
 

 
 

 

 שותפות ושותפים יקרים,
 

השרה  נהר הירדן הדרומי, אותה הבאנו לפתחה של ופיתוח לשיקום ליטים היסטורית  מחהצעת  
מעבר לניהול  תהליך ה רף ל זה הזמן להצט – לאישור הממשלה , 24.7, תובא היום להגנת הסביבה,  

 אגני משתף! 
 

, בהשתתפות יורם קרין יו"ר רשות הניקוז וראש המועצה האזורית עמק קיימנו פגישהכזכור, בחודש ינואר השנה 
בוססת  דרומי, אשר מהנהר הירדן להגנת הסביבה, הגב' תמר זנדברג לקידום הצעת מחליטים לשיקום  והשרההמעיינות 

מקודמת ע"י מינהלת שטחים ואשר  , ם בשנים האחרונותיחד עם שותפים רביעל תוכנית האב שהובילה רשות הניקוז 
ל ההזדמנויות במרחב ועמדה עשרה ה הבהמשך סייר חדשה במרחב. בית שאן, שותפות אגנית -פתוחים עמק המעיינות

 הרבות הגלומות בו.
מתוך הכרה בחשיבותם של נהרות הארץ לסביבה, "  חליטים כי היא מובאת לאישור:תר נכתב בהצעת המבין הי

בכדי לשקם את נהר הירדן ולהפוך אותו לנהר חי, הזורם כל ימות השנה ובו מערכת  ,לחקלאות, לתיירות ולכלכלה
מגוון ביולוגי עשיר, ובמטרה לפתח את הירדן כמוקד משיכה תיירותי, קהילתי וחברתי לציבור   אקולוגית בריאה בעלת

  טחים פתוחים המשלב טבעשיתוף פעולה בינלאומי בין ישראל וירדן בסביבת הנהר ולאורכו, ליצור רצף ש הרחב, לחזק
הירדן שיטופל   וחקלאות בת קיימא עם תשתיות קולטות קהל ולשפר את המוכנות להתמודדות עם שינויי אקלים. קטע

". מנהריים ועד נחל בזק – הדרומי"  "הירדן -מהכנרת ועד נהריים ו  –במסגרת תכנית זו יכלול שני אזורים: "מורד הירדן"   
 

  - מעבר לניהול אגני משתףהגישה הניהולית החדשנית ותוצאה מוכחת ומוצלחת של ליטים היא בגדר הצעת המח
מבקש להודות לכל השותפים הרבים ואני  – גישה אותה אנו מובילים ומיישמים בשנים האחרונות הלכה למעשה

המקומיות, גופים, ארגונים וקהילות במרחב.  ם משרדי הממשלה, הרשויות  מה, ביניהנתרמו ודחפו לקידוש   
 

סט דגש על המעבר אוגו-טפת והתקדמות הפרויקטים במרחב, בחרנו לשים בחודשים יולילצד הפעילות השובתוך כך, 
קה  לגיבוש ויישום הפרקטידנאות כחלק מהתהליך עובר צוות הרשות ס משתף. יניהול אגנלמניהול רשות ניקוז המעשי 

, עם כלל השותפים, על מנת לבצע חשיבה משותפתויצירת חיבור  בשלב זה, אנו בשלים לעליית מדרגה .ניהול החדשניל
לניהול משתף. כוללנישום בור יחד לשלב המשמעותי של ייולע  –עוד לבחון את הצרכים, האתגרים ו  

  
כולו יום ש ב, לניהול אגני משתףפים מלאים למעבר לקחת חלק ולהיות שות ואתכן להזמין אתכםמתכבד הנני 

    -בקיים המפגש ית. שריינו את התאריך – קיסריה, 14.8.22 יום ראשון,  -  משותפותלסדנא וחשיבה מוקדש 
OPEN VALLEY    

 
 

שלכם ולרשותכם,                                                                                         
 

עובד יבין,       
ניקוזה  מנכ"ל רשות  

 


