
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

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

 
כפר כמא   – עין ספסף חדש! הסדרת  

עין מעיין בהמשך לשיקום ושיקום והסדרת מעיינות במרחב כפר כמא,  תוכנית חלק מכ
המועצה המקומית כפר כמא, לביצוע הסדרת מעיין עין ספסף, עם , יצאנו יחד זאןאק

הסדרת נקודת השאיבה של את  ות כולל , מזרחית ליישוב. העבודות 767הסמוך לכביש 
מעיינות המקור של  ת הצללה. הפרויקט הוא חלק מפעולות לשיקום פרגולוהצבת  המעיין

המפוארת של כפר  חלק מהמורשת  כיום מהווים ו חקלאות בעבר לשימשו אשר היישוב, 
.כמא  

 
מבואת נחל קמה חדש!   

מקום עצירה   ביצוע ת ומבואה לשביל נחל קמה, הכולליצאו לדרך עבודות להסדרת  
)אשר נחנך לפני בין פארק קק"ל שיוסדר השביל . במסגרת הפרויקט ופרגולת מנוחה

. הפרויקט בשיתוף המועצה המקומית הסדרה נופית לרבות שביל המוביל לנחל, בין הלכשנה( 
שטחים פתוחים. לשמירה על קרן ה  –כפר כמא ורמ"י   

 

עדכונים מהשטח         
העבודות  . דרךלאורך המקטעים הסדרת בוצעה  –שדה נחום  -דרך נוף רמת צבי 

  עין חרוד מאוחד ובית אלפא. עם קק"ל, מתבצעות בשיתוף
, לגשר הפרדסים  669הסדרת דרך וניקוז מכביש הסתיימו עבודות ל -  דרך נוף חרוד

 אגודת המים חרוד. בשיתוף 
 

למרחב סקר מינים פולשיםלראשונה:         
יצאו לראשונה לביצוע ג "ורט הקרן לשמירה על שטחים פתוחים  – רמ"י , ניקוזהרשות 
  הרשות.בכל מרחב נפוצים, וזאת  מינים פולשים לאיתור ומיפוי סקר 

איסוף אולם כעת, עם בוצעו פעולות מיגור לצומח פולש  ,טרם ביצוע הסקר יש לציין, כי
  להעניק טיפול מדויק למניעת  קבלת התמונה המלאה, ניתן יהיההמידע, התיעוד ו

צומח המקומי להתקיים במרחב. ובכך לאפשר ל, מינים פולשים  התפשטות   
בתמונה:  )דו"ח סופי והוא יפורסם באתר רשות הניקוז. הגשת הסקר נמצא לקראת 

   (.פרקינסוניה
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 קהילה וחינוך       

  ריםשביל בין הגשבחוויתי טיול משפחות פסח התקיים חול המועד מהלך ב      
 משימות  , תוך לקניון הבזלת ועד  , ממבואת פארק בית שאןד המחודש לאורך נחל חרו

נהנו מהפעילויות שהועברו על ידי  עשרות משפחות . , שבשיאן כתב חידהחוויותיות 
מרכזים עיריית בית שאן וה –תודה לשותפים נוער סיירת שאן וסטודנטיות מהעיר. 

(.  צילום: שחר עזרא. )רט"גו עמק המעיינות, קק"לובית שאן  הקהילתיים   
 

חרוד נחל  חזרו לשומרי הנחל        
תוכנית שומרי הנחל עמק חרוד חזרה למתכונתה המלאה השנה בביה"ס היסודי  

התלמידים סיירו במקטע בין חרושת גדעון וחניון מול גלבוע . במסגרתה, עמק חרוד 
שביל צפוני להולכי רגל לאורך הנחל והדביקו משחק פסיפס   סימנוובמפגש הסיכום 

התוכנית נבנתה באופן אינטגרלי . מתמשכת ומשמעותיתתוצר עשיה  -פיפהי
 למדו הילדים . מורה לאומנותוה בשותפות מחנכות שכבה ד' ,לתוכנית הלימודים 

האידיאלי והכינו בעצמם  מפגעים ושיקום, חלמו על הנחל  -באופן חוויתי על הנחלים 
.  משחקים ברוח הלמידה, אותם העבירו לתלמידי שכבת ג' בביה"ס  

 

 "ערוכה פחת "    
המעיינות    בפארק  הוצגה  פסח  חוה"מ  האשפה במהלך  פחי  על  איורים   תערוכת 

התערוכה היא חלק מתכנית הסברה שמובילים  ושולחנות הפיקניק הפזורים בפארק.  
המועצה האזורית עמק המעיינות, רשות הטבע והגנים,  - השותפים בתפעול הפארק  

למען בעלי החיים והמטיילים הרבים    - לישראלרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי וקרן קימת  
במקביל לתערוכה, התקיימו במהלך חול    הצפויים להגיע לאיזור לאורך כל ימות החג.

טוביה קורץ    -בעלי חיים  (.  המועד פעילויות הסברה לקהל הרחב לשמירה על הניקיון
  .(לרט"ג, איורים ועיצוב תערוכה: אפרת גולדברג ואילה לינב

 
 
  

שלכם ולרשותכם,                                                            
 

                  עובד יבין,
ניקוז ה מנכ"ל רשות  


