
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

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

 

מיליון שקל אושרו במסגרת קולות קוראים שהגישה רשות הניקוז  10 -כ  
זאת במסגרת קולות קוראים שהוגשו מיליון שקל,  10 - אושרו תקציבי ממשלה לכעשרה פרויקטים חדשים במרחב, בהיקף של כ

 על ידי רשות הניקוז בשיתוף הרשויות המקומיות, לקרן לשמירה על שטחים פתוחים )רמ"י(. 
בימים אלו אנו מקדמים עם הרשויות המקומיות הגשת בקשות נוספות, במסגרת קולות קוראים של משרד החקלאות ומשרד 

 להגנת הסביבה לשיקום והסדרת נחלים. 
 

עמק המעיינות  בית שאן-אומצו תוכניות רשות הניקוז לניהול מרחב המים משנים מציאות:   
, תוכניות משנות מציאות לניהול מרחב המים. עמק המעיינות  - בית שאן-בשנה החולפת קידמנו עם מינהלת שטחים פתוחים 

אני שמח לבשר שלאחרונה אומצה תפיסת רשות הניקוז לניהול המרחב והתוכניות נמצאות כולן בשלבי קידום וגיוס משאבים, 
,  ג"רט לת קק"ל,בהובלת ראש העיר בית שאן ז'קי לוי ויו"ר רשות הניקוז וראש המועצה האזורית עמק המעיינות, יורם קרין, הנה

התכנון של המינהלת.  שולחן גורמי מקצוע וקהילות, השותפים כולם ל  

בנחל  השני הסדרת מקטע , במסגרתה יבוצעו עבודות ללנחל חרוד יוצאת כעת לדרךשלב השלישי ה תוכנית המים

התוכנית   דרומי.ר, במטרה להשיב מים לטבע וליצור קישורית אקולוגית מהסחנה ועד הירדן ה, בשיתוף כל גופי האזוקדום  עמל
ה: ערן געש אדריכלות נוף.  הדמיי עון.אל וחורשת גדעבעין יזרם המשך לשחרור המיכתבצעת מ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

עין ספסף -בטקס חגיגי נחנך אחד המעיינות המזוהים במיוחד עם כפר כמא    
)הקרן לשמירה על שטחים פתוחים( ביצעו בחודשים האחרונים  המועצה המקומית כפר כמא, רשות ניקוז נחלים ירדן דרומי ורמ"י

במקביל לעבודות פיתוח נופי, פרגולה והסדרת גישה זאת עבודות שימור וחידוש של המעיין, הסדרת הגישה והקמת פרגולה, 
   כפר כמא.  ת למבוא

נציג הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים, עובד יבין מנכ"ל רשות הניקוז  בטקס נכחו זכריא נאבסו ראש המועצה, אלכס רייצ'ס 
ותלמידי בית הספר תינאל. במהלך האירוע נחשף לראשונה שלט הפסיפס למעין ובו סמלי המורשת, אותו הכינו תלמידי כיתות ו',  

 שאימצו את המעין במסגרת תוכנית "שומרי הנחל". 

       צפו בסרטון חנוכת עין ספסף    
 https://youtu.be/1hX2T2RuzLg 

 סביבה ואקולוגיה 
רשות הניקוז בשיתוף אם רשות הטבע והגנים יצאו לביצוע  סקר מינים פולשים:      

כל אגן רשות הניקוז. הסקר הסתיים לאחרונה והופק דו"ח  בסקר מינים פולשים 
  מסכם.

אמברוסיה  מטרת העבודה הייתה לנטר אחר מיקומי מינים פולשים כדוגמת:
ערבה, שיטת ויקטוריה, -מכונסת, פרתניון אפיל, שיטה כחלחלה, שיטת עלי

להבחין בין אזורים שניתן למגר מהם את כן, פרקינסוניה שיכנית וצחר כחלחל ו
. חלק מהעבודה כללה הפקת מפת סדרי עדיפויות  ואזורים מאתגרים יותרהמינים 

צפיפות הצמחים   לטיפול. הנוסחה לחישוב סדרי העדיפויות כללה פרמטרים כמו
זיקה לבתי   ופוגרפי,רום ט ערכיות שטחים פתוחים, התצפית, הפולשים במשבצת 

ביחס לכתמים אחרים  ורמת הבידוד  מספר המינים הפולשים במשבצת  גידול לחים,
למיגור  פעולות עבודה חשובה זו מאפשרת לרשויות במרחב הנסקר לבצע  במרחב.

הסקר בוצע ע"י ד"ר עודד כהן )מכון שמיר( וד"ר עידן  מינים פולשים יעילות וכלכליות.
 . קופלר )מיגל(

https://youtu.be/1hX2T2RuzLg


 

 
 

 

 סקרים אקולוגיים בעוטף תבור       
הקמת מנהלת משותפת עם כל הגופים תהליכי כחלק מפעולות לשיקום אזור עוטף תבור ו

- סקר יונקים גדולים, זוחלים ודו, בהם במרחב, הוחלט לצאת לביצוע סקרים אקולוגיים 
  חיים, צומח, עופות.

פגעים מ, ומח ותכסית ת תצורות צומפיניבו מידע בנושאים מגוונים, כגון תוצרי הסקרים 
תצפיות במיני צמחים נדירים/אנדמיים/בסכנת , תוכניות פיתוח במרחב בעלות  ,ואיומים 
, פוליגונים של מיני צמחים מתפרצים , תצפיות במיני צמחים זרים/פולשים , הכחדה

מפות תצורות צומח , טבלאות מיני צמחיים ובעלי חיים , תצפיות בעופות, זוחלים ויונקים 
 . , ועוד מפגעים ואיומים באגן הנחל, ותכסית 

 . בתמונה:לצרכי שימור וממשקמתבצעים ניתוח המשמעויות של סקרי הצומח והעופות 
 התנעת השותפות האגנית למרחב תבור, עם ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר.  

 

מהשטח עדכונים         
ים הליכה מונגש ישביל בביצועהעבודות בפארק שביל האירוס בנוף הגליל:  נמשכות
בנוסף לשביל הסובב יבוצע שביל מרחף   , כאשר. הפרויקט נמצא בשלב מתקדם ותצפיות 

   לתצפית פנורמית על כל אזור סובב ההר.
 

הצפות היישוב מפני  על  והגנה  טייבה  נחל  הניקוז    הסתיימו  -  הסדרת  רשות  נחל בעבודות 
יששכר החוצה את היישוב טייבה, להגנה מהצפות על מגרש כדורסל חדש שנבנה סמוך לנחל, 

 החדש.  10זאת בתיאום עם חברת נתיבי ישראל, המבצעת את סלילת כביש 
יששכרהחלו  בנוסף,   נחל  במעלה  היישוב  מעל  לקמת עבודות  והקטנת    ,  השהייה  בריכות 

ש משקעים  באירועי  היישוב  על  להגנה  משרד הנגר,  במימון  הינן  העבודות  כלל   כיחים. 
 החקלאות 

 
שבין כפר קיש   ,עבודות להסדרת שביל האופניים נמשכות :  יקום שביל אופניים נחל תבורש

הסתיימו עבודות השלמת אספלט ומבוצעות חסימות שבילים ה. בשלב זה, לצומת דבורי
פרויקט בשיתוף קק"ל הההולכים והרוכבים ושמירה על השביל. לטובת למעבר כלי רכב, 

  . יזרעאלועמק גליל תחתון  ,כפר תבורוהמועצות 
  
 
 
 



 

 
 

 
 

ליצירת  ,פרויקט הסדרת נחל ניןעם סיום  :נין נמשכות העבודות האקולוגיות לאורך נחל 
והן   אקולוגיות לאורך הנחל  , יצאנו לביצוע עבודות מורכבות מבנית ותוואי נחל טבעי

 נמצאות בעיצומן.  
 

, יצאנו לביצוע הסדרת תעלות חוצות. 71הרחבת כביש במסגרת עבודות : 71כביש 
העבודות כוללות הסדרת חתך להתאמה לספיקות התכן וכן, מפתנים עם מרפסות 

העבודות יימשכו מספר חודשים במקטעים לאורך  בשיתוף נת"י.  ביבתיות,בולדרים ס
 יובלי הנחל. 

 
 בהמשך לעבודות ניקוז– מתקן גלישה נחל מודע/תעלת חיישה הסתיימו העבודות ב

 שמטרתו ,מתקן הטיה הסתיימו העבודות להקמת בנחל מודע ותעלת חיישה, שבוצעו 
   בין שני ערוצי הזרימה.  מעבר המים סנכרון 

 

        שימור קרקע במרחב
 

עבודות עפר ליצירת שיח להגנה על השטח והארכה של תוואי  הסתיימו   –  עין חרוד מאוחד
 הזרימה.  
גדודיות ודרכי רוחב עם  , באמצעות בוצעה הסדרה של שטח לנטיעת מנגו –  מסילות

באמפרים. בהמשך יבצעו הסדרה של תעלה קיימת והסדרה של תעלה נוספת עם מפתני  
 אבן.  

  , הסדרת דרך להפניית הנגר בצורה מוסדרת אל מחוץ לשטח. במקביל ה בוצע –  כפר קיש
בוצעו מאצרות לקטיעת הנגר לאורך הדרך. בקצה הפרויקט בוצע מעביר אירי מבטון.  

 ראת סיום. העבודות לק
המשך  מדובר ב :פרויקט הדגל של שימור הקרקע במרחב  – שימור קרקע סירין 

מבוצעות הסדרות של דרכים  בימים אלו לפרויקטים שבוצעו באזור בשנים האחרונות. 
הקוטעים את הזרימה ומפנים את הנגר לתעלות מוסדרות. הפרויקט   ,ליצירת שיחי דרך 

  ם. להימשך כחודשייצפוי  
  

ח  אומרים תודה לצוותים שלנו בשט  

הם   - בלנים ועובדיהם, מתכננים, מפקחים, מהנדסים, אנשי מקצוע ומדריכים ק
השותפים שלנו לדרך, "הפנים" שלנו בשטח, בשיחות הכנה ובמהלך הביצוע, במפגשים 

, ופעם בשנה אנחנו יוצאים כולנו יחד ליום גיבוש, הוקרה ותודה -עם ילדים, נוער וקהילות 
.השטח, גלבוע קמינסקיהובלתו של מנהל ב   

 
                                                                     

 



 

 
 

 

       קהילה וחינוך 
נין   בי"ס ת: תי הספר ברשויות המקומיובבהסתיימו תוכניות שומרי הנחל 

  בי"ס, תחתוןמועצה אזורית גליל כדורי ב  בי"ס, בוסתן אל מארג'במועצה המקומית 
מועצה טמרה, טייבה ועמק חרוד ב , בתי הספרכפא כמא תינאל במועצה המקומית 

בי"ס , עין מאהלחט"ב מוסרארה וחט"ב מקיף במועצה המקומית גלבוע, האזורית ה
, בתי הספר נטופה, יודפת,  עפולהיהלום ב  בי"ס, כפר תבור רבין במועצה המקומית 

אופקים ומרומי שדה בתי הספר ,  ת וף עולמו בשית ו  נוף הגלילוגולן ב בגין, כרמל
אום   במועצה המקומית שיבלי שיבלי יסודיה בי"ס, יזרעאלמועצה האזורית עמק ב

בבית שאן ובבית הספר רימון במועצה   והחווה החקלאית מאיר  בי"סאל גאנם, 
תודה לשירי פירדמן, מנהלת חינוך, קהל וקהילה ברשות,   – עמק המעיינות אזורית 

רשויות המקומיות! ה צוותי החינוך, המדריכים ול העשייה יחד עם שמנצחת ע  
 

 חיבור מרגש בין אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לנחל תבור  
התקיים אירוע השיא לסיום תוכנית שומרי הנחל לבוגרים עם צרכים החודש 

מיוחדים, לאחר סדרה של חמישה מפגשים, במסגרת תוכניות "מעגלים" ו"קהילה  
עבור בוגרים עם צרכים מיוחדים. מפגש השיא  דבוריה נגישה" הפועלות במתנ"ס

התקיים בפינת החמד ששיקמנו בסמוך לנחל, בהשתתפות בוגרי התוכנית,  
ההורים, ראש המועצה, זוהיר יוסף, הנהלת המתנ"ס ורשות הניקוז. את התוכנית 

 מוביל מוחמד אג'א, מנהל אגף תרבות וחינוך מיוחד במתנ"ס. 
התחדשה בשלט פסיפס עפולה   

, עיריית עפולה התקינה לאחרונה שלט פסיפס חדש בכניסה לשביל היזרעאלים 
שבנחל חרוד הסמוך לשכונת "רובע יזרעאל". את השלט המיוחד הכינו ילדי כיתות 

ו' מבית ספר "יהלום", כחלק מתוכנית החינוכית 'שומרי הנחל', שמובילים בית 
 הספר ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. 

 ילדי בית הספר רימון חשפו להורים את המיזם השנתי 
ון סיימו את תוכנית שומרי הנחל באירוע שיא,  תלמידי כיתה ה', מבית הספר רימ

הורים וילדים. האירוע התקיים בבריכת טחנת הקמח שעל נחל   200-בהשתתפות כ
הפעילויות, וחשפו את את שוקק, שם הציגו הילדים את תוצרי הלמידה, הדריכו 

אותו הם בחרו, תכננו והקימו. תודות לצוותי החינוך,  -מיזם התרומה לסביבה 
מועצה אזורית עמק המעיינות.  -עקבות בעמק ולשותפים שלנו לדרך  מוזיאון   

 
 שלכם ולרשותכם, 

  
 עובד יבין, 

ניקוזה  מנכ"ל רשות  


