם הצגנו בפני  ,בתל ישמעאל המרחב והנהר כגבול בינלאומי זורם. פגשנו אותם
.  התוכנית בשטחהשרים את   

מינהלת השטחים שם הוצגה  ,המעיינותפגישת עבודה בפארק בהמשך קיימנו 
הולך וגובר ביצירת ההצורך  -לעיר ולעמק. בין הנושאים שעלו   הפתוחים המשותפת

ניהול השטחים הפתוחים, הנחלים והמעיינות, שמירת המשאב לסמכויות ומשאבים 
יורם קרין, ראש המועצה  את הביקור הוביל הנופי והסביבתי והעשייה הקהילתית.

המעיינות.  האזורית עמק   
 

עפולה  -בחרוד  כניות לפיתוח השטחים הפתוחיםוקידום ת         

מעקב אחר פרויקטים משותפים  לעפולה, אבי אלקבץ,  ראש העירנפגשנו עם 

מי הנגר העילי מאזורים מיושבים לטובת יצירת   להסתת ,וקידום תכניות ענק

 נסקרה מקומות תיירות, בילוי ופנאי לתושבים ומבקרים בעפולה. במהלך הפגישה 

קרן לשמירה על  -התקדמות פרויקטים משותפים, ביניהם קול קורא שהוגש לרמ"י 

סטודנטים   ; שת"פ עםהמשך פיתוח שביל היזרעאלים, להשטחים הפתוחים

תכנית   אודות פיתוח השביל;ערכו סקר בין תושבי הרובע שזרעאל ממכללת עמק י

 ועוד.   "שומרי הנחל" לתלמידים;

 

       שיתוף פעולה ראשון מסוגו  -חזוקה נופית ת

שביל דרך נוף גאון  , מתבצעות עבודות תחזוקה מצפים על אגן הירדן הדרומיב     

, בשיתוף פעולה ראשון מסוגו  בהובלת המועצה האזורית עמק המעיינות הירדן
"חיבורים בחקלאות בית שאן עם עמותת שיצרנו יחד 

המפעילה קבוצות נוער מתנדבות במרחב. , והעמק"
תודתנו לארבעת המתנדבים ממכינת ארגמן 

ולמדריך ינון, אשר מטפחים יחד מצפים על השביל |  

תחזוקה בימים אלו מתבצעות עבודות בנוסף,      

רך הנחל לאו נופית באגן החרוד  

 

 

 



 

 
 

 

הקמת שותפות סיור התנעה לקיימנו  ש  עדכןשמח לאת לדרך:  שותפות חדשה יוצ       

ל, " קקג  " רט  -  והשותפיםמועצה אזורית עמק יזרעאל    ביחד עםאזורית באגן התבור,  
עסק הסיור . ועוד, הסביבהמשרד החקלאות, המשרד להגנת 

קידום  ובתוך כך,    פיתוח עיינות קישיוןל  יבה ראשוניתבחש
במסגרתו  הנדיב  יד" עם    הדגמה  מיזם דגמת ה  נבצע", 

שחרור מים לטבע   בחינתהכוללת    ,שאלת מחקר במרחב
הידרולוגי שיקום  שיתוף  תהליכי    וכן,  אקולוגיו  בשילוב 

המוקדמים בשלבים  התכנון,  הקהילה   מתםותרו  של 
פרטים נוספים  לה לאורך זמן.  הקהי סיבה על ידי  הח  לטיפו

 בקרוב.

 

 

מהשטח דכונים שוטפיםע       

 

העבודות לביצוע  פארק שביל האירוס בנוף הגליל: ת העבודות במתקדמו     

.  , זאת לאחר שבוצעה העתקת גיאופיטים במקוםמונגש בשיאןשביל הליכה 
הפרויקט נמצא בשלב מתקדם כאשר רוב פריצת התוואי לשביל בוצעה וכעת 

יבוצע שביל מרחף לתצפית  מתחילה יציקת הבטון לאורכו. בנוסף לשביל הסובב 
 פנורמית על כל אזור סובב ההר.

 

: פרויקטים בכפר כמא, עין ספסף ומבואת נחל קמהשני  לקראת ביצוע     

הפרויקטים כוללים הסדרה של מבואות מעין ונחל ובמסגרתם יבוצעו פרגולות,  
 פינות ישיבה, שבילים ונטיעות לרווחת תושבי האזור. 

 

אנו לקראת תחילת עונת שימורי  פרויקטים לשימור קרקע:  13לקראת ביצוע      

כאשר צפויים לא פחות מ  הקרקע. עונה זו צפויה להיות עמוסה ועתירה בביצועים,
פרויקטים, אשר יתחילו בחודש הקרוב וימשכו עד הסתיו, ויבוצעו בכל מרחב   13

 הרשות.
 

  נחל נין ליצירת מורכבות מבנית תפרויקט הסדר :נין  נחלפרויקט הסתיים      

לאורך הנחל. שתילות אקולוגיותותוואי נחל טבעי הסתיים וכעת יתחילו   
 
  

 

 

 



 

 
 

 

 

, בין  דרך נוף חרוד: לתנועה לצורך פעולות הסדרה נסגרהדרך נוף חרוד      

ועד לגשר )הירידה מהכביש בין מחלף בית השיטה לבית אלפא(  669כביש 

 הפרדסים )בסמוך לבניין המועצה האזורית הגלבוע(, 

לצורך עבודות הסדרת ניקוז ודרך  , 27.3 – נסגרה למשך כשבועיים, החל מיום ה 

 . בסמוך לנחל החרוד

 
 

 קהילה וחינוך      

 
 בכנס הנחלים   חינוכיתהלפעילות   הוקרההאות      

הוענקה לנו בכנס הנחלים של החברה אות הוקרה לפעילות חינוכית 
לפעילות החינוכית של "שומרי הנחל"  בנחל  הודות להגנת הטבע, 

לחיבור בין הקהילות   תנו המשותפבזכות פעילות ,מידי(-השבעה )ואדי אל
ס במסגרת הכנ   . וחיבורן לנחל -המגוונות המתגוררות בסביבת הנחל 

שם הצגנו את המעבר מניהול , מושב 'ישראל מתקדמת לניהול אגני'נערך 
 רשות ניקוז לניהול לרשות אגנית. 

 
ות ונחלים, החברה להגנת המרכז לאגני היקו -אגמא  :למארגנים תודות

החקלאות ופיתוח הכפר המשרד להגנת הסביבה, רשות   הטבע, משרד 
 )צילום הטבע והגנים והאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה.

 אגמא(  באדיבות
 

 חוט מקשר בין קהילות  -נחל תבור     

משותפים"   חדשה    -"חיים  במרחב,  תוכנית  הקהילות  דור  של  עין  ורשות מוזיאון 
אתנוסדה    ,הניקוז לחזק  וערבים,    במטרה  יהודים  ילדים  בין  עשייה דרך  ההכרות 

משותפת ע  ,ופעילות  תבור  לבדגש  כחוט   נחל 
המתגוררות    שונותותרבויות  מקשר בין הקהילות  

לאורכו. בתוכנית משתתפים ילדי מועצה אזורית  
מ יזרעאל  ו" ביעמק  מרחביה  אופקים  ילדי  ס 

יסודי ס  "בימ  אזורית בוסתן אל מארגהמועצה  ה
 . ס כפר מסר" סולם ובי

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 מיזם משותף לילדים עם צרכים מיוחדים לראשונה:    

למשפחות מיוחדות, מחלקת   המרכז היזרעאלייצאה לדרך סדרת טיולים בהובלת  
רשות ו  משרד הרווחה,  המרכז למשפחה  ,מועצה אזורית עמק יזרעאל  -ישובים  

משפחות לילדים עם צרכים בסיור משותף ראשון טיילו    . ניקוז ונחלים ירדן דרומי
והצטרפו  מיוחדים   הצמחייה,  מגוון  את  הכירו  המשוקם,  השבעה  נחל  לאורך 

 .   , בליווי מחלקת נוער במועצהלפעילות ליקוט ובישול בשטח
המפגישה ומחברת בין  ,  " הינו שותפות חדשהמטיילות  מיזם "משפחות מיוחדות

   מיוחדים לבין סביבת הנחלים הקרובים לבית. משפחות לילדים עם צרכים 
 

                                                         
 

 
 

 
שלכם ולרשותכם,        

 
                  עובד יבין,

ניקוז ה מנכ"ל רשות  


