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ישיבת רפרנטים מס'  – 2השותפות לקיימות אזורית:
משתתפים:
ג'יסר אל זרקא :זעים עמאש – עוזר של ראש המועצה .מוחמד עמאש – מנהל מחלקת הנוער של
המועצה.
חוף הכרמל :מודי ברכה – סגן ראש המועצה.
בנימינה – גבעת עדה :רועי רבין – מנהל מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים במועצה.
זכרון יעקב :טליה מבור ,מנהלת האגף לאיכות הסביבה במועצה.
נעמי אפל ,הילה רווה – "השותפות לקיימות אזורית" ,רמת הנדיב.
נעמה בר-און – צוות הערכה של "השותפות לקיימות אזורית".
אמיתי הר לב ,מאיה ברעם – מודוס.
חלק ראשון  -עדכון סוגיות נבחרות בכל אחד מצוותי העבודה
במפגש הפורום המוביל ,נבחרו שלושה נושאים לקידום על ידי השותפות בסדר עדיפות ראשון (להלן
הנושאים המובילים) :כלכלה מקומית מקיימת ,קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם ותחבורה מקיימת.
בכל אחד מהנושאים המובילים ,נבנה צוות עבודה שצפוי להיפגש  4-5פעמים עד קיץ  1106במטרה
לייצר אסטרטגיה באותו נושא ספציפי .עד כה נפגשו הצוותים בנושא כלכלה מקומית וקיום משותף של
טבע ,חקלאות ואדם (הצוות של תחבורה צפוי להפגש ב .)1100הייתה הענות מרשימה של משתתפים
ותמהיל מגוון הכולל ממלאי תפקידים במועצות ,תושבים פעילים ,בעלי עניין באותו נושא ,נציגים של
משרדים סטטוטוריים ,ארגוני חברה אזרחית ועוד .סיכומי המפגשים יישלחו בנפרד .הוצגו לרפרנטים
הסוגיות המרכזיות בכל אחד מהנושאים המובילים (מצ"ב "סוגיות לדיון בצוותי העבודה") על מנת לבחון
האם יש סוגיות נוספות שברצונם לקדם בתוך  3הנושאים הללו.
סוכם כי
 .0חשוב שהסוגיות הנדונות בכל אחד מהצוותים יצמחו "מלמטה" ללא התערבות ,בשלב זה ,מצד
הרפרנטים .בשלב מתקדם יותר של הכנת המסמך האסטרטגי בכל אחד מהנושאים ,יועברו
טיוטות להתייחסות הרפרנטים.
 .1המפגשים הבאים של צוותי העבודה יקבעו בהתראה של לפחות כחודש מראש על מנת שתהיה
השתתפות מקסימאלית של הרפרנטים בכל אחד מהצוותים.
 .3בנוסף לשלושת הנושאים המובילים ,פורום הרפרנטים מעוניין לקדם במשותף את נושא הפסולת
(שנבחר על ידי הפורום המוביל בסדר עדיפות שני) בדגש על סיוע לג'סר אל זרקא .סוכם
שתתואם פגישה ברמת הנדיב בנושא זה בהשתתפות הרפרנטים ועמיעד לפידות.
חלק שני – לימוד מצב קיים
על מנת לקדם אסטרטגיה בכל אחד מהנושאים המובילים השותפות מקדמת בימים אלו איסוף נתונים
ולימוד של המצב הקיים .חלק מהנתונים נמצאים במועצות ונדרשת עזרה של הרפרנטים בהפניה אל
בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה שברשותם המידע הנדרש.
סוכם כי אוספי המידע מטעם השותפות ,ייצרו קשר ישירות מול הרפרנטים ,ואלו יפנו אותם לגורמים
הרלוונטיים בכל אחת מהמועצות.
חלק שלישי – שאלוני הערכה
אחד הכלים של השותפות לאמוד את הצלחת השותפות ולבדוק בעוד כשלוש שנים אם התהליך הצליח
הוא שאלוני הערכה שיחולקו בתפוצה רחבה לתושבים באזור .השאלונים יונגשו שפתית בשתי
פלטפורמות מרכזיות :באמצעות רשימות המיילים שיש במועצות ,ובאמצעות סוקרים שיוצבו בעמדות
מפתח.

סוכם כי
 .0הרפרנטים יעברו על טיוטת השאלון (מצ"ב קובץ שאלון הערכה) ,ובמידה ויש הערות יעבירו
במייל חוזר לא יאוחר מ – .1800
 .1נעמה בר-און (מצוות ההערכה) תהיה בקשר ישיר מול כל אחד מהרפרנטים לגבי סיועם
בהפצת השאלונים.
חלק רביעי – עדכונים שוטפים
 .0כחלק מאפיק ההסברה של השותפות יעלו לאוויר בחודשים הקרובים אתר אינטרנט וקבוצת
פייסבוק שיהוו פלטפורמה לפרסום הפעילויות ובמה לשיח תושבים.
 .1השותפות מקדמת גינון בר קיימא בכל אחת מהרשויות באמצעות דבי לרר ,מתכננת נוף
ומומחית במעבר של רשויות לגינון בר קיימא .היא נפגשת עם כל אחד מאנשי הגינון במועצות
ועושה בשלב ראשון מיפוי צרכים .בשלב השני ,מתכוננים ליווי והכשרה של הצוותים
המקצועיים בכל אחת מהרשויות.
 .3קורסים להגברת ידע ומודעות – השותפות מעוניינת להוציא לפועל קורסי הכשרה באזור)0 :
קורס לקידום מנהיגות אזורית מקיימת בשיתוף עם מכון הש"ל ,יפתח באפריל )1 .קורס שייועד
לבעלי תפקידים ברשויות .סוכם שהשותפות תמקד את הנושאים והמטרות של הקורס בצורה
אופרטיבית יותר כדי להגביר את סיכויי ההיענות מכל אחת מהמועצות.
חלק חמישי – תיאומים
נשלו זימונים לישיבות לחצי השנה הקרובה – תאריכי הישיבות:
ישיבת רפרנטים מס'  ,0401 – 3בשעה 04:31
ישיבת רפרנטים מס'  ,1103 – 4בשעה 04:11
ישיבת רפרנטים מס'  ,0/04 – 5בשעה 04:11
ישיבת רפרנטים מס'  ,0505 – 6בשעה 04:11
ישיבת רפרנטים מס'  ,0/06 – /בשעה 04:11
ישיבת רפרנטים מס'  ,0/0/ – 8בשעה 04:11
הישיבות תואמו לרמת הנדיב .במידה ויהיה שינוי במיקום תימסר הודעה קרוב למועד הפגישה.

בתום המפגש התקיים סיור בג'סר .תודה רבה למוחמד ולזעים על האירוח הנעים (והטעים!) והסיור
המעניין!
מצ"ב:
סוגיות לדיון בצוותי העבודה
שאלון הערכה
הפצה:
משתתפים ,מיכל אולשינקה ,אביעד שר שלום.

רשמה :מאיה ברעם ,חב' מודוס

