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השותפות לקיימות אזורית
ישיבת רפרנטים מס' 4
משתתפים:
מוא"ז חוף הכרמל :מודי ברכה ,סגן ראש המועצה.
מוא"ז אלונה :מיכל אולשינקה ,מנהלת היחידה הסביבתית.
בנימינה – גבעת עדה :הילה אטיאס אלמגור ,דוברת המועצה.
זיכרון יעקב :טליה מבור ,מנהלת האגף לאיכות הסביבה במועצה.
נעמי אפל ,הילה רווה – "השותפות לקיימות אזורית" ,רמת הנדיב.
אמיתי הר לב ,מודוס ,יועץ אסטרטגי לשותפות.
חיה גלמן ,דוברות והסברה 'השותפות'.
חלק ראשון  -עדכונים
 .1מפגשי הצוותים האסטרטגיים בסוגיות הליבה
.1א .צוות תחבורה
התקיימו מפגשים נוספים בנושאי תחבורה מקיימת וקיום משותף טבע חקלאות ואדם .מפגש נוסף
לצוות כלכלה יתקיים בסוף החודש .צוות תחבורה עסק בשני תכנים מרכזיים :בחלק הראשון הוצגה
סקירה לגבי מצב קיים (מצ"ב מצגת) .בחלק השני גיבש הצוות תמונת עתיד מוסכמת לגבי הסוגיות
הכלולות בתחום .הדיון לווה בהנחיה גרפית ( )Graphic Facilitationשיצרה תמונה ויזואלית של עיקרי
הדיון שהתקיים.
.1ב .צוות קיום משותף טבע ,חקלאות ,אדם
מאז המפגש הקודם של צוות קיום משותף נערכו מספר פגישות ודיונים בצוות המומחים ,זאת כדי
לפרט את הסוגיות המרכזיות שהוסכמו במפגש הראשון .ראה נספח  .0פרוט הסוגיות הוצג לצוות ונערך
דיון דרמטי לאחר שהוצגה לחברי הצוות שאלה מרכזית אחת :מהם הדברים החשובים יותר .לאחר דיון
בקבוצות גובשה הסכמה כי לב העניין הוא מערכת היחסים בין השותפים ,בהיבטים של אמון ,ראיית
האחר ,כבוד הדדי ,מידע ,אפשרות להידבר וליצור שיתופי פעולה ועוד .בנוסף הוסכם כי חשוב לבחון
כיצד לנהל את החקלאות באופן מקיים ,מקצועי ,סביבתי וכלכלי .כמו כן הושגה הסכמה כי בעיות
המשנה בהן על הצוות לעסוק הן כדלקמן:
 .0ריסוסים (עלה כנושא חשוב בכל  5הקבוצות)
 .0פסולת (עלה כנושא חשוב ב 3 -קבוצות)
 .3נזקי בעלי חיים לחקלאות ומעברים אקולוגיים (עלה כנושא חשוב ב 0 -קבוצות)
 .4חיזוק אפשרויות פרנסה משלימות לחקלאים (עלה כנושא חשוב ב 0 -קבוצות)
בנוסף צוינו הנושאים הבאים :גניבות מחקלאים ,שיטות גידול משמרות נחל ,שיקום נחל תנינים

 .2עדכון לגבי מיזמים בקהילה
עדכון לגבי המיזמים הקהילתיים והחינוכיים לשנה זו :בתהליך בחירה שכלל נציגי מועצות וצוות
השותפות נבחרו  01מיזמים חדשים (מתוך  50שפנו) ועוד  00ותיקים ממשיכים .ב 3203 -התקיים
מפגש ראשון לשנה זו של פורום היזמים .הרפרנטים הוזמנו .סוכם שתועבר לרפרנטים רשימת המיזמים
שבתחומי הרשות שלהם.
חלק שני  -דיון בנושאים שונים
 תחבורה :הוצגה תפיסה כי נושא התחבורה משמעותי ביותר ,לפחות בזיכרון יעקב .יש
במועצה בעיות תנועה קשות :נגישות ,חנייה ,הגעה למרכז ,עומסים ,אכיפה ועוד.
 השתתפות נציגי מועצות בצוותים :בלטו בהעדרם נציגי המועצות במפגשי הצוותים
האסטרטגיים .מפגש תחבורה כלל בעיקר נציגי תושבים .הודגשה חשיבות השתתפות נציגים
וממלאי תפקידים מהמועצות .נאמר כי אחת הסיבות היא היעדר רפרנטים בנושאים אלו
במועצות .בתחום תחבורה נראה כי בחלק מהמועצות יש רפרנט .הצוות עודכן כי חוף כרמל
מתכוונים להקים יחידה סביבתי בשנה הבאה .תכנית מעברים אחראית על חלק מתחום כמ"מ.
 משוב למפגשים :מתקבל משוב חיובי ביותר למפגשי הצוותים .משתתפים בצוותים הגיעו
לרפרנטים לעדכון ונתנו משוב חיובי למפגשים.
 אדוות לפעילות השותפות :נאמר כי דברים שונים קורים במרחב שהזרע או הנבט שלהם
נוצר בשותפות .לדוגמה :כנס על צמח פולש עם חקלאים וגננים מכל האזור בחוף כרמל או
שיתופי פעולה בין מנהלי בי"ס של ג'סר אזרקא וחוף הכרמל.
 תפקיד הרפרנטים ומעורבות ראשי המועצות .צפה תחושה כי מעורבות ראשי המועצות
מוגבלת ותחושה כי תפקיד הרפרנטים לא ברור ולא משמעותי מספיק .הוצע לבחון דרך בה
הרפרנט מעדכן את ראש המועצה באופן שוטף ויוצר משימות ברורות ומוחשיות .הודגש הצורך
להתחיל לפתח ולברר עם המועצות למי "מעבירים מקל" בשלב מאוחר יותר וכיצד מתפתחים
המבנים הארגוניים המתאימים לצורך כך .נאמר כי הדיון בסוגיות מקצועיות צריך להתקיים
בפורום הרפרנטים – למשל הדיון בדרך יפו ( .)254נאמר שוב כי התפקיד של הרפרנטים הוא
בסוג של תיווך מול ראשי המועצות -עדכון ,חשיבה לגבי דילמות וקבלת החלטות .נאמר כי
הדיון על "היום שאחרי" צריך להתחיל על ראשי המועצות כבר כעת .עוד נאמר כי כרגע
השותפות בעיקר מציפה נושאים ו"בעיות" ועל כן צריך להתמקד בערך שנוצר לראשי המועצות
ובפתרונות אפשריים לבעיות שעולות .למשל ,בנושא פסולת – להציע כלים ופתרונות מעשיים
(חלקם כבר קיימים למשל בעבודה של מרכז המועצות האזוריות) .הודגש כי חשוב למצוא את
הדרכים לרתום את ראשי המועצות ולתת להם מענה לצרכים שלהם.

סוכם כי:
 ישלח פרוט לגבי המיזמים שנבחרו לרפרנטים.
 יועלה נושא תפקיד הרפרנטים מול ראשי המועצות ותקודם ישיבה משותפת של ראשי
המועצות והרפרנטים.

הפצה:
משתתפים.
זעים עמאש ,עוזר ראש המועצה ג'סר אל זרקא.
מוחמד עמאש ,מנהל מחלקת הנוער של המועצה ג'סר אל זרקא.
אביעד שר שלום ,יועץ קיימות לשותפות.
רשם :אמיתי הר לב ,חב' מודוס

נספח מספר  - 1סוגיות מרכזיות וסוגיות משנה לאחר פגישת הצוות
סוגית משנה
סוגיה
מרכזית
קיום (עתיד) פלטפורמות שיווק (פיזיות ואינטרנטיות) ומיתוג תוצרת מקומית ומערך מסחר לחקלאות
החקלאות
קיום דור המשך לחקלאות
תיאום ,יצירת הסכמות ,שת"פ ומו"פ משותף בין חקלאים
מערך ידע תומך בממשק חקלאי סביבתי
אמון  0ראיית האחר
ממשק בין
חקלאות
הנגשת מידע
לתושבים
ריסוסים

ממשק בין
חקלאות
לטבע

ממשק בין
טבע לאדם

פסולת חקלאית ,גזם ,פגרי חיות ,פלסטיק ועודפי פרי
כניסה לשטחים מעובדים (היעדר גבולות ברורים)
שילוב תושבים בפעילות חקלאית
החקלאות כרכיב בנוף
תיירות חקלאית  0כפרית
חופש תנועה של חיות וצומח
נזקים לחקלאות הנגרמים על ידי הטבע
ממשק שטחים לא מעובדים (שולי שדות ,תעלות ניקוז ,שולי נחל ודרכים) בשטח החקלאי
(האבקה ,הדברה וכולי)
שילוב רעייה בשטחים טבעיים
שיטות גידול משמרות קרקע ומקטינות נגר וזליגת חומרים
שירותי מערכת
פסולת :הישוב כגורם מזהם ,כמקור מזון לחיות בר
תיירות

