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ישיבת רפרנטים מס'  – 3השותפות לקיימות אזורית:
נושאים על סדר היום:
 .4עדכונים
 .6לימוד מצב קיים
 .3חיבור בין פורום הרפרנטים ,לבין פורום ראשי המועצות.
 .1צוותי העבודה – מה היה במפגשים שהתקיימו ,מה רוצים לעשות בין המפגשים.
 .5פרויקטים – ביניהם פרויקט בנושא הפסולת.
עדכונים – אמיתי ונעמי:
 שלושת צוותי העבודה שהוקמו נפגשו במהלך חודשים דצמבר  -ינואר .צוות תחבורה היה
מצומצם יותר משני הצוותים האחרים 44 ,בעלי עניין רלוונטיים נכחו במפגש .היה מפגש טוב
ומשמעותי .תמר קינן ,מומחית השותפות לענייני תחבורה הציגה את הנושא .בכל הצוותים
נערכו היכרות ותאום ציפיות לגבי עבודת הצוות והתוצרים שלו ,הוצג נושאי הליבה על ידי
המומחה והוגדרו הסוגיות המרכזיות בהן מעוניין הצוות לעסוק .עוד הוגדרו מיידעים שהצוות
חושב שהם רלוונטיים ללימוד המצב הקיים בכל תחום.


קבוצת פייסבוק של השותפות לקיימות אזורית עלתה לאוויר .הקבוצה הוקמה כדי להגיע
לקהלים רחבים של משתמשים .הקבוצה מהווה במה פתוחה לכתיבה של חברי הקבוצה.
פלטפורמה נוספת לפרסום של פעילויות שקורות במרחב .בנוסף ,רוצה השותפות לקדם
באמצעות הקבוצה מעורבות ופעולה לקידום הקיימות במרחב.



סדנת נחל תנינים  -בשבוע שעבר התקיימו  3ימים מרוכזים בנושא של שיקום נחלים בכלל
ושיקום נחל תנינים בפרט .היום הראשון היה סיור בשטח ואחריו יום של סדנה מקצועית
ששיתפה בעלי עניין רבים ,וביום השלישי יום עיון פתוח לציבור בו נכחו כ 461 -משתתפים
מכל הארץ .המהלך כולו הוא פרי שיתוף פעולה של השותפות לקיימות אזורית ורשות ניקוז
כרמל .מטרת הסדנה היא לעזור בתכנון המחודש ,שרשות ניקוז כרמל עושה ,על מנת לייצר
מצב אקו-הידרולוגי מיטבי ,ליצור חשיבה כלל מערכתית ,שנעשתה בעזרת שני אורחים מחו"ל,
מומחים באקולוגיה .מהלך זה מחבר את כל הרשויות של השותפות יחד .בשלבים הבאים
יעבדו לפי מקטעים של הנחל וירקמו החיבורים לקהילה ,לחינוך ,לחקלאים ,לכלכלה ועוד.
הסדנה הייתה מאוד מוצלחת ,קיבלנו הרבה תגובות חיוביות מאנשים שהשתתפו כנציגים של
קבוצות עניין ביום השני של הסדנה .רשות ניקוז כרמל ,הצליחה לרכז מעורבות גבוהה של
בעלי העניין .רואים חלחול של פעילות של 'השותפות לקיימות אזורית' והשפעה גם בצורה

שבה רשות ניקוז מתנהלת .מקווים שבשלבי הפעילות הבאים ,ייקחו חלק גם אלו שעדיין לא
הצטרפו בשלבים הראשונים.



דרך  -456דרך לא סלולה שתקופה ארוכה מתעצם סביבה קונפליקט בין רצון של מועצת
בנימינה גבעת-עדה והמועצות האחרות לסלילה של קטע הדרך ,לבין פעילים ותושבים
שמתנגדים למהלך .השותפות הציעה לקדם בחינה של המצב הקיים ומתווה לתהליך דיאלוג.
חברת מודוס נשכרה להוביל את המהלך הזה יחד עם מומחי תחבורה .יעשה שימוש
במתודולגיה של ניהול קונפליקטים ,בשילוב חו"ד מומחי תחבורה .מקווים להתחיל בעבודה
בהקדם ולסיימה בתוך  3חודשים .השותפות רוצה ליצור תהליך דיאלוג שינסה למצוא פתרון
מוסכם .נציגי ג'סר אמרו כי קיים מאבק דומה בדרום מערב ג'יסר .בפיתוח של האזור ,למול
מ.א חוף הכרמל והישוב קיסריה.
תכנית ההכשרה למנהיגות אזורית לקיימות בשיתוף עם מרכז השל – תכנית לחיזוק
המנהיגות לקיימות באזור .בהכשרה יינתנו כלים לקידום קיימות ,לאנשים שרוצים ומסוגלים
להשפיע באזור שלהם .השותפות מסבסדת את הקורס ובמידה רבה לתושבים מהאזור .נשמח
לעזרה בהפצה של התוכנית הזו לאנשים בעלי פוטנציאל הנהגה .זוהי הזדמנות לייצר כוח
עבודה נוסף.



סקר בקרב התושבים במרחב – הסקר יועבר לתושבים באופן מקוון או רגיל ,איפה שלא ניתן
להסתמך על תפוצת מייל .הסקר כבר בנוי ועבר סבבים של שינויים ותוספות .בסקר יש שאלות
שמתייחסות להיבטים מגוונים של קיימות ,בעיקר על מנת להתמקד בשלושת סוגיות הליבה.
הסקר ישמש כמקור להערכה וייתן כלים לקבלת החלטות .נשמח לקבל חוות דעת ,שינויים,
תוספות גם מצוות הרפרנטים  ,ניתן להעביר בימים הקרובים התייחסות .הסקר יישלח שוב.
תרגום לערבית ייעשה לאחר שתהיה הסכמה על כל השאלות והסקר יהיה סגור.



מייזמים קהילתיים .ב 6626 -הוזמנו חברי צוות הרפרנטים לקחת חלק בוועדה לבחירת
המיזמים הקהילתיים והחינוכיים .בעקבות הקול הקורא שפורסם הוגשו כ 51 -הצעות למיזמים.
לאחר סינון ראשוני נשארו  36הצעות למיזמים .הוועדה תקיים את תהליך הבחירה ב6 -
מועדים .הראשון נקבע ל 6626 -מ  ,40:11 – 46:11והשני יתואם בקרוב .כל מיזם יוצג על ידי
נציג במשך  1דקות וינתנו עוד  8דקות לשאלות מצד וועדת הבחירה .כל אחד מחברי הוועדה
ישתתף בדירוג המיזמים בעזרת מחשב נייד וטופס מקוון .הקריטריונים לבחירה ורשימה
מפורטת של המיזמים שיציגו תשלח לכל וועד הבחירה במייל.

צוותי עבודה ולימוד מצב קיים:
כל צוותים העבודה קיימו פגישה ראשונה ,בה התמקדו בהכרות ,תיאום ציפיות ובבניית הצוות .התוצר
המרכזי מכל צוות ,היו הסוגיות שרוצים לעסוק בו .במקביל אנו נמצאים ברמות שונות של לימוד מצב

קיים בכל אחד מהנושאים .לכל צוות יש עוד  1,5מפגשים  ,כשהמטרה היא עד סוף השנה לגבש 3
מסמכים אסטרטגיים .הקונספט של המפגשים הבאים:
צוות לעידוד תחבורה מקיימת:
המפגש הבא מתקיים ב –  ,40:11 – 42:11 ,4123ברמת הנדיב.
במפגש השני ,תמר קינן ,היועצת של השותפות לענייני תחבורה תציג את תמונת המצב הקיים .רוצים
לבקש מנדב ,מהנדס המועצה של זיכרון יעקב ,לדבר על תכנית המתאר ואיך היא מתייחסת לנושאים
של תחבורה .בסוף המפגש רוצים לצאת עם רשימה מוסכמת של מה משמעות המצב הקיים .מהן 41
הבעיות המרכזיות בתחום וההזדמנויות העיקריות אותן כדאי למנף .לאחר מכן נציג פרויקטים אפשריים.
חשוב לנו מאוד שתהיה נציגות מכל המועצות.
צוות קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם:
המפגש הבא מתקיים ב –  ,48:11 – 45:11 ,4123ברמת הנדיב.
הצגת תוצרים ראשוניים של לימוד מצב קיים  +הבנת לב הסוגיה – להבנתנו המוקד העיקרי הוא
מערכות היחסים בין פעילות של אנשים לבין פעילות של חקלאות .בחלק המרכזי של המפגש תהיה
חלוקה לקבוצות ,בכל קבוצה ייצרו הבנה טובה יותר של מערכת יחסים זו .מיכל אולשינקה  -מציעה
להיעזר במדריך לניהול שטחים פתוחים= של מרכז המועצות האזוריות המציעה תובנות ביחס לממשק
זה.

צוות כלכלה מקומית מקיימת:
המפגש הבא מתקיים ב –  ,41:11 – 44:11 ,6823ברמת הנדיב.
תכנית המפגש הבא הכי פחות מגובשת .לימוד המצב הקיים נתקל בקשיים ,יהיו דברים ראשוניים בלבד
להציג .נראה שנכון לדבר על קונספט של פרויקטים .קידום והנגשה של עסקים מקומיים ופלטפורמות
שיווק.
מיכל אולשינקה :מציעה לייצר פלטפורמה של עסקים מקומיים .יש כאן כבר ניצנים של דברים שהתחילו
וצריך לחזק אותם :שוק איכרים אחת לשבוע בגבעת עדה .לנסות ולהשתמש בזה כמודל לשאר
המועצות.
טליה מבור :בשותפות יש רשויות חזקות יותר וכאלו שהן חלשות יותר .כלכלה מקומית זוהי הזדמנות
לחולל שינוי ולקדם ופרויקטים במועצות החלשות יותר .מתאים להיות הנושא המרכזי של הצוות.
חיבור פורום הרפרנטים לפורום ראשי המועצות:

פורום ראשי המועצות נדחה שוב ושוב .חשוב לנו לבחון איך ניתן לייצר את החיבור בין פורום הרפרנטים
שפועל בשטח לבין ראשי המועצות שחברים בשותפות .בחודשים האחרונים מתגבשת פעילות וחיבורים
בין דברים ,תמונת השותפות מתחילה להיות יותר ברורה .הבעיה המרכזית היא ההטמעה של הדברים
ברשויות עצמן .זה הזמן להתחיל לדבר על הנושאים האלו.
ראש מועצת זכרון יעקב ,לקח על עצמו את האחריות לכנס את פורום ראשי מועצות הבא – הילה תיתן
את הפרטים ללילך ,מזכירתו.
איך ניתן לשפר את הממשק מול ראשי המועצות?
טליה מבור :מפגש משותף של הרפרנטים עם ראשי המועצות .בשעות הערב בסיטואציה מחייבת ,בה
יתקיים שיח מעמיק בשאלה זו .ראשי המועצות צריכים לשמוע את דעתם של הרפרנטים על הפעילות
שלהם בתוך השותפות.
רשמה :הילה

