
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

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

 
 

הצעת מחליטים לפיתוח הירדן הדרומי והמרחב          

בית שאן, עמק המעיינות ורשות הניקוז מקדמים, הצעת מחליטים   
לאישור ממשלה לפיתוח נהר הירדן הדרומי והשטחים הפתוחים  

 במרחב. 
 

יורם קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, ז'קי לוי, ראש עיריית   
בית שאן ועובד יבין, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, החלו לקדם  

הצעת מחליטים שתובא לאישור ממשלת עם השרה להגנת הסביבה  
נהר  אזורלפיה מדינת ישראל תקצה משאבים ותפעל לפתח את  -ישראל 

, גבול בין לאומי זורם ואת יחסי השלום עם ירדן, על ידי  הירדן הדרומי
שיקום הנהר, יצירת עוגנים כלכליים והקמת מרכז בינלאומי לשימור 

לאחרונה נפגשה השרה עם שגריר ירדן  . ושיקום נהרות על הירדן דרומי
מג'אלי ובין היתר השניים החלו לקדם את הנושא. - בישראל, רסאן אל

רוב.הצעת המחליטים תוגש בק  
 
 

שיקום והחזרת מופע נחל טבעי לנחל נין        

תחילתו של נחל נין, יובל המתנקז לנחל תבור, הוא באזור התעשייה אלון 
תבור. במסגרת העבודות בוצעו פעולות למיתון גדות, שילוב צמחייה מקומית,  

הנחל   .מפתני בולדרים ליצירת מורכבות מבנית בנחל והעשרת המגוון הביולוגי
בשיתוף המועצה האזורית  , כחלק מהתוכנית האב לפיתוח אגן התבורשוקם 

. עמק יזרעאל והמשרד להגנת הסביבה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 מפגש החקלאים השנתי       

קיימה את המפגש השנתי לחקלאים, שנפתח בסיורים בשטח   רשות הניקוז 
  .והמשיך להרצאות מקצועיות ב"חצרות האיכרים" בכפר תבור

השנה בחרנו למקד את התכנים בחשיבות ובקשר שבין חקלאות לסביבה, 
ועלות הן לחקלאים והן לשטחים  שימקסמו את הת -תוך יצירת שיתופי פעולה 

. הפתוחים ולטבע  
תודה לכל השותפים הרבים להצלחת המפגש, לחקלאים, לאנשי המקצוע,  

.  נציגי הגופים השותפים ולצוות רשות הניקוז  
  
 

 וחינוך קהילה      

 נשים "מבשלות שכנות" סביב נחל השבעה המשוקם 
מחבר ביניהן,   -ואדי אל מידי  -נשות כפר תבור ושיבלי, שנחל השבעה 

הצמחים הגדלים לאורך   תנפגשו בעין זעטוטא להכרות אישית, למדו אודו
הנחל, בישלו יחד, הכינו שפע מאכלים מסורתיים, והצליחו ליצור חיבור בין  

המרכיבים, הטעמים והתרבויות. המפגש התקיים במסגרת פרויקט  
שהובילו סטודנטיות מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, שבמהלכו הן 

ים סביב הנחל ראיינו את נשות שיבלי וכדורי, ותיעדו סיפורי מורשת ומתכונ
  והצמחים שלאורכו. צילום: יפה כפיר

 

 אירועי ט"ו בשבט     

על  רכוב ורגלי    יםיצר יום טיול  -ותיקי עמק המעיינות  -  שיתוף פעולה חדש בין רשות הניקוז, שביל עמק המעיינות וגיל עוז
 . שתילת עציציםלבית יוסף  -בסיום הטיולים התכנסו כל המשתתפים בחורשת ירדנה.  דרך נוף גאון הירדן, בהדרכת זיו כרמל

 יום שיא אופקים       

גשר הקנטרה, ופגשו במגוון הציפורים המרשים שהאזור  – ' מבי"ס אופקים יצאו לסיור משווה לנחל חרוד ד כיתות תלמידי
פגשו בעלי חיים   :ת אותו הם מאמציםובין המרחבי בנחל בשבט טו  לכבוד פעילות יוםמזמן. בהמשך, הובילו התלמידים 

המחיזו הצגה על הקנה המצוי ו קטנים במעיין הנסתר, הכינו משחק בנושא הציפורים    

   בנחל ביחד צלמיםמ     

במסגרת  , מידי( הפך למודל צילומים ייחודי, כשילדי כדורי ושיבלי, נפגשו בו ליום צילומים חוויתי- נחל השבעה )ואדי אל
 פגיעה בסביבה או  המשקפיםהתמקדו בצילומים ותחרות "לעוף על כדור הארץ". התלמידים פעלו בקבוצות מעורבות, 

. אורח חיים התנהגותי מקיים שיסייע בשמירה על הסביבהלחילופין   
 
 
   שלכם ולרשותכם,                                                                         

   
עובד יבין,        

ניקוז ה מנכ"ל רשות  


