שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש אוגוסט :2022

אישור של  4.55מיליון שקל מקרן יד הנדיב לפרויקט הדגמה
שמחים לעדכן כי קרן "יד הנדיב" אישרה תקציב בסך כ 4.55-מיליון שקל,
שצפוי לקבל מצ'ינג מכלל השותפים במרחב ,לביצוע פרויקט הדגמה לשחרור
מעיין בראיה אגנית ובשיתוף הקהילות .התוכנית נולדה במסגרת קול קורא אליו
ניגשנו לפני שנתיים.
במסגרת המודל החדשני שנבחר לצאת לדרך ,יתבצע פרויקט הדגמת שאלת
מחקר ,שמטרתה יצירת מודל לשחרור מעין לטבע ,ממגוון היבטי שיקום
הידרולוגי ואקולוגי ,חקלאות ,עוגנים כלכלים ,תהליכי שיתוף הקהילה בשלבים
המוקדמים של התכנון ,ותרומתם לשמירת הסביבה לאורך זמן ,ניהול מרחב,
ועוד .לתוכנית המלאה "שותפות אגנית  -בין הר לנהר" >>
https://bit.ly/3SU1hbD
בימים אלו הועבר להערות השותפים מסמך עקרונות למדיניות ניהול ותחזוקת
השטחים הפתוחים באגן נחל תבור עליון .למידע נוסף על השותפות >>
https://bit.ly/3PM3PWk

גיבוש מתודולוגיה ניהולית לרשות אגנית ופריצת דרך במודל הכלכלי
עשרות נציגי השותפים לניהול השטחים הפתוחים התכנסו ליום של סיעור מוחות
סביב שולחנות עגולים ,להשתתף בתהליך עיצוב המעבר מרשות ניקוז לרשות אגנית.
במפגש עסקנו בתרגום עקרונות תורת הניהול האגני לרשות אגנית ,עבור רשות
ניקוז ונחלים ירדן דרומי .האירוע התקיים כחלק מתהליך הכולל שילוב כלל השותפים
בחשיבה לגיבוש המתודולוגיה ,כאשר בהמשך תבוצע אינטגרציה ויתגבש מסמך
סופי ,שיועבר להערות .תודה והערכה גדולה לשותפים המקצועיים המצוינים שלנו,
שהגיעו וייצגו את העמדות ,האתגרים והפתרונות האפשריים ,בשיח מרתק.
המודל הכלכלי החדשני לתפעול תא שטח – הוצג לראשונה לשותפים ביום
העיון והוא מתייחס לניהול ותחזוקת השטחים הפתוחים ,לפי  4-רמות
אינטנסיביות של שימושים בשטח ,תחזוקה וכמות מבקרים צפויה ,כאשר לכל
רמת אינטנסיביות מותאם מבנה ההוצאות הצפוי .בהכנת המודל השתתפו רו"ח
אלון ראובני וכמי זריהן-הלר.
להרצאה המלאה על ניהול אגני והמודל הכלכלי >>
https://bit.ly/3CgxUdH

מליאת מינהלת שטחים פתוחים
מליאת מינהלת שטחים פתוחים בית שאן – עמק המעיינות התכנסה החודש (,)4.8
כשנה בלבד מיום ישיבת מליאת הפתיחה ,ודנה בתוכניות שכבר בוצעו ואשר נמצאות
לקראת ביצוע וכן ,בהשלכות החלטת הממשלה לאשר את הצעת המחליטים לפיתוח
ושיקום הירדן הדרומי.
בשנה החולפת התכנסו צוותי המינהלת לקידום משותף של התוכניות במרחב ,וקיימו
שולחנות עגולים בהשתתפות כלל הגופים ,בתחומי תפעול ,קהילה ,תכנון ועוד .בין
התוכניות שמקודמות  -תוכנית המים למרחב האקווטי ,תוכנית האב לירדן הדרומי,
תוכנית המים עמל קדום ,יצירת אשכול מדגה אקולוגי ,ועוד – שהחלו בחלקן לצאת
לביצוע.

חדש! השהיית נגר עילי ביער ומניעת הצפות בדבוריה
בימים אלו מתבצעות עבודות לבניית בריכות השהייה בנחל דבוריה  -יער מורדות הרי נצרת,
בכניסה האחורית ליישוב ,במטרה להקטין את זרימת המים מהיער ליישוב ,כך שגם היער
יזכה ליותר מים וגם נמנע הצפות ביישוב.
העבודות מתבצעות בשיתוף מיאהקום ,מועצה מקומית דבוריה ,רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי ,קק"ל וקרן שטחים פתוחים -רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) .הפרויקט ימשך מספר
חודשים.

עדכוני סטטוס פרויקטים
הסתיימו עבודות להקמת עין ספסף בכפר כמא ,שכללו הסדרת שביל גישה .הפרויקט
בשיתוף המועצה המקומית כפר כמא ,רשות ניקוז נחלים ירדן דרומי ורמ"י (הקרן לשמירה על
שטחים פתוחים).
הסתיים שיקום שביל אופניים נחל תבור ,בין כפר קיש לצומת דבוריה .הפרויקט בשיתוף
קק"ל והמועצות כפר תבור ,גליל תחתון ועמק יזרעאל
לקראת סיום פארק שביל האירוס בנוף הגליל .בנוסף לשביל הסובב ,בוצע החודש שביל
מרחף לתצפית פנורמית על כל אזור סובב ההר .נמצאת בעיצומה תוכנית
המים השלב השלישי לנחל חרוד ,במסגרתה מתבצעות עבודות להסדרת
המקטע השני בנחל עמל קדום ,בשיתוף כל גופי האזור ,במטרה להשיב
מים לטבע וליצור קישורית אקולוגית עד הירדן הדרומי.
יצא לביצוע פרויקט "תצפית אל מול הגלעד"  -במסגרתו תוקם פרגולה
ויבוצע שביל בדרך נוף מזרח העיר ,כחלק מיישום תוכנית האב לשיקום
נהר הירדן ויצירת חיבורים בין העיר לשטחים הפתוחים ,בשיתוף עיריית
בית שאן וקק"ל.

שימור קרקע במרחב ,בשיתוף משרד החקלאות והיישובים
עין חרוד מאוחד – המשך הפרויקט מתמקד בביצוע נת"ק (נקז תת קרקעי) ,על מנת
לנתב מי תהום ומים עיליים אל מחוץ לשטח החקלאי.
מסילות – הסתיים בהצלחה הפרויקט ,שכלל הסדרת ניקוז לשטח לנטיעת מנגו,
הסדרת תעלה קיימת וביצוע תעלה ודרך מים חדשות.
כפר קיש – הסתיים פרויקט להפניית מי הנגר בצורה מוסדרת אל מחוץ לשטח ,כולל
ביצוע מעצרות ,הסדרת דרך ומעביר אירי מבטון.
שימור קרקע סירין :העבודות יימשכו בשבועות הקרובים (לאחר עונת השקדים)
ותושלם הסדרת דרך גישה לשטח.
כפר תבור  -הפרויקט נמצא בעיצומו וכולל ביצוע מגלש בטון באזור הפלטו שבו נוצר
מצוק ,על מנת להבטיח נסיעה בטוחה לאורך הדרך החקלאית .כמו כן ,מבוצעים תעלת
בטון ,מעביר אירי ומפתני בטון עם מרפסות בולדרים.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

