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شروع حماة النهر  -תוכנית חינוכית שומרי הנחל
هدف العمل المشترك في مشروع حماة النهر بين سلطة
تقدم سلطة الطبيعة والحدائق
بالتعاون مع سلطة مياه طبريا
وزارة البيئة والمجلس المحلي
مسعدة والمجلس المحلي مجدل
شمس مشروع حماة النهر الذي يتم
تنفيذه مع طالب طبقة صفوف
الخامس في ابتدائية األنوار مسعدة
صفوف الثامن في إعدادية مسعدة
وطبقة صفوف السادس في

الطبيعة والحدائق (רשות הטבע והגנים) وسلطة
تصريف المياه (רשות ניקוז כינרת) بالتعاون مع
المجلس المحلي ومدرسة المناهل االبتدائية في قرية مجدل
شمس .قامت طبقة صفوف السادس وعلى مدار فصل
دراسي كامل بتنفيذ مشروع حماة النهر وخالل هذا
المشروع تعرفوا على نهر سعار وعلى المناطق
الجغرافية التي يمر بها بداء من المنبع في منطقه رئس
النبع داخل الحدود السورية مرورا في منطقة سهل اليعفوري متابعة الجريان في قرية مسعدة
وصوال إلى عين قنية وشالل سعار.

المدارس االبتدائية مجدل شمس.
الهدف من المشروع التعرف على

عمل الطالب في اللقاء اﻷخير بهذا المشروع على دعوة عاءالتهم لمسار مشي في نهر سعار

البيئة الحياتية الرطبة القريبة من

يتخلل مقطع النهر في منطقة سهل اليعفوري مقطع النهر المحاذي للقرية ,وكانت الطلبة قد

البلدة وهو نهر سعار وبركة رام

جهزت محطات تخللت ألعاب ومعلومات عن كل ما يتعلق بالنهر بداية من تكون النبع ومجرى

ومقارنتها مع البيئة الحياتية الجافة

النهر ثم حول مطحنة القمح القديمة واﻷثار الباقية واستغالل الموارد الطبيعية لخدمة المصالح

وهي غابة مسعدة ومحمية جبل

البشرية ,تحدثوا عن تخريب النهر وكيف يقوم اﻹنسان برمي النفايات على ضفاف النهر باﻹضافة

الشيخ.

إلى مواسير الصرف الصحي التي تلوث مياه النهر وتشوه المنظر العام.

مشروع حماة النهر من أكثر

اﻷهالي ساروا بإرشاد أوالدهم في المقطع داخل سهل اليعفوري حيث قام الطالب بمحطة

البرامج التربوية والتعليمية

تكشف أسرار الحياة في تلك المنطقة وتبيين أنواع النباتات والحيوانات والكائنات في تلك البيئة

المعروفة في البالد وباألخص

الحياتية التابعة لنهر سعار باﻹضافة إلى شرح مفصل حول تكون المنطقة الجغرافي وكل ما يحد

منطقتنا هضبة الجوالن وذلك

النهر من طرفيه وأن هذا النهر يعتبر الحد

لتوفر مصادر المياه إن كان على

الفاصل بين جبل الشيخ وهضبة الجوالن .قام

شكل انهر  ,بحيرات أو مجمعات

الطالب بشرح تفصيلي حول تدخل اﻹنسان في

مياه ,وأيضا كمية الشتاء المتساقطة

الطبيعة وتسخيرها لمصالحه الشخصية وكل

سنويا .

ما يتعلق بإستغالل المياه وطرق استعمالها.
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تقدم سلطة الطبيعة والحدائق
بالتعاون مع سلطة مياه طبريا

حول نشاط الطالب لهذا اليوم حيث استمر العمل

وزارة البيئة والمجلس المحلي

والتحضير فيما بينهم لنجاح هذا النهار الشيق سواء من

مسعدة والمجلس المحلي مجدل

تحضير صور توضيحية ومجسمات لتساعدهم في

شمس مشروع حماة النهر الذي يتم

الشرح ونقل المعلومة ورفع الثقافة والتوعية في الحفاظ

تنفيذه مع طالب طبقة صفوف

على طبيعتنا السيما حول نهر سعار .قام الطلبة بكتابة

الخامس في ابتدائية األنوار مسعدة

الدعوة لﻸهل وتوزيعها واعدوا كل محطة بما يناسبها

صفوف الثامن في إعدادية مسعدة

من معلومات تخدم الشرح الموضوعي للفكرة.

وطبقة صفوف السادس في

أما في نهاية النهار قدمه فعالية موسيقيه حيث تطوع

المدارس االبتدائية مجدل شمس.

عازفين شباب من ابناء القريه للعزف  .وكان قد

الهدف من المشروع التعرف على

شاركنا في هذا اليوم مندوبين عن السلطات الممولة

البيئة الحياتية الرطبة القريبة من

للمشروع وهم مندوبين من سلطة الطبيعة والحدائق

البلدة وهو نهر سعار وبركة رام

(יעל סלע) مندوبة من قبل سلطه مياه طبريا (خالد

ومقارنتها مع البيئة الحياتية الجافة

أبو صالح) مندوب من قبل المجلس المحلي مجدل

وهي غابة مسعدة ومحمية جبل

شمس (رفيق عويدات) مدير المدرسه.حيث قدمت لهم

الشيخ.

كلمات شكر ولوحات تذكاريه لعمل الطالب خالل

مشروع حماة النهر من أكثر

المشروع كما قدم اﻷهل كلمة تقدير للطالب والمدرسة

البرامج التربوية والتعليمية

والمرشدين على العمل القيّم والجهد المبذول ﻹنجاح

المعروفة في البالد وباألخص

هذا النهار المميز في أحضان الطبيعة وبعدها تشكرت

منطقتنا هضبة الجوالن وذلك

مركزة الموضوع الطالب والمعلمين واﻷهل

لتوفر مصادر المياه إن كان على

والضيوف على المشاركة في إنجاح هذا المشروع.

شكل انهر  ,بحيرات أو مجمعات

كما ثبتت لوحه ترسخ عمل الطالب والمعلمين في

مياه ,وأيضا كمية الشتاء المتساقطة

مشروع حماة النهر وأضيف ومعلومات تخص النهر

سنويا .

QRتفيد العابرين والسائحين بالقرب من النهر.

