שותפות ושותפים יקרים,
הנני מתכבד להגיש לכם מידע תמציתי אודות פעילותנו המשותפת לחודש אפריל 2019

ועדת היגוי עוטף הר תבור :כ 40-אנשי מקצוע ,נציגי משרדים ממשלתיים
ורשויות מקומיות ,התכנסו לאחרונה ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי לדיון בתכנית
ניהול אגני לנחלי עוטף הר תבור ,שבתחומה פועלות  10רשויות מוניציפליות.
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי יזמה הכנת תוכנית אגנית שמטרתה להתמודד עם
שאלת ניהול השטח הפתוח-אגן נחל תבור ,הכולל את בקעת כסולות ,נחל השבעה
ונחל קמה .הנרטיב המוביל את התכנית הינו יצירת שיתוף פעולה אזורי לפתרון
בעיות מרחביות ,לצד ממשק מקיים בניהול נגר בשטחים הפתוחים ובמרחב הבנוי.

עבודות בביצוע:
#בימים אלו החלו עבודות להסדרת מעיינות עין מאהל בשיתוף עם
מועצה מקומית עין מאהל וקרן שטחים פתוחים של רמ"י.
#מתקדמות עבודות שיקום מטמנת שדמות דבורה.
#מבוצעות עבודות פריצת דרך לחקלאים בכפר כמא.
#התבצעה סלילת דרך במקטע נוסף בשביל נוף גאון הירדן.

כפר כמא

נוף גאון הירדן
יום שיא לסיכום תוכנית שומרי הנחל בבי"ס טייבה של המועצה האזורית הגלבוע:
תלמידי כיתות ה' למדו וחקרו במהלך שנת הלימודים אודות נחל טייבה -נחל יששכר,
הצמחים והפרטים ,אתגרי המיחזור והניקיון בנחלים ובשטחים הפתוחים ,זאת במסגרת
תוכנית שומרי הנחל של רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ,בשיתוף החברה להגנת הטבע
ובהובלת מועצה אזורית הגלבוע ,אגף החינוך והנהלת בית הספר.

עין מאהל

שדמות דבורה

יום קהילה בנחל השבעה :כ 200 -ילדי ותושבי שיבלי ,יחד עם עובדי החברה
להגנת הטבע ,רט"ג ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ,השתתפו באירוע חנוכת פארק
נחל השבעה  -ואדי אל מידי .האירוע התקיים במעמד ראש המועצה המקומית
שיבלי אום אל ג'אנם ,מוניר שיבלי ומנכ"ל המועצה ,שאוקאת שיבלי ותלמידי בית
הספר היסודי ,שמאמץ את נחל השבעה .במסגרת תכנית שומרי הנחל וההר
בשיתוף החברה להגנת הטבע ,בהובלת המדריכים הצעירים ממחלקת הנוער,
אירחו את ותיקי הכפר לארוחת בוקר ,שמעו סיפורים על ההיסטוריה של הנחל,
הפעילו תחנות משחק ,הדביקו פסיפסים שיצרו תלמידי כדורי ויצרו פסיפסים
חדשים וכמו כן ,הדריכו את ילדי שנת בר המצווה של בית קשת.

גיל הגליל יצאו ליום כיף חוויותיי בנחל השבעה :רשות הניקוז קיימה השנה לרגל
יום המעשים הטובים שיתוף פעולה ייחודי עם ותיקות וותיקי "גיל הגליל" -מרכז יום
לגיל הזהב של מועצה אזורית גליל תחתון ,כפר תבור ויבניאל ,במסגרתו יצאנו
לטייל בנחל השבעה המונגש ,מי ברגל ומי בכיסא גלגלים .המשתתפים סיפרו את
סיפוריהם על הנחל והאירועים שהתרחשו בו ,כפי שחוו וזכרו אותם ,שרו ,התכבדו
ושיחקו ,בניצוחה של חיה גודל ,מנהלת המשרד שלנו ,שגם יזמה והוציאה לפועל
את הפרויקט ,יחד עם שותפינו בגיל הגליל.

סובב כפר כמא וצעדת גבעת יערות המורה -גם השנה השתתפנו באירועי
חול המועד ,שהתקיימו בהובלת עיריית עפולה ומועצה מקומית כפר כמא.
בעפולה התקיימה צעדת יערות גבעת המורה ובכפר כמא התקיים אירוע
שכלל רכיבת אופניים ,הליכה ,מופעי מחול אותנטיים ועוד .במסגרת האירוע
הפעלנו ,בשיתוף פעולה ייחודי עם מחלקת הנוער של כפר כמא ,תחנות
הדרכה ופעילות להכרת האתרים והאתגרים לאורך המסלול .לראשונה
המשתתפים סרקו ברקודים ייחודיים שסיפרו את סיפור האתרים והנוף
שבדרך.

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז

