פגישת פורום רפרנטים מספר 6#
1166616
משתתפים :
מיכל אולשינקה  -רפרנטית מ6א 6אלונה
הילה אלמגור-אטיאס  -רפרנטית בנימינה-גבעת עדה
מודי ברכה  -רפרנט מ6א 6חוף כרמל
מוחמד עמאש  -רפרנט ג'יסר אל זרקא
טליה מבור  -רפרנטית זכרון יעקב
נעמי אפל ,הילה רווה  -השותפות לקיימות אזורית
אמיתי הר לב ,נגה שני ' -מודוס' תהליכים שיתופיים
אביעד שר שלום – יועץ קיימות של השותפות (חלק שני של הישיבה)
במפגש דנו בשלוש נושאים:




סקירה קצרה על פעילות השותפות בחודשים האחרונים.
קידום התהליך האסטרטגי של השותפות6
היוועצות לגבי סדנה משותפת לבעלי תפקידים בכירים במועצות6

חלק ראשון  -סקירה קצרה על פעילות השותפות בחודשים האחרונים
אמיתי סקר על שלבי העבודה בהם נמצא כל אחד מהצוותים האסטרטגיים :כלכלה אזורית מקיימת ,תחבורה
מקיימת וקיום משותף של טבע חקלאות ואדם 6הודגש כי לשלושת הצוותים קיים חזון מוסכם ומסמך מטרות
כתוב ומעובד וכי השלב הבא בכל צוות הוא הוא הגדרת כיווני פעולה להשגת החזון והמטרות.
הרפרנטים קיבלו סקירה קצרה על מפגש פורום מוביל ,שנערך ב 03-למאי  6316וחולק לשני חלקים :בחלק
הראשון הוצגה פעילות השותפות ובחלק השני נערך דיון בשולחנות עגולים 6הפידבק שהתקבל בשולחנות
העגולים על פעילות הצוותים היה בסך הכל חיובי וחידד היבטים שונים בעשייה 6בפורום עלו מספר רעיונות
לפרויקטים כמו לדוגמא יצירת מנהלת/פורום שיאפשרו את המשך פעילות השותפות גם בעתיד ,תכנון רשת
שבילי אופניים ,בניית מפת תיירות אזורית וכולי.
נעמי סקרה בקצרה פרויקטים ואירועים שמובילה השותפות 6כמו כן ,דווח אירוע 'קהילה מארחת ברמדאן'
שנערך בג'סר אל זרקא ב 6166666316-מודי ציין שאירוע כמו 'קהילה מארחת ברמדאן' ,יכול להגיע באמצעות

מיתוג נכון לתקשורת הארצית ולחשוף את פעילות השותפות לקהל הרחב 6הם הוסיפו כי בעתיד יהיה כדאי
להזמין באופן אישי את ראשי המועצות השכנות לקחת חלק בפעילות ,ואם מעוניינים שראשי המועצות ו/או
הרפרנטים ישתתפו ,צריך לוודא שיש מישהו שמוקצה לסיור איתם6
חלק שני – קידום האסטרטגיה בסוגיות הליבה
אמיתי :העבודה בצוותים מתקדמת ואנו מגיעים לשלב חשוב בו הצוותים נדרשים לתרגם ולפרט את המטרות
לכיווני פעולה אסטרטגיים 6כיווני פעולה מגדירים את הדרכים המעשיות בהן יש לפעול כדי לממש את החזון
והמטרות 6על מנת שהאסטרטגיה תתממש ,צריכות המועצות (מנהיגות וממלאי תפקידים) להטמיע את החזון
ואת המטרות ודרכי הפעולה לתוכניות עבודה ותקציבים כבר משנת  66312לשם כך הוחלט לקיים פגישה עם
ראשי המועצות ,הרפרנטים ובעלי תפקידים במועצות החברים בצוותים האסטרטגיים בהקדם 6נקבע כי יש
לתאם את הפגישה לסוף יולי 6בפגישה זו יוצגו החזון והמטרות בשלושת נושאי הליבה ויתקיים דיון משותף
לגבי דרכי הפעולה האפקטיביות ביותר6
עוד עלתה תפיסה כי לשותפות ,בעת הזו ,יש בעיית זהות 6נאמר כי חלק מהמועצות החברות בשותפות (ראשי
המועצות וממלאי תפקידים בכירים) אינם מכירים מספיק את השותפות ואינם רואים עצמם חלק מהדבר ומכך
אינם מחויבים לחזון ,לרוח ולקידום תפיסת העולם של קיימות 6עלתה שוב שאלה המלווה את התהליך
מראשיתו  -מי היא השותפות  -האם היא המועצות החברות בה ,האם היא "של" ראשי המועצות ,או היא
"שייכת" לכלל בעלי העניין במרחב 6הדיון חידד שוב את החשיבות והמשמעות המיוחדת של התפיסה האזורית
ושל קידום שותפות אזורית – זאת מעבר לקידום סדר היום של קיימות במרחב 6נראה כי במידה רבה אחד
הערכים המוספים המרכזיים של השותפות (בוודאי בטווח הבינוני והארוך) יהיו קידום תפיסת של אזור
שהגורמים הפועלים בו ,רואים עצמם כחלק ממנו ומבינים כי שיתוף פעולה ,תאום ודיאלוג ביניהם ,היא הדרך
לקידום המרחב 6בנוסף ,פעולות משותפות יקדמו ,ככל הנראה ,באופן הטוב ביותר מענה למגוון צרכים באופן
מקיים יותר מאשר פעילות חד צדדית ונפרדת .
חלק שלישי  -היוועצות לגבי סדנה לבעלי תפקידים מובילי שינוי במועצות השותפות
הוסכם שחשוב לקיים סדנא משותפת של בעלי תפקידים בכירים במועצות בחודש ספטמבר 6הסדנא מיועדת
לכ 03-משתתפים 2 - 6 ,משתתפים מכל מועצה 6הוצע לשקול אפשרות ללינה כדי שהסדנא תמצה את מלוא
הפוטנציאל שלה 6במידה ולינה אינה אפשרית הוצע כי הסדנא תסתיים כל יום סביב  63:33וכי היא תשלב
פעילות הפגתית6
הרפרנטים עברו בקצרה על מטרות התכנית והסכימו על מטרות הסדנא:
היכרות עם תפיסה רחבה ועדכנית לקיימות.
•

•
•
•
•

היכרות עם כלים ודוגמאות יישומיות ומעוררות השראה מהארץ ומהעולם.
בניית שפה משותפת בין אנשי מפתח בשותפות לקיימות אזורית .
היכרות והזדמנות לעבודה משותפת בקרב בעלי תפקידים מקבילים במועצות השונות .
התנעת פרויקטים ושיתופי פעולה מעצימים בתוך המועצות וביניהן.

הצוות בחן תכנים ראשוניים שהוצעו ,להלן התייחסות :
שפת הקיימות אינה מוכרת לחלק מבעלי התפקידים במועצות ולכן על הסדנא להתוות קודם כל שפה
•
משותפת בקרב המשתתפים .
מכיוון ששפת הקיימות אינה שגורה בפיהם של כולם ,הנושא של מנהיגות מקיימת הוא שלב המשך
•
לסדנא זו.
הודגשה חשיבות המיקוד בקנה המידה האזורי ,בהתייחסות למרחב עצמו (ופחות למה שרלוונטי אולי
•
למקומות עם מאפיינים אחרים) ובהתייחסות לנקודת המבט של הרשות המקומית וממלאי התפקידים בה .
המושג קיימות חברתית הוא מושג לא ברור וצריך לבחון איך רלוונטי לשלבו
•
בנוסף עודכנו הרפרנטים כי ביולי ייערך סמינר למנהלי מחלקות חינוך ורפרנטים שיתמקד בראייה אזורית
ובתכנון שנתי בנושאי חינוך לקיימות ברהמה האזורית 6זימון לסמינר יצא בימים הקרובים .

רשמה :נגה

