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שותפות ושותפים יקרים,
לפני כשנתיים יצאנו לדרך ,במהלך צופה פני עתיד ,כשמטרתנו לשנות את המציאות באזור .יחד ,רמת
הנדיב וחמש הרשויות השכנות ,הגענו להבנה שאם אנו שואפים לקיים חיים בחברה משגשגת ובסביבה
בריאה ,אנו נדרשים להסתכלות ארוכת טווח ,ובהתאם ,להרחבת המבט אל מעבר ללוקאלי גרידא .ניסינו
להציע דרך שונה לעשייה – כזו המתבססת על שותפות.
שותפות בין מועצות שתוביל לכדי הסתכלות אזורית ,במרחב הסובב את בקעת הנדיב; שותפות בין
תושבים באותו יישוב ,שתוביל לכדי יצירת קהילה; שותפות בין יישובים ,שתוביל לכדי מרקם מרחבי,
ושותפות בין מועצות ,תושבים ,גופים סטטוטוריים ועמותות מגזר שלישי ,למען יצירת מרחב בר-
קיימא.
בשנתיים אלה השותפות לקיימות אזורית עשתה כברת דרך – תושבים פעילים מאירים את היישובים
בעשייה שמחברת קהילה ,סביבה וכלכלה; פרויקטים ייחודיים מקודמים בקנה מידה אזורי; רעיונות
לשיפור נובטים וצומחים; המועצות מחוברות לפעילות ותומכות בעשייה.
שנת  2015הוקדשה להנחת היסודות והקמת התשתית ,והשנה החולפת היתה "שנת האסטרטגיה"
שלנו .שלושה נושאים נבחרו לקידום על ידי הפורום המוביל של השותפות ,בו חברים כ 150-בעלי עניין:
קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם ,כלכלה אזורית מקיימת ,ותחבורה בת-קיימא .מיקדנו מאמץ רב
בגיבוש אסטרטגיה לנושאים אלה בעזרת צוותי חשיבה ,התייעצות עם מומחים וסקירות מקצועיות.
שנת  2017שעומדת בפתחנו מאתגרת לא פחות – כעת עוברת השותפות משלב ההקמה והתכנון לשלב
הביסוס והיישום :האסטרטגיה שגובשה מסמנת לנו לאן פנינו מועדות וכיצד נגיע לשם ,ושלב היישום
עדיין לפנינו .בשנה הקרובה נשאף ,כל הרשויות החברות בשותפות ,להחיל את האסטרטגיה בנושאי
הליבה ולקדם שינוי משמעותי הלכה למעשה.
החוברת שבידיכם מציגה סקירה מקיפה על שני הערוצים המרכזיים בהם פעלנו:
 .1גיבוש אסטרטגיה לשותפות – בכלל זה ,התהליך האסטרטגי המעמיק ותוצריו :תכנית אסטרטגית
לאזור בנושאי הליבה והבסיס לתכנית היישום.
 .2הלכה למעשה – סקירה של פרויקטים ,מיזמים ,קורסים ,הכשרות ופעילות חינוכית במרחב השותפות.
מיותר לציין שפעילות השותפות לא יכולה הייתה להתקיים ללא התמיכה והמחויבות של ראשי
המועצות ,הרפרנטים ,בעלי התפקידים וכמובן התושבים ,היזמים והפעילים .איכותו האנושית המיוחדת
של המרחב שלנו נחשפה במלוא הדרה בשנתיים אלה  -רמת המעורבות והעשייה הגבוהות ,מידת
האכפתיות וההשקעה ,בלי קשר להיות האדם נושא משרה רשמית או לא ,הם בגדר פליאה ,כשכל אחד
ממקומו משפיע ומקדם .נראה שהתברכנו בכך מאוד.
בהצלחה רבה לכולנו,
נעמי אפל
מנהלת השותפות לקיימות אזורית
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שותפות היא הבנה שהקהילה פועלת
ביחד למען השגת מטרות משותפות
והבנה שחלק משאיפות המקומיות לא
ימומשו .שותפות קהילתית היא אבן יסוד
לקידומה של הקהילה ומשכך" .השותפות
לקיימות אזורית" היא נדבך חשוב לחיזוק
ולקידום כל יישוב בפני עצמו ושל מארג
היישובים באזור.
היכולת לבחון נושאי קיימות מנקודות
הסתכלות מגוונות ,תוך התייחסות לצרכים
ולאילוצים מקומיים/יישוביים וקבלת מבט
אזורי ,מאפשרת לקבל החלטות מושכלות
ונכונות יותר.
האתגר האזורי מוביל לפתרונות נכונים
יותר ,החוסכים משאבים ומאפשרים
צמיחה של הקהילה היישובית והאזורית.
פעילות חשובה זו כשהיא מאורגנת
ומובלת על ידי גוף הרואה בכך נדבך יסוד
לקיומו מהווה תשתית מתאימה לקידום
רעיונות אלו .כאן המקום להודות לראשי
הרשויות ולתושבים הפעילים בפורום
חשוב זה .אין ספק ש"השותפות לקיימות
אזורית" ,הנתמכת על ידי רמת הנדיב
ומנהליה באופן אישי ,היא מפתח להצלחת
המודל ולכן לכם אנשי רמת הנדיב מלוא
הטנא  -תודה והערכה.

ברוח החזון שלנו ,בנימינה וגבעת עדה
הן מושבות המשלבות טבע ואיכות חיים
לתושביהן ,בסביבה חקלאית בבקעת
הנדיב .מושבות המוקירות ,משמרות
ומטפחות את זהותן ומורשתן ,וממנפות
את משאביהן הטבעיים .מיום היווסדן
ולאורך השנים נשמרו אופיין הכפרי ואורח
החיים המקיים של המושבות ,מתוך
אחריות לדורות הבאים.
אך טבעי שהפנייה מרמת הנדיב להשתתף
ב'שותפות לקיימות אזורית' תתקבל
מבחינתי באהדה רבה .ידענו שזו תהיה
תחילתה של ידידות מופלאה .כראש
מועצת בנימינה-גבעת עדה ,חזון המושבות
הירוקות עומד לנגד עיניי .אנו חיים בלב
בקעת הנדיב ,שמורת טבע נדירה ביופייה,
ויש לנו אחריות לדאוג לה ולטפח אותה.
מיום הקמת השותפות שמחתי לגלות
יוזמות מרגשות של תושבי האזור בכלל
ושל תושבי בנימינה וגבעת עדה בפרט.
אוסף מרשים זה של מיזמים חברתיים
וסביבתיים מאפשר את המשך קיומנו
בעת הזו .הוא מאפשר לנו להסתכל לעתיד
בבטחה ובגאווה.
תודה לכל היזמים והמשתתפים על כך
שבזכותכם אנו ממשיכים לחיות את החלום.

בברכה,
זיו דשא
ראש המועצה המקומית זכרון יעקב

פינקי זוארץ
ראש מועצת בנימינה-גבעת עדה

מכובדיי וידידיי ,תושבי האזור,
אין ספק שנושא הקיימות התחיל לחלחל
לתוך הערכים של כולנו ,וזהו אחד ההישגים
החשובים של השותפות לקיימות אזורית
שנוסדה על ידי רמת הנדיב.
אני מברך את כל השותפים על על הידע,
העשייה וההתקדמות בנושאים הקרובים
ללב של כולנו.
נמשיך גם השנה בעשייה כדי שנצליח
במשימות הכי חשובות לכל האזור ,ולמען
ילדינו וכל הדורות הבאים.
בברכה ובהערכה,
מוראד עמאש
ראש המועצה המקומית ג'סר אל-זרקא

במהלך השנה האחרונה פעלנו בשיתוף
פעולה בהובלת רמת הנדיב ,כלל הרשויות
באזור הסובב את בקעת הנדיב .היכולת
והפוטנציאל בשילוב כוחות לטובת כלל
המרחב בו אנחנו חיים ,בהיבטים השונים,
לרבות תחומי החינוך ,הסביבה והקיימות,
כלכלה מקיימת ועוד ,מהווים מכפיל כוח
וערך מוסך וחשוב לתושבי האזור כולו.
ביסוסה של השותפות הוא משימה אדירה
לכלל ראשי הרשויות .אני שמח שלקחנו
על עצמנו לבסס את פעילות השותפות
בכלל מחלקות ואגפי המועצה ,מתוך
ראייה משתפת ומתוך ראייה המרחב
כמרחב אחד.
אני שמח מאוד על החיבור של חוף הכרמל
והרשויות השותפות .כבר עתה אנחנו
נהנים מפרותיה של השותפות במגוון
תחומים ולפנינו עוד שנה גדושה בעשייה
לטובת המרחב כולו.
בהזדמנות זו ,אני מבקש להודות לצוות
השותפות ,לרמת הנדיב ולכלל השותפים.
נעשה ביחד ונצליח!
כרמל סלע
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל

חברות וחברים יקרים,
בפתחה של שנת  2017ולקראת השנה
השלישית לפעילותה של השותפות אני
שמח לברך את כל השותפים לעשייה
ולאחל לכולנו עוד שנה מוצלחת .אם
בתחילת הפעילות היו לי ספקות באשר
להצלחת השותפות לקיימות אזורית,
הרי שהיום לאחר שנתיים אני שמח שיש
לנו חלק פעיל בה .קורה פה דבר ייחודי -
התעוררות של המרחב ועיסוק בנושאים של
קיימות ,סביבה ודו-קיום החוצים גבולות
מוניציפליים וחשובים לכולנו .השותפות
והצוות המקצועי של רמת הנדיב אפשרו
פלטפורמה לשיח חיובי ומעורר בין חבריי,
ראשי המועצות ,בעלי התפקידים ברשויות
וכמובן הציבור.
יישר כוח לצוות רמת הנדיב .האכפתיות,
הרצון הטוב והדרך לחולל שינוי אמיתי לא
יכולים להשאיר אותנו אדישים ומעודדים כל
אחד מאתנו להיות חלק .גם אם לא תמיד יש
הסכמות על הכל ,קיים דיאלוג ענייני ומכבד.
הדרך עוד ארוכה אבל קיימות מתמשכת
של השותפות תביא אותנו למקום טוב
יותר.
בברכה,
אריה שרון
ראש המועצה האזורית אלונה

מרטין לותר קינג אמר פעם שאמונה היא
לעשות את הצעד הראשון גם כשאינך
רואה את כל התמונה .ואכן ,כשעלה בי
רעיון השותפות ,לא יכולתי לחזות מראש
את התמונה כולה ,אבל היו בי אמונה
והבנה שהדבר אפשרי .שני דברים היו
ברורים לי אז וגם היום .האחד ,שהאחריות
הסביבתית של רמת הנדיב אינה יכולה
להסתיים בגבולות השטח שלה .והשני,
שהשלם המורכב מהשותפים השכנים
תמיד יניב הישגים משמעותיים יותר
מאשר כל חלקיו בנפרד.
בשנתיים האחרונות אני עד ושותף
להתעוררות האזורית שנוצרה עם הקמת
השותפות .אין דבר מרגש יותר מלראות
את הכיתות של רמת הנדיב מוארות
בעשרות רבות של אנשים ,שתורמים
מזמנם הפרטי ויושבים יחד ,חושבים יחד,
מתווכחים ,מנסים לשכנע ולהשתכנע,
ובעיקר ,מאמינים .מאמינים שאפשר
להשפיע ולשפר את איכות החיים במרחב
הכל-כך ייחודי שלנו.
אז כן ,גם אם איננו רואים את התמונה כולה
עדיין ,אנחנו יכולים להתקדם ולהשפיע ,כי
יש לנו היכולת להרכיב אותה במו ידינו.
בתודה ובהערכה גדולה לכל השותפים
במלאכה.
הוגו יאן טראגו,
מנכ"ל רמת הנדיב
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מרחב לשיתוף פעולה אזורי

השותפות:

חמש רשויות שכנות ורמת הנדיב ,אשר חברו יחד לשיתוף פעולה אזורי.

המטרה:

יצירת הווה ועתיד טובים יותר לתושבי האזור ושמירה על מרקמו הייחודי של המרחב.

ההבנה:

איכות החיים ורווחתם קשורות קשר הדוק למצב הסביבה.

המיקוד:

שלושה תחומי פעילות נבחרו לתחילת הדרך :חתירה לקיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם ,קידום תחבורה
מקיימת ופיתוח של כלכלה אזורית מקיימת.

התהליך:

הקמת צוותי עבודה משותפים ,הגדרת מטרות וכיווני פעולה ברורים לקידום תחומים אלו וגיבוש של תכנית
עבודה יישומית.

השותפים:

זכרון יעקב ,בנימינה-גבעת עדה ,אלונה ,ג'סר אל-זרקא ,חוף הכרמל ורמת הנדיב.

לקיימות
אין גבולות

הנחת המוצא של השותפות היא שנושאים הקשורים בקיימות חוצים גבולות מוניציפליים .נחל תנינים ,למשל ,אינו
מכיר בגבולות שהוגדרו לאורכו ,והוא חוצה את המרחב דרך יישובי אלונה ובנימינה ועד לחופה של מועצת ג'סר אל-
זרקא .כך גם בנושאים נוספים כגון תחבורה ,חקלאות ,חיות בר ,יתושים ותברואה .לכן ,השותפים קיבלו על עצמם
לפתח תודעה מרחבית ולפתוח את הפרספקטיבה מהטווח המקומי לאזור כולו.

כולנו שותפים

השותפות פועלת במגוון רחב של רבדים ,והעשייה מתנהלת בזרימה רב-כיוונית .היוזמות לפעולה עולות
מהשטח ,הרשויות מתגייסות להטמעתה של מדיניות מקיימת ,ואנשי מקצוע שונים שותפים לעשייה.

הרובד החינוכי:
המסגרות החינוכיות בכל
האזור מתגייסות ונוטלות חלק
ביעדי השותפות ,באמצעות
קיום פעילויות ושילוב של
תכנים חינוכיים.

הרובד המוניציפלי:
ראשי הרשויות מחויבים
ומעורבים .לכל רשות רפרנט
מקצועי הנוטל חלק
בפורום עבודה שנפגש
באופן תדיר.
הרובד המדעי:
איסוף מידע ובניית מסד ידע
שישרת את כל השותפים
ליוזמה ,בתחומי הפעילות
המגוונים.

דיאלוג  +איגום משאבים = מיקסום הישגים
הדיאלוג:

אבן היסוד של השותפות; הקשבה והכלה של התפיסות והעמדות השונות ,בניית הסכמות ,לעתים תוך ויתור ,גיבוש
חזון ואסטרטגיה ובניית תשתית איתנה לשיתוף פעולה אמיתי.

איגום המשאבים :כוחה של השותפות גדול מסך הכוחות הנפרדים של החברים בה .שילוב של ידע ומשאבים יאפשר לקדם מטרות
משותפות ולשפר את ההישגים .בנוסף הוא יאפשר להעצים את הכוח הפוליטי מול מקבלי ההחלטות ,להגביר את
אפשרויות גיוס המשאבים ולחסוך בעלויות.

הפורום המוביל:
מורכב מעשרות בעלי
תפקידים מתחומי עיסוק שונים,
המקדישים מזמנם כדי
להשתתף בתהליך האסטרטגי
והתכנוני של השותפות.

הרובד הקהילתי:
תושבים מיישובי השותפות
יוזמים ומפעילים לאורך השנה
מיזמים שמטרתם לקדם
קיימות ולחבר בין
התושבים למרחב.

מציאות חדשה באזור
חזון השותפות מעצב תמונת עתיד המציגה שיפור ברווחת התושבים ובבריאותם ,ביסוס של
עסקים מקומיים וחיזוק של קהילות .בתמונת העתיד אנו שומרים על ערכי החקלאות ,מקפידים
על פיתוח מושכל המתחשב בערכי הסביבה ושומרים על המרקם הטבעי של המרחב ,כך שנוכל
ליהנות ממנו לדורות.
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במהלך שנת  2016הוביל צוות "מודוס" ,יחד עם צוות רחב,
תהליך עמוק ומשמעותי לגיבוש אסטרטגיה לקיימות אזורית,
שתאפשר לכולנו להפוך את אזור השותפות למקיים יותר.
הלכתם דרך משמעותית .יותר מ 100-נציגי בעלי עניין
השתתפו באופן פעיל בשלושה צוותי משימה תחומיים ,אשר
לוו על ידי מומחי תוכן .נפגשנו יחד ב 21 -מפגשים והשקענו
יותר מ 1000 -שעות אדם ,כדי לגבש אסטרטגיה ברורה
ומוסכמת .מרגש היה לראות כיצד בעלי עניין שונים הפועלים
במרחב משפיעים יחדיו על עתידו של האזור.
האסטרטגיה שגובשה מאפשרת לרתום את כלל הכוחות
הפועלים בשטח לכיוון ברור ומוגדר ,לאגם משאבים ולפעול
יחד .מעטים האתגרים היכולים לעמוד בפני כוח משותף ,של
בעלי עניין רבים ,הרואים באותה העין בעיות ,חזון ומטרות
משותפים.
התהליך המרתק והתוצר המשמעותי ,ממלאים אותנו תקווה
ואופטימיות לגבי עתיד מקיים יותר למרחב השותפות
ומחזקים את אמונתנו בכוחם של שותפים להוביל שינוי
מערכתי.

 – 2016שנת האסטרטגיה

אמיתי הר לב
נגה שני
מודוס בע”מ
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התהליך במספרים:

 – 2016שנת האסטרטגיה

 1 ,0 0 0שעו ת אדם

השנה החולפת הוקדשה לגיבוש אסטרטגיה לשותפות
מהי אסטרטגיה?
אסטרטגיה היא תהליך מובנה של תכנון וחשיבה ,המתייחס
לשלוש שאלות מרכזיות:
מהו המצב הקיים :מהן הבעיות וההזדמנויות המרכזיות כיום?
מהי תמונת העתיד הרצויה (החזון) :לאן שואפים להגיע?
מהם הצעדים שיובילו למימוש החזון והמטרות שהוגדרו?
"דע מאין באת ולאן אתה הולך" (מסכת אבות)
מה מיוחד בסיפור שלנו?
התפיסה שלפיה אנו מצמיחים שותפות ולא "רק" תכנית
אסטרטגית ,קיבלה ביטוי כבר בשלבים הראשוניים של התהליך
האסטרטגי :כל ההסכמות וההחלטות שהתקבלו גובשו במסגרת
דיאלוג משמעותי ומתמשך בין  120נציגי בעלי עניין שונים מכל
האזור .המפגש הייחודי בין נקודות המבט ,מימש בפועל את אחד
מעקרונות הייסוד של הקיימות ויצר ערך נוסף מוחשי.
תפיסה אסטרטגית רחבה
התהליך האסטרטגי התכנס לכדי הסכמות כוללות לגבי הדרך
הרצויה לקידום הקיימות במרחב המשותף .כל השותפים מדברים
16

 120בעלי עניין

 18מפגשי צוותי משימה

 5מומחים

 3צוותי משימה

 28ס ו ג י ו ת

מתוך מידע קיים ,הסכמה על החזון ,הסכמה על המטרות והסכמה
על כיווני הפעולה.
אז מה עשינו?
ראשית ,נערך מיפוי של כלל בעלי העניין במרחב השותפות והוקם
פורום מוביל בו חברים כ 120 -נציגי בעלי עניין שונים.
בשלב השני ,גובשו פורומים שונים המאפשרים שיח וחשיבה
משותפים :פורום ראשי הרשויות החברות בשותפות ,פורום
רפרנטים בו חברים נציגי ראשי המועצות ופורום מנהלי מחלקות
חינוך.
פורום בעלי העניין נפגש מספר פעמים לאורך השנה .בהתחלה,
למדנו יחד מהי קיימות ומהי השותפות לקיימות אזורית .בהמשך,
הפורום בחר שלושה נושאי ליבה אותם חשוב לקדם בעדיפות
ראשונה באזור שלנו :קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם,
כלכלה אזורית מקיימת ותחבורה מקיימת.
שלושה צוותי משימה אסטרטגיים הוקמו לקידום נושאי הליבה.
כל אחד מהצוותים ,שלוו על ידי מומחים ,נפגש לסדרת סדנאות
בהן הוגדרו יחד הסוגיות המרכזיות ,גובשו תובנות לגבי עיקרי
המצב הקיים באזור ועוצבה תמונת העתיד הרצויה לכל תחום.
בהמשך ,נוסחו מטרות ,הוגדרו כיווני פעולה אסטרטגיים ובחלק
מהנושאים אף הוצע סל פרויקטים למימוש.

 16מטרות

 33כיווני פעולה

 3נושאי ליבה

 1אסטרטגיה
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שלושה נושאי ליבה נבחרו
לצאת לד ר ך בש ני ם ה ק ר ו ב ות :
כל כלה אזו רית מ קיי מת,
ת חבו רה מ קיי מת
וקיום משותף של טבע,
ח קלאות ואד ם.
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כל כלה אזו רית מ קיי מת
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כלכלה אזורית מקיימת היא מערכת כלכלית של מסחר,
שירותים ותשתיות ,שנסמכת על נכסים מקומיים
ופועלת באופן הוגן לטובת קידום אותם נכסים :תושבים,
עסקים מקומיים ,קהילות ,תשתיות ,תרבות ,נוף,
היסטוריה וכדומה .מערכת אזורית מקיימת מפתחת את
הקהילה ,שומרת על משאבי הסביבה לטובת הדורות
הבאים ופועלת באופן הגון לטובת תושבי האזור .חיזוק
הכלכלה האזורית עוזר לפתח חוסן קהילתי וקשרים
בתוך הקהילה ,ואלה תורמים בחזרה לפיתוח הכלכלה.

עיקרי לימוד מצב קיים
מרבית הכסף ש”זורם באזור” נוצר מהכנסה פרטית (משכורות
תושבי האזור) ולא מהשקעות ציבוריות של המועצות.
רוב פעילות המסחר והשירותים של תושבי האזור מתרחשת
מחוץ ליישובי השותפות .כלומר ,מרבית האנשים מוציאים את
מרבית הכסף מחוץ לאזור .עסקים מקומיים מפסידים.
דפוסי היוממות של מרבית התושבים מעידים על דלות יחסית
של תעסוקה מקומית ,המייצרת תלות בפעילות כלכלית מחוץ
לאזור.
קיים אי-שוויון כלכלי עמוק בין ג'סר אל-זרקא לבין שאר
המועצות החברות בשותפות לקיימות אזורית.
2

צוות כלכלה אזורית מקיימת

הסוגיות המרכזיות:

כלכלה
משותפת

תעסוקה
מקומית

רכש
מקומי

תמיכה והנגשה
של עסקים
מקומיים

פלטפורמות
משותפות
לשיווק

מינוף נכסים
מקומיים

כלים
פיננסיים
חלופיים

מוחמד עמאש * דורון פהימה * אילנה בנר * חנן זיסו * גלי כהן
דגנית אזולאי * טלי בר דויד * דורון בר דויד * גולן תשבי
נטע חנין * אחמד ג’וחה * מירב אביב * עמוס וויל
אבי שוורצברג * אייל כגן * ליקה לוי * מיכאל לסרי
חגית פלוגי * דריה מוזס * צח גלזר * תמר ארבל-אלישע
איל טפרברג * בני בן ישראל * רותי בן ישראל * נדב שדה
דואן חנן * בלה נתן חפץ * כמי זריהן הלר * ניב הורוביץ
צביקה פופר * מירב אזולאי * דני ביתן * אלישבע גלעד * הדס בשן
מנחה מקצועי :ד”ר גילי ברוך

 2לקריאה נוספת ראה דו"ח מצב קיים.www.hashutfut.org :
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העסקים באזור מצליחים ,איתנים כלכלית ויוצרים היצע תעסוקתי
מגוון ואיכותי .אזורי תעסוקה משותפים מחזקים את הכלכלה
האזורית ויוצרים ערך מוסף לכל השותפים.
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תמיכה בכלכלה מקומית מקיימת
הרשויות המקומיות מאמצות תפיסה המאמינה בכלכלה
המקומית ברמה היישובית והאזורית ואשר מקדמת אותה.
הרשויות מקדמות תיאום ושיתופי פעולה אזוריים ובין-
יישוביים ,ומשתמשות בנכסים ובמשאבים ציבוריים כדי לעודד
עסקים מקומיים ולתמוך בהם .פלטפורמות טכנולוגיות ,פיזיות
וארגוניות מרחיבות את האפשרויות לרכוש באזור ,ומאגמות
משאבים לטובת קידום עסקים מקומיים ושיווקם.
בעלי עסקים שותפים במיזמים אזוריים ,משווקים יחד ומשתפים
פעולה ליצירת סינרגיה כלכלית .תשתיות השיווק האינטרנטיות
פשוטות ונגישות ,והן פועלות בממשק נוח ומכוונות לפיתוח
עסקי .אירועי עוגן כלכליים ,כמו יריד של תוצרת אזורית ,שוק
נודד ופסטיבל קולינריה ,מחזקים אף הם את הכלכלה האזורית
ומייצרים הזדמנויות כלכליות עבור בעלי עסקים מקומיים.
העסקים המקומיים משמשים ונתפסים כמנועי צמיחה אזוריים.
הם תחרותיים ,נהנים מצמיחה ומציעים ערך משמעותי לקהל
מקומי וחיצוני .האזור כמותג יוצר ערך מוסף ומחזק את הגאווה
האזורית .גוף אזורי פועל לקידום ולשיווק של תיירות מקיימת
במרחב השותפות

תמונת העתיד

3

אזור השותפות נהנה מכלכלה המקדמת את
איכות החיים של כלל תושבי האזור ותעסוקה
איכותית רב-דורית .הכלכלה האזורית מבוססת
על נכסים מקומיים ופועלת לצמצום פערים,
תוך התחשבות במערכות סביבתיות באזור,
לרווחת הדור שלנו ולטובת הדורות הבאים.

שיתוף וחדשנות
אנשי האזור צורכים באופן מושכל ועוברים בהתמדה מרכישת
מוצרים לרכישת שירותים .קיימת תשתית אזורית לשיתוף
מוצרים ושירותים ,המאפשרת זרימת משאבים רב-כיוונית.
מתפתחת כלכלה של החלפות ,יד שנייה וקואופרטיבים .כלים
פיננסיים חדשניים ומגוונים פועלים באזור ,מרחיבים את
הרכש המקומי ותורמים לחיזוקן של הזהות והגאווה האזוריות.
מערכת החינוך רתומה להעלאת המודעות לכלכלה מקיימת.

קנייה ועבודה באזור
הרשויות המקומיות וארגונים גדולים מגלים מנהיגות ומובילים
באופן יזום רכש מקומי ,תוך מתן דוגמה אישית .התושבים קונים
יותר באזור ומעסקים מקומיים ,ומודעים לחשיבות התמיכה
בעסקים המקומיים .העסקים משתפים פעולה בינם לבין עצמם
כדי להשתפר וליצור ערך.
יותר תושבים עובדים באזור ופחות מהם יוממים .המעסיקים
הגדולים מעדיפים עובדים ,נותני שירותים וספקים מקומיים.
3
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מינוף נכסים מקומיים
הנכסים המקומיים ,הכוללים נכסי טבע ,נוף ומורשת ונכסי אדם
ותרבות ,הם עוגנים המקדמים פעילות כלכלית ותעסוקה באזור.
תחנת הרכבת נתפסת כנכס מקומי ומתפתחת כמרחב עסקי,
קהילתי ותרבותי עבור תושבי האזור ולטובת המגיעים מבחוץ.
השותפות מנהלת משאבים באופן אינטגרטיבי למינוף הנכסים
המקומיים.
הקשר בין התושבים לעסקים המקומיים ולחקלאות הולך
ומתחזק ,תומך בקיום החקלאות וממצב אותה כנכס אזורי חשוב.
האזוריות עצמה נתפסת כנכס וכמשאב לפיתוח כלכלי.

נושאי האסטרטגיה המוצגים כאן (תמונת עתיד ,מטרות וכיווני פעולה) ,מובאים ככתבם בעת ניסוחם על-ידי הצוותים ,ללא כל עריכה ,כנהוג במסמכי אסטרטגיה רשמיים.
23

מט רות ו כיוו ני פעול ה

לצמצם את צריכת המוצרים ( )buy lessולהגדיל את צריכת
השירותים במרחב השותפות.

להגדיל את הרכש המקומי במרחב השותפות ()buy local
ואת אחוז המועסקים המתגוררים בו.

לעודד השכרה ,שיתוף מוצרים ,כלכלת החלפות ,יד שנייה
וקואופרטיבים ,באמצעות תשתיות טכנולוגיות וארגוניות
מתאימות.
להגביר את המודעות לכלכלה אזורית מקיימת באמצעות
רתימת מערכות החינוך באזור.

להגדיל את מספר התושבים הקונים באזור והרוכשים
מעסקים מקומיים.
להגדיל את אחוז הרכש המקומי של המועצות ושל הגופים
הציבוריים.
להגדיל את צריכת השירותים והמוצרים של הגופים הכלכליים
הגדולים מנותני השירותים ומהספקים המקומיים.
ליצור באזור כלים פיננסיים חדשניים המעודדים רכש מקומי.

כיווני פעולה
 1ייזום מרכז כלכלה-אזורית מקיימת
ייסוד מרכז פיזי המאכלס עסקים חברתיים ואזוריים
ומבוסס על שיתוף פעולה בין מועצות ויזמים (לדוגמה:
מתחם בסגנון  Eatalyשכולל מרחבי עבודה משותפים,
חנויות יד שניה ,מזון מקומי ,שירותי שיתוף ועוד)
ייזום עסקים חברתיים מקיימים המבוססים על שיתוף
פעולה אזורי וכלכלה מקיימת.

 2העלאת מודעות ורישות
מיפוי וזיהוי דפוסי צריכה ומוכנות לשינוי ,כבסיס מידע
למיקוד הפעולה (היכן כדאי לקדם פעולות לשינוי דפוס
הצריכה ממוצרים לשירותים באמצעות סקר שימושים,
ראיונות)
הקמת פורום יזמים בתחום הכלכלה השיתופית ללמידה
וקידום שיתופי פעולה בין יזמים ובנייה של מיזמים חדשים.
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מטרה 1

מטרה 2

כיווני פעולה
 1מערך תמריצים כלכליים לתושבים ועסקים מקומיים
לקנות באזור
יצירת כרטיס תושב שמעניק הנחות לתושבי האזור
הרוכשים בעסקים מקיימים באזור.
הקמת מסלקה לסחורות ושירותים באזור (כסף מקומי).

 2הגדלת שיעור הרכש המקומי במועצות המקומיות
והגופים הציבוריים (עבודה עם גורמי ממסד)
קביעת יעדים מדידים לרכש מקומי מתוך התקציב הפנוי
בכל מועצה.
גיבוש ספר ספקים אזורי המכיל עסקים מקומיים ומקיימים.
הגדרה של ספק מקומי במערכות המידע של המועצות.
הנגשה פרואקטיבית של מדיניות הרכש המקומי מערכת
המכרזים המועצתית) לספקים מקומיים.
בניית הכשרה לממלאי תפקידים במועצות ובגופים
ציבוריים שיעלו מודעות לכלכלה מקומית מקיימת ,ולרכש
מקומי ויהפכו את המועצות ואת הרכש המועצתי לידידותי
יותר לעסקים מקומיים.
בחינה מחדש של הקריטריונים וספי הכניסה במכרזים באופן
המקל על עסקים מקומיים( .ניקוד ויתרון לשיתופי פעולה
מקומיים או לעסקים מקומיים) .בחינה מעשית של כל תנאי
הסף ובדיקה כי כל מכרז יוצא באופן נגיש וידידותי לספקים
מקומיים.

 3להעלות מודעות לחשיבות קנייה מקומית ולקיומם של
עסקים מקומיים בקרב הקהל הרחב
להנגיש מידע לגבי עסקים מקומיים ומקיימים  -מערכת של
המלצות ופידבקים של תושבי האזור על עסקים מקומיים
מקיימים ()Local business - advisor
ארגון קמפיינים וירידים מקומיים לקראת אירועים וחגים (תוצרת,
שירותים וספקים מקומיים באופן כללי ,לא רק חקלאות)
הקמת צוותי תמיכה אזוריים לעסקים קטנים ושותפויות אזוריות
בשלבי פעילות שונים ( Mentoringעל בסיס קהילתי-אזורי)
הוספת תכנים בנושא חשיבות רכש מקומי וכלכלה מקומית
מקיימת למערך החינוך הסביבתי  /מקיים בבתי הספר
ופעולה משותפת עם ההורים וצוותי חינוך (כסוכני שינוי
חשובים) לטובת הגברת המודעות לרכש מקומי

 4תמיכה בעסקים מקומיים מקיימים (באופן שיהיו
מתאימים יתר לרכש מועצתי)
מתן כלים לעסקים מקומיים ומקיימים שיאפשרו להם
להתמודד במכרזים של המועצות ושל הגופים הציבוריים
(הנגשה פרואקטיבית של מדיניות הרכש המקומי לספקים
מקומיים :יידוע אקטיבי והנגשת מכרזי הרשויות והגופים
הציבוריים לעסקים מקומיים)
ליווי וייעוץ לעסקים מקומיים מקיימים לטובת בנייה של שיתופי
פעולה ושיווק משותף ,לצורך שיפור יכולתם להתמודד עם
מכרזים של מועצות וגופים ציבוריים (מתאים למעו”ף ,מעברים)
הכשרה ועידוד התנהלות מקיימת בהקשר הסביבתי (הקניית
כלים ,תמיכה תקציבית/סבסוד להתאמות נדרשות ,הטמעת
תקן וולונטרי).
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מטרה 3

מטרה 4

מטרה 5

לעודד שגשוג ,צמיחה וחוסן של עסקים מקומיים.

למנף נכסים מקומיים לצורך חיזוקה של הפעילות הכלכלית
באזור.

לצמצם פערים ולהקטין אי-שוויון מרחבי באזור.

לחזק את מעמדן של תחנות הרכבת כנכסים אזוריים וכמרחבים
של פעילות מגוונת עבור תושבי האזור ועבור המתגוררים מחוץ
לאזור.
למצב את החקלאות כנכס אזורי מרכזי.
למנף נכסים אזוריים של טבע ,נוף ומורשת לטובת חיזוק
הפעילות הכלכלית.

כיווני פעולה

כיווני פעולה

 1תכנית יישום למימוש שטחים לתעסוקה ומסחר
(בשטחים בייעוד מעורב) שתעודד אפשרות לכניסת עסקים
קטנים ומקומיים
להטמיע הנחיות מתאימות שיעודדו כניסה של עסקים
קטנים ומקומיים לתכנון ולמימוש של אזורי תעסוקה (אזורי
תעסוקה בנימינה ,פארק היין ,אזור התעסוקה המשותף
מעין צבי ועוד).

 1יזום ,ניהול וקידום אינטגרציה של פעילות אזורית
מגוונת.
מיפוי קהילתי של הנכסים המקומיים הקיימים ברמה
היישובית והאזורית.
הקמת פורום אזורי קבוע לבניית תכניות פעילות משולבות
בליווי מקצועי.
הכנת תכנית אב אזורית המבוססת על המיפוי (לדוגמא:
תיירות חינוכית ואקולוגית באזור השותפות)
עידוד שיתופי פעולה ושרשראות ערך בין הגורמים
והעסקים המקומיים במסגרת תוכניות שונות.

 2תכנית פעולה רשותית לתמיכה בעסקים מקומיים.
מינוי “ידיד עסקים מקומיים” ברשויות המקומיות (ממלא
תפקיד בעל מודעות לעסקים מקומיים שמסיר חסמים
לעסקים מקומיים כחלק מתפקידו במועצה ומעודד כניסת
עסקים מקומיים במרכזי היישובים).
הקמת פורום של “ידידי עסקים מקומיים” ,נציגי רשויות
העוסקים בקידום עסקים מקומיים.

 3הגברת הנגישות לאשראי לעסקים מקומיים מקיימים.

2
הקמת מסגרת “חממה פתוחה” (מסגרת ארגונית)
המעודדת עסקים קיימים וחדשים סביב נכס מקומי מסוים
(לדוגמה :נחל תנינים) והיבטים משלימים לו.
יצירת פורטפוליו אזורי של המוצרים והשירותים המוצעים
סביב נכס מקומי ושיווק משותף שלהם.
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לקדם מדיניות המעודדת והמטפחת עסקים מקומיים
ברשויות המקומיות.
לחזק את הקשר בין התושבים ,העסקים המקומיים והחקלאים
לשפר את הקיימות ,להגביר את התחרותיות ולחזק את החוסן
הכלכלי של עסקים באזור ,באמצעות הגברת שיתופי פעולה
ושיווק משותף של עסקים מקומיים.
לקדם עסקים מקומיים באמצעות הקמת פלטפורמה אזורית
לעידוד תעסוקה ,לשיווק ולאיגום משאבים.
לעודד היבטים של קיימות בפעילות העסקית באזור.
ליצור מותג אזורי המבוסס על ערכי השותפות ועל נכסי האזור.

לשפר את שילובן של אוכלוסיות מוחלשות בפעילות
הכלכלית באזור.
לקדם אפשרויות תעסוקה במרחב השותפות עבור
אוכלוסיות מחולשות המתגוררות באזור.
לחזק את הקשרים בין עסקים מקומיים לקהילות האזור.
להקים פלטפורמות תומכות ללמידה ולהעצמה כלכלית.

כיווני פעולה
 1טיפוח כלכלה משותפת יהודית-ערבית
ייזום וליווי שיתופי פעולה עסקיים בין ג'סר ועסקים בזכרון
יעקב ובנימינה-גבעת עדה.
הקמת צוותי  Mentoringמקומיים לליווי ורישות מזימים
ושיתופי פעולה המשותפים.

 2עידוד הקמה של עסקים חברתיים הנותנים שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות.
ייזום עסקים חברתיים במרחב השותפות וקידומם (איתור
כוחות מקומיים המתאימים ליזום עסקים חברתיים,
העצמתם וחיבורם לגורמי תמיכה ,מימון וייעוץ).

3

הקמת קרן ציבורית אזורית שתתמוך במיזמים המחוללים
הכנסות לרשויות מוחלשות.

 4הגברת תחרותיות ( )Competitivenessמקיימת.
טיפוח ייחודיות ,שיתופי פעולה ,חדשנות ,שירותיות ,ערכים
מוספים לקהלי יעד ממוקדים ועוד.
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ת חבו רה מ קיי מת

מצב קיים
אזור השותפות לקיימות אזורית מאופיין בתרבות ובמודעות
מפותחת של רכיבה על אופניים .במרבית המועצות החברות
בשותפות קיימות תכניות לפיתוח שבילי אופניים ,עם
זאת כיום עדיין חסרה תשתית לשבילי אופניים במרבית
המועצות .עיקר השימוש באופניים הוא עדיין לצורכי ספורט
ופנאי ופחות לצורכי יוממות.
אופי הבינוי הפרברי ביישובים מהווה אתגר לתחבורה
הציבורית .באזור השותפות קיימים קווי שירות רבים .עם
זאת ,רמת השירות של התחבורה הציבורית אינה מספקת
(חיבוריות ,זמני הנסיעות ,תדירות) .אחת הסיבות לכך היא
שלא קיימת עבודה אזורית עם מפעילי התחבורה הציבורית
ועם משרד התחבורה.
מיקום תחנת הרכבת בבנימינה הוא פוטנציאל לא ממומש.
סביבת התחנה מוטה לרכב פרטי וחיבוריות התחבורה
הציבורית לרכבת אינה מספקת.
4

צוות תחבורה מקיימת
ירון פרידמן * טליה מבור * שלמה לוינזון * נדב הדר * דיוויד
ברייטבורד * מנדי שפיגלר * אורית סלומון * רונית טורק
איציק דהן * כמי זריהן הלר * לימור רוטיץ * אפרת מזרחי
יעקב ג’ורבן * אירית לדור * ברוך אורן * דוד שמעון * בילי
תשובה * נדב שדה * ורד סלדינגר * אברהם (ממה) ליפשיץ
עדנה בוקשטיין * רותי לפידות * עמוס יורן * יואב לוי
מנחה מקצועית :תמר קינן

 4לקריאה נוספת ראה דוח מצב קיים באתר האינטרנט של השותפות.www.hashutfut.org :
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הרכב הפרטי שלנו ייאלץ בשימוש במרבית הזמן וגם
כאשר הוא בשימוש ,ברוב מכריע של המקרים נוסע
בו אדם אחד .נדמה שכולנו מבינים שחייבת להיות
דרך יעילה יותר להגיע ממקום למקום בלי שכל אחד
ייאלץ לסחוב אתו קופסת מתכת כבדה וריקה ברובה,
שפולטת גזים מזיקים לאטמוספירה .תחבורה מקיימת
היא המאמץ המשותף של כולנו לצמצם את השימוש
ברכב הפרטי ולהרחיב את השימוש באמצעי תחבורה
חלופיים ,יעילים יותר ומזיקים פחות לסביבה (וגם לכיס
שלנו) .תחבורה מקיימת משפרת את בריאות הציבור,
מצמצמת תאונות דרכים ,מפחיתה את הנזקים לאיכות
הסביבה ולאוויר ומפחיתה את צריכת האנרגיה ואת
העלויות הכרוכות בהפקה וברכישה של אנרגיה .כמו כן
היא מקטינה את הפגיעה בשטחים הפתוחים ,מחזקת
את הכלכלה המקומית והמסחר ,מעודדת אינטראקציה
חברתית ויחסי שכנות וקהילה ,ומקדמת השתלבות
כלכלית וחברתית של אלו שאין להם רכב פרטי או שלא
יכולים לנהוג.

הסוגיות המרכזיות:

אופניים ככלי
תחבורה

פיתוח מוטה
תחבורה ציבורית

סלילת כבישים
חדשים

הליכתיות

חיבוריות בין
יישובים

תחנת הרכבת
בבנימינה

חינוך הציבור
לשינוי הרגלי
נסיעה

ממשק בין מפעילי
תחבורה ציבורית
לבין הרשות

שיתוף
נסיעות

חניה

הגברת מודעות
לתחבורה
מקיימת

טיפול
במחוללי תנועה
אזוריים
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תמונת העתיד

5

שילוב של אמצעי תחבורה
תחנות הרכבת באזור משמשות מוקדים של פעילות מגוונת,
המונגשים למשתמשי התחבורה הציבורית ,לרוכבי האופניים
ולהולכי הרגל .פעילות התחבורה הציבורית מותאמת ללוחות
הזמנים של הרכבת .מידע נגיש מאפשר למשתמשי הרכבת
לאתר אמצעי תחבורה ציבורית המובילים למחוז חפצם.
חניה תפעולית לאוטובוסים הנמצאת בצמוד לתחנת הרכבת
משמשת קווים חדשים המשרתים את נוסעי הרכבת .ההורדה
וההעלאה של נוסעים מתקיימות בצורה בטוחה ונוחה .תחנת
הרכבת זיכרון יעקב ,תחנה פרברית ,מפחיתה את העומס מתחנת
הרכבת בנימינה ומביאה לגידול במספר המשתמשים ברכבת.

שיתוף נסיעות ושיתוף רכבים
פחות ופחות מכוניות מאוישות על-ידי נוסע יחיד ,ואילו יותר ויותר
אנשים משתפים נסיעות באמצעות מגוון פלטפורמות המעודדות
קהילתיות וחיבור בין אנשים .המעבר לנסיעה משותפת ולרכבים
משותפים מפחית את השימוש ואת הצורך ברכב פרטי ,ומקדם
נסיעה נוחה ,חיסכון כלכלי וקיצור זמני הנסיעות.

חדשנות
הממשק בין הרשויות ,מפעילי התחבורה הציבורית ומשרד
התחבורה מנוהל ביעילות ועל-פי תפיסה אזורית ,מקיימת
וחדשנית .פורום תחבורה הכולל את נציגי כל הגופים נפגש באופן
תדיר ,מקבל החלטות ומספק מענה דינמי המותאם לצורכי
המשתמשים .קיימת פלטפורמה טכנולוגית אזורית המאפשרת
לדווח על תקלות ועל מפגעים ולקבל מידע זמין ,נגיש ורלוונטי.
המערכת מייעלת את התיאום עם שירותי התחבורה הציבורית,
את הבחירה בסוג התחבורה המתאים ,את הקישורים בין כלי
התחבורה השונים ואת שעות הפעילות שלהם .בנוסף היא
משמשת את פורום התחבורה כבסיס מידע המסייע בקבלת
החלטות .בכל רשות פועלים רכז תחבורה ומוקדי  ,106המטפלים
גם בנושאי תחבורה ותנועה.

דיווש באופניים
מרחב השותפות הוא המוביל בישראל בתחום היוממות
באופניים .בתוך היישובים וביניהם קיימת רשת ענפה ,בטוחה
ונוחה של שבילי אופניים ,המחברת בין מוקדי עניין .תושבי
האזור מתניידים באופניים ממקום למקום ורואים בהם חלופה
טובה לצורכי יוממות ,לקיומן של פעילויות פנאי ,נופש וספורט
ולהגעה למוסדות ציבור וחינוך ,לתחנת הרכבת ולמרכזי המסחר.
יתר על כן ,קיימת תשתית פיזית המעודדת רכיבה ,כגון עמדות
טעינה ציבוריות לאופניים חשמליים במקומות מרכזיים ,מקומות
חניה ייעודיים לאופניים ונקודות להשכרת אופניים.

עידוד הליכה ברגל
רשת של שבילי הליכה סביב היישובים ובשטחים הטבעיים
מאפשרת קיום של פעילויות פנאי וספורט .ילדים ומבוגרים
צועדים בבטחה ובנוחות על מדרכות תקניות למוסדות חינוך
וציבור ולנקודות מרכזיות ביישובים .המדרכות מותאמות להולכי
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קיימות
במרחב השותפות ניכרת מגמת שיפור והתקדמות לעבר תחבורה
מקיימת יותר :המרחב נגיש ומקושר ,ואנשים נעים בו במגוון
אמצעים מקיימים המקושרים היטב בינם לבין עצמם .מוקדי
משיכה מרכזיים ביישובים ,שהם בבחינת מחוללי תנועה ,נגישים
לציבור בתחבורה ציבורית רב-אמצעית.
שיקולי קיימות בתכנון התחבורה מובאים בחשבון בכל פעולות
התכנון והפיתוח :ציפוף הבינוי ,חיזוק מרכזי היישובים ושימוש
יעיל בתחבורה ציבורית .מוקדי הפעילות במרחב – חוף הים ואתרי
הטבע – נגישים במגוון אמצעים של תחבורה ציבורית ומקושרים
ביניהם .התכנון כולל שלל אמצעים של תחבורה ציבורית
המותאמים למספר הנוסעים ולצורכיהם ,והוא מביא בחשבון את
נוחות המשתמשים ואת יכולתם לשלם בעבור השירות .בנוסף
הוא מחייב סלילה של שבילי אופניים ושל מדרכות להולכי רגל
ובנייה של תחנות אוטובוס מונגשות .תנועה של כלי רכב כבדים
במרחב מנוהלת באופן המפחית מטרדים לשטח הבנוי ולשטחים
הפתוחים.

רגל ,נעימות ומרובות צל ,ופינות מנוחה רבות ממוקמות לאורכן.
“אוטובוס הליכה” פועל במוסדות החינוך ,ומרבית התלמידים
מגיעים ברגל לבתי הספר ולגנים .מפגעים מּוסרים ונוצרים
פתרונות חדשים המאפשרים הליכה בטוחה ובטיחותית.

מזעור הפגיעה במרחב
רשת של שבילי הליכה סביב היישובים ובשטחים הטבעיים
מאפשרת קיום של פעילויות פנאי וספורט .ילדים ומבוגרים
צועדים בבטחה ובנוחות על מדרכות תקניות למוסדות חינוך
וציבור ולנקודות מרכזיות ביישובים .המדרכות מותאמות
להולכי רגל ,נעימות ומרובות צל ,ופינות מנוחה רבות
ממוקמות לאורכן“ .אוטובוס הליכה” פועל במוסדות החינוך,
ומרבית התלמידים מגיעים ברגל לבתי הספר ולגנים .מפגעים
מּוסרים ונוצרים פתרונות חדשים המאפשרים הליכה בטוחה
ובטיחותית.

 5נושאי האסטרטגיה המוצגים כאן (תמונת עתיד ,מטרות וכיווני פעולה) מובאים ככתבם בעת ניסוחם ע"י הצוותים ,ללא כל עריכה ,כנהוג במסמכי אסטרטגיה רשמיים.
30

31

מט רות ו כיוו ני פעול ה

ליצור עם המועצות החברות בשותפות
מדיניות (אסטרטגיה) לפיתוחה של
תחבורה מקיימת ,שתנחה את פעילותן
בתכנון ובקביעת סדרי עדיפויות ואשר
תאומץ על-ידן באופן רשמי.

להגדיל את השימוש באמצעי תחבורה מקיימים באזור ולצמצם
את השימוש ואת הצורך ברכב פרטי.
להגביר את המודעות של התושבים ושל מקבלי ההחלטות לעלות
הנסיעה ברכב פרטי ,ולתועלת הטמונה בשימוש באמצעי תחבורה
מקיימים.
לפתח אמצעים לריסון המוטיבציה האישית לשימוש ברכב פרטי.
להגדיל את מספרם של רוכבי האופניים ושל רוכבי האופניים
החשמליים הרואים בהם חלופה לצורכי יוממות ופנאי.
להגדיל את מספר תושבי האזור הרואים בהליכה אמצעי תחבורה
ויוממות ,ואשר צועדים בבטחה ובנוחות לנקודות מרכזיות ביישוב.
לשפר את מערך התחבורה הציבורית באזור (זמינות ,נגישות
ושירות).
להגדיל את מספר המשתמשים בשיתוף נסיעות ובשיתוף רכבים.
להגדיר קריטריונים לסלילת כבישים חדשים בשטחים פתוחים.
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מטרת על

מטרה 1

כיווני פעולה
 1לקדם רשת שבילי אופניים והליכה מחוברת ,בטוחה,
נעימה ופעילה.
לחבר את מחוללי התנועה ואת מרכזי היישובים :בנימינה,
גבעת עדה ,זכרון יעקב וג'סר אל זרקא ברשת מוסדרת של
שבילי אופניים.
להכין קומפילציה של תכניות קיימות בנושא שבילי אופניים.
לנתח את המצב ואת הפערים הקיימים ולהגדיר הזדמנויות
ומנופים המאפשרים את פיתוח הרשת.
לעבוד מול נתיבי ישראל על כך שבכל תכנון של כביש חדש
או שדרוג של כביש קיים יתוכננו במקביל גם שבילי אופניים
ומדרכות.
לקדם תהליך של הכשרה והסברה לקהל יעד ממוקד (מהנדסי
ערים ,מתכננים ועוד) בנושא שבילי אופניים ,אשר יסיר חסמים
ויאפשר סלילה של שבילי אופניים חדשים במרחב.
להקצות מקומות חנייה לאופניים במקומות מרכזיים ברחבי
המועצות.
לחזק מודעות בקרב הציבור הרחב לגבי הצורך בהליכתיות
ולגבי שימוש באופניים כאמצעי יוממות ,ולהעלות את
נושאים אלו לראש סדר היום הציבורי.
להגדיר יעדים ברורים לנגישות (זמן ,מרחק ,מינימום החלפת
אמצעי תחבורה).
לייצר תכניות חינוך שמטרתן חיזוק ההליכתיות והגדלת
השימוש באופניים כאמצעי יוממות ופנאי.
לייצר תכניות המקדמות הליכתיות בבתי ספר רלוונטיים
באזור השותפות.

לייצר תשתיות התומכות בהליכתיות (הצללה ,נקודות שתיה,
נקודות מנוחה ועוד).
לעשות סקר עמדות בקרב תושבים לגבי החסמים להליכתיות
באזור השותפות.

 2לייעד שטחים באזור תחנת הרכבת לאמצעי תחבורה
מקיימת.
לגבש מדיניות עם כל רשות מקומית החברה בשותפות
לטובת מציאת פתרונות חלופיים לרכב פרטי וצמצום מקומות
החנייה באזור תחנת הרכבת.
לבנות חלופות שימנעו הקמת חניונים חדשים במרחב
השותפות בכלל ובסביבת תחנת הרכבת בבנימינה בפרט.

 3לתעדף פתרונות תחבורתיים שאינם מעודדים כבישים
חדשים באזור השותפות.
לגבש תמונת מצב לגבי תכניות לסלילת דרכים חדשות באזור
השותפות.
לקדם דיאלוג בין בעלי עניין רלוונטיים לצורך גיבוש
אסטרטגיה מוסכמת בנושא תשתיות תחבורתיות.
ליצור חלופות תחבורתיות אפקטיביות לסלילת כבישים.
לבצע לימוד משותף על פתרונות המחליפים סלילה של
כבישים.
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מטרה 2

מטרה 3

לשפר את הנגישות והקישוריות בתוך יישובי האזור
וביניהם תוך חיזוק הממשק בין הרשויות ,מפעילי התחבורה
הציבורית ומשרד התחבורה.

לעודד את הפיכתה של תחנת הרכבת למוקד של תחבורה
מקיימת.
לשפר את הנגישות אל תחנת הרכבת בנימינה לטובתם של
משתמשי התחבורה הציבורית ,רוכבי האופניים והולכי הרגל.
להגדיל את מספר חניות ‘נסיעה משותפת’ ( ,)Carpoolחניות
הנכים וחניות האופניים בתחנות הרכבת ובסמוך למוסדות
הציבור.

 1לקדם תחבורה ציבורית אפקטיבית במרחב השותפות.
לשפר את התיאום בין אמצעי התחבורה השונים ואת
ההתאמה של שעות פעילותם ושל מספר הנוסעים.
לפעול למינוי רכז תחבורה מקיימת בכל רשות מקומית.
לגבש תכנית עבודה שנתית ורב שנתית לכל רכז תחבורה
בכל מועצה ,לטובת שיפור מתמיד של התחבורה הציבורית
תוך התאמה למצבה של הרשות.
להקים פורום תחבורה מקיימת אזורי ,לתיאום ולקבלת
החלטות ,בו יהיו חברים רכזי התחבורה מהמועצות ,חברי
מועצה מחויבים ופעילים מרכזיים.
להקים מנגנון אזורי לאיסוף מידע לגבי שיפורים נדרשים
במערך התחבורה הציבורית (באמצעות שיתוף פעולה עם
מוקדי  106ברשויות) .המנגנון יאסוף וינתח מידע ויגבש
המלצות לשיפורים מתמשכים.
לפעול עם משרד התחבורה ,שלוחותיו ונציגי המפעילים
בשני מישורים :שיפור תשתיות (כמו לדוגמא הסדרת חנייה
תפעולית בכל יישוב) ושיפור קווי השירות (כמו לדוגמא
מתן שירות במוצאי שבת בכל התכניות באזור).
לעודד יצירה של פתרונות טכנולוגיים לשיתוף נסיעות
ולחיזוק האפקטיביות של התחבורה הציבורית.
לחבר מוקדים חדשים המחוללים תנועה לרשת הקיימת.
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כיווני פעולה

כיווני פעולה
 1לקדם מיתוג של תחנת הרכבת בבנימינה כמוקד של
תחבורה מקיימת.
למתג יחד עם רכבת ישראל את תחנת הרכבת בבנימינה
כמוקד של תחבורה מקיימת.
להכין יחד עם שותפים רלוונטיים תכנית פעולה להפיכת
תחנת הרכבת למוקד של תחבורה ציבורית.
לקדם מיתוג של מחוללי תנועה עתידיים כמוקדים של
תחבורה מקיימת ,אשר ייצרו רשת של מוקדים.

2

להמשיך ולקדם חניית ‘נסיעה משותפת’ Carpool

ברכבת.
לקדם קמפיין אזורי לעידוד השימוש בחניית .carpool
לבצע סקר איתור קבוצות יעד רלוונטיות.
להמשיך ולהגדיל את מספר מקומות החנייה ל.carpool-
לפעול ליצירת הכרה של משרד התחבורה בחניית carpool
כסטנדרט בכל תחנות הרכבת.

 3לקדם פעילות אזרחית  /עסקית בצמידות ובקרבה
לתחנה.
לפעול עם הרשות המקומית ליצירת חללי עבודה מתאימים
לפגישות “אמצע הדרך” בצמידות לתחנת הרכבת ולהפוך
את התחנה למקום מפגש בין חיפה לתל אביב.

לקדם פעולות אזרחיות ,מרחב ציבורי בטוח ומזמין ופעולות
תרבות ופנאי במרחב התחנה או בצמידות אליה.
לקדם את פתיחת המעבר לאזור התעסוקה במזרח התחנה.
לאפשר חניית אופניים בטוחה ולקדם מוקד יציאה לטיולי
אופניים ולטיולי הליכה במרחב.

 4לקדם תחבורה מקיימת באזור תחנת הרכבת.
לשפר איכותית וכמותית את התחבורה הציבורית אל
ומתחנת הרכבת.
לשפר משמעותית את תשתיות האוטובוסים באזור תחנת
הרכבת.
להסדיר רשת של שבילי אופניים ומדרכות באזור תחנת
הרכבת ולהקטין את כמות מקומות החנייה באותו אזור.
לייצר חניות מוסדרות לאופניים במקום מואר ובטוח.

 5לקדם הפעלת שירות ‘שיתוף מכוניות’ car sharing
בתחנת הרכבת.
לגייס שותפים עסקיים.
לעשות סקר היתכנות ופוטנציאל.
להפעיל את השירות באופן ניסיוני.
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במרחב השותפות קיימים שטחים טבעיים (שמורות טבע,
יערות נטועים ,שטחים פתוחים) לצד שטחים חקלאיים
ויישובים ,המתקיימים זה לצד זה .אף שכל אחד משימושי
קרקע אלו מתנהל באופן עצמאי ,הם משפיעים זה על
זה .אנו מאמינים שייחודו וצביונו של האזור קשורים
באפשרות לקיים חקלאות ,טבע והתיישבות משגשגים,
כך שאפשר לנהל ולקיים את הכול ,תוך הבנה והתחשבות
הדדית ובלי שאחד יבוא על חשבון האחר .האתגר שלנו:
למצוא את הדרכים לאפשר קיום משותף שכזה במרחב
הזה ,מתוך אמון ,כבוד הדדי ודיאלוג רציף.

עיקרי לימוד מצב קיים
מערכות יחסים ,אמון וכבוד הדדי
זהו הנושא שהוגדר כחשוב ביותר על ידי פורום בעלי העניין.
כיום ,קיימת חשדנות וחוסר אמון בין חקלאים ,תושבים שאינם
חקלאים ונציגי ארגוני סביבה בנושאים שונים .חסרה במה
למפגש ולדיאלוג ,היכרות ושיתוף במידע .עם זאת ,לכולם חשוב
מאוד להמשיך לקיים את החקלאות ,לשמור על ערכי טבע ונוף
ועל איכות החיים באזור.
6

ריסוסים
ניכרת ירידה בכמות הריסוסים באזור ומעבר הדרגתי להדברה
משולבת .החקלאים מרססים על פי רוב לפי המלצות משרד
החקלאות המציעות את חומר הריסוס המתאים והסביבתי
ביותר .מרבית הריסוסים באזור השותפות הם ברמת סיכון
נמוכה יחסית ( .)3-4עם זאת קיים חשש של התושבים
מריסוסים ,הנובע גם מחוסר במידע ומחוסר תיאום בין חקלאים
לתושבים.
נזקי בעלי חיים לחקלאות
נזקי בעלי החיים לחקלאות הם גדולים ,אך לא קיים מיפוי
מרחבי וכמותי של התופעה .בחוף הכרמל עובד פקח הממפה
את התופעה ונותן מענה נקודתי בעת הצורך .במועצות האחרות
החברות בשותפות לא קיים גורם המספק מענה לבעיה זו.

פסולת חקלאית
עיקר הפסולת החקלאית היא אריזות חומרי הדברה ,פלסטיקים,
רשתות וניילונים ,פחת פרי ,פגרי בעלי חיים וגזם .חסרים מתקנים
נוחים ונגישים בהם יכולים חקלאים לזרוק את מיכלי ההדברה
והריסוס .משרד החקלאות ממעט לאשר שריפה של גזם ופסולת
אורגנית מטעמים סביבתיים .מרסקת גזם היא הפתרון הסביבתי
ביותר לפסולת אורגנית ,אך השימוש בה יקר והעלויות הגבוהות הן
על חשבון החקלאי.
פסולת בשטחים פתוחים
בשטחים הפתוחים יש פסולת רבה :פסולת בניין ,פסולת
מפיקניקים ועוד .זוהי בעיה ארצית ויש קושי לאכוף אותה .כמו כן,
חסר מיפוי מסודר של מוקדי הפסולת .בנוסף ,קבלנים ,שיפוצניקים
ותושבים מהאזור לא מכירים את כלל הפתרונות הקיימים באזור
לפינוי פסולת בניין.

שטחים פתוחים
כלל השטחים הפתוחים באזור השותפות לקיימות אזורית
ממופים .קיים צורך מצד תושבים לטפח שטחים פתוחים
ממוקדים הנמצאים סמוך לשטחי המגורים מתוך שיתוף פעולה
אזורי בין הקהילה הצמודה ,הרשות המקומית וגורמים מקצועיים
כגון רשות הטבע והגנים ,קרן קיימת לישראל ,רשות ניקוז.
מרעה
שטחי המרעה באזור השותפות לקיימות אזורית ממופים .כמו
כן קיים שיתוף פעולה טוב בין רועים ,רשות הטבע והגנים ,קרן
קיימת לישראל ,רשות המרעה ועוד .בנקודות נבחרות (במפגש
עם שבילים ראשיים) קיימים מעברים מוסדרים לשטחי המרעה
המיועדים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.

פלטפורמות שיווק ישיר
כיום אין באזור פלטפורמות לשיווק ישיר אלא רק מכירה
בחצרות החקלאים .מרבית התוצרת החקלאית נמכרת לרשתות
ולסיטונאים ורק מיעוטה נמכר ישירות לצרכן .מרבית המשקים
אינם בנויים למכירה ישירה ,אלא למכירה בכמויות גדולות
לרשתות .המכירה הישירה נתפסת כמחזקת קהילתיות,
כתורמת למערכות היחסים בין חקלאים לתושבים וכמקדמת
כלכלה מקומית מקיימת.

 7לקריאה נוספת ראה דוח מצב קיים באתר האינטרנט של השותפות.www.hashutfut.org :
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ודיאלוג
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פעילות אדם
בשטח חקלאי

נזקי בעלי חיים
לחקלאים

פסולת חקלאית

פסולת בשטחים
פתוחים

שטחים פתוחים

מרעה

פלטפורמות
שיווק ישיר
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הסוגיות המרכזיות:

צוות קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם
רותי לפידות * מודי ברכה * נדב הדר * דיוויד ברייטבורד * זעים עמאש * בן רוזנברג * מנדי שפיגלר
חגי שניר * ענת לוינגרט * צפריר גרינהוט * אירית חיים * עמוס וייל * ישראל קרניאל * מנשקה פולק
עמנואל קופשטיין * אבי גולדשטיין * ברוריה מידן * אורי שיינס * איל טפרברג * ברוך אורן * לירון
אמדור * אביטל עצמון * יעל לביא אפרת * זרי גרמי * אלברט קמינר * ליאת הדר * רחלי שוורץ-צחור
אבי שוורצברג * עופר מנדלסון * ליאלי בר און * אשר גרף * יניב פילדסט * יעל גלעד
יהודית מנסן רמון * מרגרט לב * ענת לב ארי * עמית בן משה * אורי מורן * מיכל מדעי * נילי מנור
הדס בשן * מירי ארנסון קרחי * מנחם ברגב * טליה מבור * יחיעם אלטשולר * נדב שדה * דבי לרר
הילה שמון * עילי קורן * ממדוח מצרוואה * ג’ני קיין * מור אשכנזי * תמר ארבל אלישע * חן ברדה
מנחים מקצועיים :פרופ’ אבי פרבולוצקי ,ד”ר יגיל אוסם
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מט רות ו כיוו ני פעול ה

תכנית אסטרטגית למרחב > קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם

מטרות
בנושא זה נעשתה הפרדה בין המטרות לכיווני הפעולה מאחר
שכיווני הפעולה הולמים מספר רב של מטרות
 1לשפר את מערכת היחסים בין החקלאים ,התושבים ופעילי
הסביבה באזור.
לעודד אמון וכבוד הדדיים ,הכרה בקיומו של האחר ובערכו
הייחודי לאזור.
להקים פורום שיאפשר לקיים רב-שיח בין השותפים ושיעודד
דיאלוג רציף המבוסס על מידע נגיש.
לרתום את מערכת החינוך כשותפה לחזון שלפיו המרחב הוא
מופת לקיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם.
 2להגביר את המודעות לחשיבותה של החקלאות ולהיותה נכס
מרכזי באזור.

40

 3לשפר באופן מתמיד את החקלאות כך שתהיה ידידותית יותר
לאדם ולסביבה.
לעודד חדשנות ,מו"פ וגידול מבוסס מידע בחקלאות.
לצמצם ככל האפשר הדברה ודישון ולקדם אימוץ של חלופות
מקיימות יותר (הדברה משולבת ודישון אורגני).
לשפר את הנגישות למידע על הדברה ודישון כדי להפחית חיכוך
ולאפשר מענה על צרכים הדדיים.

 5להקטין את הנזקים לחקלאות מצד בעלי החיים ,תוך שמירה
על ערכי הטבע ומתן מענה מיטבי לחקלאים.
למזער את הנזקים לחקלאות מצד בעלי חיים ,ולווסת
אוכלוסיות מתפרצות בלי לייצר עלויות עודפות לחקלאי ובלי
לפגוע בבעלי החיים.
לייצר פלטפורמות שיאפשרו שיח בין רט"ג ,הוועדות החקלאיות
ומשרד החקלאות.

 4לעודד טיפול אזורי ,מלא וכוללני בפסולת חקלאית ,שיהיה גם
ידידותי לסביבה וגם חדשני.
למחזר באופן מלא פסולת חקלאית אורגנית ולצמצם ככל
האפשר הטמנה של פסולת לא אורגנית.
לחזק את שיתוף הפעולה בין החקלאים לבין הרשויות
המקומיות בנושא פסולת חקלאית.
לטפל באופן מלא בכל הגזם באזור כדי שלא יישרף ולהשתמש
בו לחיפוי הקרקע.

 6להגדיר כללי התנהגות ברורים וישימים לכניסה לשטחים
חקלאיים ולמעבר בהם.
למנוע לחלוטין את גניבות הפרי ,את הפגיעה בציוד ואת השארת
הפסולת בשטחים החקלאיים.
לייצר ערך מוסף מכניסה לשטחים החקלאיים עבור החקלאים
והמבקרים.
להסדיר ברמה האזורית את כניסת התושבים והמבקרים
לשטחים מעובדים ,בלי לפגוע בזכויות החקלאים וברכושם.

 7לנהל באופן אפקטיבי את השטחים הפתוחים ואת השטחים
החקלאיים.
לנהל באופן אפקטיבי את השטחים הפתוחים תוך מניעת פגיעה
באיכות השטחים והיקפם ובערכי טבע ,נוף ומורשת.
לעודד ולחזק את החקלאות באזור כחלק ממערך השטחים
הפתוחים.
לאפשר מעבר אדם ולמנוע פגיעה בשטחי מרעה.
להפחית את הניצול של מי תהום ומי מעיינות.
להגביר את המודעות לחשיבותם ולתרומתם הייחודית של
השטחים החקלאיים ושל השטחים הפתוחים באזור.
 8למתג את התוצרת החקלאית של אזור השותפות כתוצר
איכותי ,בריא ומקיים.
לעודד את מכירת התוצרת החקלאית לתושבי האזור ,באופן
ישיר וללא פערי תיווך.
להגביר את שיתוף הפעולה בין חקלאי האזור בשיווק תוצרתם.
41

ריסוסים
מידע .הנגשת מידע לגבי סוגיית הריסוס באתר השותפות
באופן המפחית חששות התושבים ויוצר מידע מתאים,
רלוונטי ומהימן (לדוגמא :מידע לגבי תקנות משרד החקלאות
וסוגי החומרים המותרים לשימוש ,תקן ,global gap
שחקלאים עובדים לפיו ,המעבר להדברה משולבת ועוד).
ממשק שכנים .יצירת ממשק אפקטיבי של עדכון ומידע בין
חקלאים ותושבים באזור המגע .מבוסס על עיקרון השכנות
הטובה.
פורומים לשיח .יצירת מנגנון/פורום אזורי המאפשר שיח
ודיאלוג ישיר בין חקלאים ,תושבים ,פעילי סביבה וגורמים
רלוונטיים נוספים ומהווה במה לליבון בעיות וניהול מחלוקות.
קידום חוקי עזר עירוניים היכולים לסייע באכיפה וטיפול
בחקלאים בעייתיים ,כללי עזר לוועדות החקלאיות.
קידום מיזמים ארוכי טווח לשיפור נושא הריסוסים .לדוגמא:
אימוץ רחב היקף של גישת ההדברה המשולבת באזור
השותפות.
קידום מיזמים לתמיכה קהילתית בחקלאים המאמצים
גישות של חקלאות ידידותית לסביבה ולאדם.
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נזקי בעלי חיים לחקלאות
קידום פיילוט במתכונת דומה לפיילוט שפועל במועצה אזורית
חוף הכרמל ,הפעלת פקח ייעודי של רט”ג.
פסולת בשטחים פתוחים
ריכוז מאמץ של ראשי הרשויות ושיתוף פעולה ביניהם לצורך
פנייה למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולצורך השגת תקציב
שיאפשר את צמצום התופעה.
קידום הנושא כחלק מסדר היום של המועצות והשותפות
לקיימות אזורית ושילוב כלים לצורך התמודדות עם הבעיה
(אכיפה ,מיפוי ,הסברה).
הסברה ויידוע על החלופות הקיימות בנושא פסולת.
חינוך והסברה לציבור הרחב ,לילדים ולנוער.
לאתר מוקדי פסולת הנוצרת על ידי תושבי האזור.
מרעה
לשפר את ניהול ממשק רעייה  -אדם (סוגיית רוכבי אופניים
ושהות אדם בשטחי מרעה).
לשפר את ניהול ממשק רעיה  -טבע (ריכוזי בקר ,השפעת
רעיה על הצומח והחי).

מערכות יחסים ,אמון וכבוד הדדי
מידע .הנגשת מידע באמצעים שונים (הבונה מערכות של
אמון) לגבי סוגיות הליבה של צוות קיום משותף של טבע,
חקלאות ואדם.
מפגש .קידום מפגשים בין הקבוצות השונות על בסיס קבוע
ומתמשך.
פלטפורמות לדיאלוג .יצירת פלטפורמות ופורומים המאפשרים
שיח ודיאלוג מתמשך .העצמת הפורום הקיים כפורום
שפונים אליו והיכול להוות במה לשיח ולפתרון קונפליקטים
בסיוע מקצועי.
העצמת בתי הספר החקלאיים במרחב .כנכס ייחודי לאזור
וכמקום מחבר.

פעילות אדם בשטח חקלאי
הסברה משמעותית ,קמפיין אזורי ,עיתונות.
עבודה ממוקדת עם קבוצות יעד כגון רוכבי אופניים ,הורים
וילדים וכדומה.
פעילות חינוכית וקהילתית משמעותית להסברה ולהגברת
מודעות.
הגברת האכיפה.
פעולה של השותפות לגיוס תקציבי מדינה לטובת שיפור
האכיפה והכנסת אמצעים אלקטרוניים.
התווית נתיבי מעבר מוסדרים עם שילוט מסביר ומכוון.
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כיווני פעולה

פסולת חקלאית
מציאת פתרונות למיכלי הדברה וריסוס.
עבודה עם משרד החקלאות והמועצות ומציאת פתרון להפחתת
העלויות של ריסוק גזם ושינטוע.

שטחים פתוחים
לטפח קהילתיות ולחזק מעורבות ציבור ,קהילתיות,
סולידאריות וערכים נוספים.
לעודד קהילות מקומיות לייצר שיתופי פעולה (בין הקהילה,
הרשות המקומית וגורמים רלוונטיים נוספים כגון :רט”ג,
קק”ל ,רשות ניקוז ואחרים) ולפעול לטובת הנגשה וטיפוח
של שטחים פתוחים והתאמתם לשימוש רצוי.
לעודד רשויות מקומיות לקדם מיפוי ,תכנון וטיפוח של
שטחים פתוחים בצמידות לאזורי מגורים תוך שיתופי פעולה
עם הקהילות וגורמים אחרים.

פלטפורמות שיווק
יצירת התשתית (הפיזית והאינטרנטית) המסייעת לחקלאי
לשווק באופן ישיר.
הדגשת המכירה הישירה כמעשה חברתי קהילתי היוצר
אמון והיכרות .מקום בו נוצר מפגש רציף על העניין עצמו -
יצור וקנית מזון מקומי.
עידוד חקלאות מקומית זעירה המתאימה ביותר לשיווק
ישיר ומעודדת כלכלה מקומית מקיימת.
הגברת מודעות וסיוע לחקלאים המעוניינים למכור מכירה
ישירה.
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הלכה למעשה
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קובעים עובדות בשטח

שני ערוצי עבודה מרכזיים מובילים את השותפות
מתחילת דרכה – הערוץ התכנוני-אסטרטגי והערוץ של
העשייה בפועל.
לצד התהליך האסטרטגי קודמו בשנתיים האחרונות
מיזמים יישומיים בשטח .התהליך מטבעו דרש זמן רב
לחשיבה ,לשיח ,לתכנון ולהעמקה ,ולצדו קידמנו כל העת
פעילויות מגוונות שעוררו והאירו את מרחב השותפות
בעשייה בפועל .כך כבר בתחילת הדרך יצרנו נראות של
עשייה במרחב.

הלכה למעשה

כמה מהמיזמים הם חוצי מרחב וקודמו באמצעות צוותי
השותפות המקצועיים .אחרים צמחו מתוך הקהילות
במרחב .עשרות יזמים הפעילו מיזמים סביבתיים בתוך
הקהילה ,בתמיכת השותפות .תכניות חינוך לקיימות קמו
בשיתוף עם המסגרות החינוכיות של המועצות החברות
בשותפות .נוסף על כך הופעלו תכניות בתוך בתי הספר
והגנים בליווי מקצועי של תחום החינוך .מיזמים נוספים
נבטו מתוך הצוותים המקצועיים שעבדו על תחומי
הליבה .לצד כל אלה ,התקיימו השנה מגוון הכשרות וימי
עיון במטרה לחשוף את כלל השותפים לסוגיות הקיימּות
באזורנו ולאפשר למידה והעמקה בנושאים הרלוונטיים.
בעמודים הבאים נציג בתמצית את שלל המיזמים
שהופעלו בשנתיים האחרונות במרחב השותפות.
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תכניות חינוך שהופעלו בשנת 2016
ביישובי השותפות

ה כל מת חיל ב חינוך

מצמיחים אחריות סביבתית
כחלק מהתפיסה המרחבית של השותפות ,אנו רואים בחינוך
לעקרונות הקיימות ערך ראשון במעלה .כקהילה המאמצת
את עקרונות הקיימות מחובתנו להקנות לדור הצעיר כלים
להכרת סביבת חייהם ולהבנה של יחסי הגומלין בין המערכות
האקולוגיות לאיכות החיים של כולנו .אנו מאמינים שהדילמות
שאתן מתמודדים התלמידים היום ישפיעו על בחירותיהם בעתיד
ִ
ויצמיחו דור שהאחריות הסביבתית תהיה טבועה בו.

פורום מנהלי מחלקות חינוך
השנה הוקם פורום מנהלי מחלקות החינוך מהמועצות החברות
בשותפות .הפורום נפגש מספר פעמים במהלך השנה ועסק
בסוגיות הקיימות מהזווית החינוכית .במהלך המפגשים נוצר
שיח מחבר בין המועצות ,שבו הועלו רעיונות להובלת תהליכים
במסגרות החינוכיות ואף החלו להירקם שיתופי פעולה במיזמים
שונים.

גינה נדיבה:
"גינה נדיבה כמרחב מזמן למידה בבית הספר"  -תכנית השתלמות
למורים המופעלת בשיתוף צוות הגינון הטיפולי ברמת הנדיב.
ליווי וסיוע בהקמת גינות בית ספריות ,כפלטפורמה להתנסות
חוויתית ולמידה חוץ כיתתית בכל ימות השנה.

הלכה למעשה

מסירים מחיצות
אחד העקרונות המרכזיים שאנו מטמיעים בכל התכניות החינוכיות
שאנו מפעילים הוא הסרת המחיצות בין בית הספר או הגן לבין
הקהילה והטבע העוטפים אותם .בדרך זו אנו מעודדים את
שאתן אנו עובדים לצאת החוצה ,לחקור את הסביבה
המערכות ִ
הקרובה ,להכיר אותה ולהכיר בערכה .במסגרת זו הופעלו השנה
מגוון תכניות בהובלת תחום החינוך של השותפות ובשיתוף
פעולה של מערכות החינוך במרחב.

אדם וסביבה:
תכנית המעודדת הכרה של ערכי הטבע והשפעת האדם באמצעות
חקר וניטור מתמשכים ותהליכי חשיבה מדעיים; פיתוח זיקה של
המשתתפים לסביבה הקרובה ,לצד הבנה והתנסות בפעילות חקר
ובתהליכי חשיבה מדעיים.

מבט לקיימות אזורית:
תכנית לימודים במגמת "גיאוגרפיה ,אדם וסביבה" הכוללת
לימודים בכיתה ,סיורים בסביבה הקרובה והתנסות בצילום .דרך
עדשת המצלמה נותנים התלמידים פרשנות ביקורתית לסוגיות
קיימות בסביבתם הקרובה.

ביומימקרי וקיימות:
יומימיקרי הישראלי ותחום החינוך
ְ
הּב
תכנית משותפת לארגון ִ
ברמת הנדיב ,המיועדת לתלמידי חטיבות הביניים ובתי הספר
היסודיים בדגש על תהליכי חקר מעמיקים כבסיס לחדשנות
יומימטית מקיימת.
ֵ
ִּב

" - "Junior Rangersמעורבות חברתית:
תכנית לתלמידי תיכון בשיתוף פארק הטבע ברמת הנדיב ,שבה
התלמידים מתנסים בפעילויות הדרכה ,מחקר ופיקוח תוך למידה
ועיסוק בנושאי קיימות וסביבה.
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געגועים לנחל
ת כ נ ית ל ש י ק ו ם נ ח ל ת נ י נ י ם
השנה ,יצא לדרך מיזם ייחודי לגיבוש תכנית מעשית לשיקום כולל
של נחל תנינים .את המיזם מובילות רשות ניקוז כרמל ,רמת הנדיב
והשותפות לקיימות אזורית .בצוות ההיגוי של התכנית שותפים
גורמים מקצועיים ובעלי עניין מגוונים ביניהם ,משרד החקלאות,
רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע ,קק"ל ,מועצה מקומית
בנימינה ,נציגי חקלאים ,תושבים ,אנשי אקדמיה ,אקולוגיים וכלכלה.
במסגרת התהליך ,נפגשו חברי צוות ההיגוי לכמה ימים מרוכזים
של חקר ולמידה מעמיקים של הנחל .את הצוות ליוו שני מומחים
בינלאומיים שהגיעו לארץ במיוחד לצורך זה :ד"ר ג'יימס ארונסון
מצרפת העוסק באקולוגיה ובשיקום נחלים ופרופ' ג'יימס בליגנאוט
מדרום אפריקה ,כלכלן ,העוסק בשיקום נחלים מן ההיבט הכלכלי.

ביוני  2016יצא לדרך פיילוט ,שהוא פרי עבודה ראשון של תחום
התחבורה המקיימת בשותפות לעידוד נסיעה שיתופית והפחתת
השימוש ברכבים הפרטיים .המהלך נעשה בשיתוף פעולה עם
רכבת ישראל ,תחבורה היום ומחר וחברת  .Moovitמדובר בחניון
ייחודי שמקצה רכבת ישראל בתחנת הרכבת בנימינה ,בשעות
השיא בבקרים ,למכוניות פרטיות בהן מגיעים נהג  +שני נוסעים
ומעלה.
כיום  75%ממשתמשי תחנת רכבת בנימינה מגיעים לתחנה
ברכב פרטי .מטרת המהלך החדשני ,הינה לאפשר ליותר אנשים
להשתמש ברכבת ,תוך וויתור על הנסיעה לתחנה והקצאת זמן
יקר בחיפוש מקום חנייה ברכב הפרטי .במסגרת הפיילוט הוקצו
בשלב ראשון  20מקומות חניה ייעודיים .כיום ,אחרי חצי שנה,
בעקבות עליה בביקוש אנו עומדים בפני הרחבת חניון זה בהתאם
להצלחת הניסוי יורחב המהלך לתחנות נוספות באזור ובהמשך
בכל הארץ.

הלכה למעשה

תכנון כולל  -מהמעלה ועד לים
מלבד צוות ההיגוי ,מלווה את המהלך צוות מתכננים ששוקד על
הכנת התכנית לשיקום .מדובר בפרוייקט רב תחומי ורחב ,שעוסק
במכלול הנחל ,ולראשונה ,בראייה כלל אגנית ,הכוללת מרחב גדול
של שטחי טבע ,חקלאות ויישובים .התכנית שתגובש תתייחס לכל
אורכו של הנחל מן המעלה ועד לים.

ק ארפ ו ל לרכב ת
חנ יו ן י י עודי לנוסעים ב תח בו רה
ש י תופ ית

העיקרון המוביל הוא ההסתכלות האגנית הכוללת על מכלול
שימושי הקרקע באגן בניגוד להתייחסות צרה רק על רצועת האפיק.
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י ות ר פ ר י ח ה ,פ ח ות א חז ק ה
ג י נ ון ב ר  -ק י י מ א ב ר ש ו י ות
פרויקט גינון בר-קיימא החל השנה לפעול ביישובים זכרון יעקב,
בנימינה וגבעת עדה .מטרת המיזם להפוך את הגינון הציבורי
במרחב השותפות לגינון מקיים באופיו – גינון המתחשב בסביבה
ובבריאות התושבים ,חסכוני במים ,מופחת בחומרי הדברה,
מותאם לאקלים הישראלי ומעודד הנאה משפע פריחה (לעומת
גיזום אינטנסיבי) .המיזם מיושם בשטחים הירוקים במועצות,
בפארקים ,בכיכרות ,בשכונות וברחובות ,כשהמטרה להפוך את
המרחב הציבורי הירוק לבריא יותר ,אסתטי ,מזמין ותומך במגוון
הביולוגי (פרפרים ,ציפורים ועוד) .במיזם מושם דגש על הכשרה
והנחיה של צוותי הגינון במועצות כדי לתמוך בקידום פרקטיקה
של גינון מקצועי ,הכולל תכנון נכון ומותאם לצרכים ,לרמת
האחזקה ,למיקום ולתנאים בשטח .המיזם מתנהל בשיתוף פעולה
הדוק עם מחלקות הגינון ושפ"מ (שיפור פני המושבות) במועצות.

זבוב הים התיכון הוא אחד המזיקים המשמעותיים ביותר בנשירים
ובהדרים ,ומאמץ רב מושקע בהדברתו .בעקבות הצלחתו של
פיילוט מחקרי שנערך בשנתיים האחרונות הורחב המיזם שמטרתו
לשפר את יעילות ההדברה של הזבוב באזור ,תוך צמצום השימוש
בחומרי הדברה שאינם ידידותיים לסביבה ולאדם .למיזם שותפים
הוועדה החקלאית של בנימינה–גבעת עדה ושבט הצופים ,והוא
מלווה בניטור ובמעקב מחקרי של רמת הנדיב.
במסגרת המיזם פיזרו חניכי הצופים בגבעת עדה מתקני לכידה
ידידותיים לסביבה ולבריאות בחצרות הבתים שבהן עצי פרי.
מיפוי ,הדרכה וליווי לאורך העונה נעשים על ידי צוות פקחים
מקצועי.
שיטת המתקנים מחייבת שמירת רציפות גיאוגרפית והימנעות
מיצירת "איים" של שטחים לא מוגנים שימשיכו להוות מוקד
להמשך התפתחות הזבוב והתפשטותו .מסיבה זו חשוב להציבם
בצורה מסודרת ומלאה גם בתוך היישובים עצמם ,שבחצרותיהם
ובשטחיהם הציבוריים יש עצי פרי רבים .פיזור כזה יוכל לתרום
לצמצום אוכלוסיית הזבוב הן בתוך היישובים והן בשטחים
החקלאיים המקיפים אותם.

הלכה למעשה

היבט נוסף במיזם זה הוא קידום ההבנה בקרב התושבים ליתרונות
של שיטת הגינון המקיים ולימוד דרכים ליישום עקרונות אלה
בגינה הפרטית .כאן מתפתחים חיבורים טבעיים של מחלקות
הגינון עם יוזמות תושבים המקדמים רעיונות דומים ,כמו מיזם
פרחי הבר ,המטפח שטחים ציבוריים שאינם מושקים על ידי זריעת
פרחי בר.

ב ל י ז ב ו בים בבקש ה
מ י זם ל מי גור הזבוב הים-תיכוני

חלק חשוב מניהול אזורי הוא ביצוע סניטציה של פירות לאחר
קטיף במירב השטח ,ונדרש שיתוף פעולה של התושבים לביצוע
פעולה זו בחצרות פרטיות ובשטחים ציבוריים.
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יז מות ב קהילה וב ח ינ ו ך
אחת מתפיסות היסוד של השותפות היא היכולת של כל
תושב במרחב להיות שותף פעיל ולחולל שינוי .בשונה
מהתאגדויות אזוריות מוכרות ,השותפות מעודדת עשייה
מכלל הרבדים ובזרימה רב-כיוונית .כך ,לצד תהליכים
שזרימתם מלמעלה למטה ,מקודמים תהליכים שעולים
ונובטים מהשטח .כבר בתחילת דרכה של השותפות
פרסמנו "קול קורא" המזמין יזמים מהקהילות במרחב
להציע ולהוביל מיזמים לקידום הקיימות בסביבת מגוריהם.

"משעול ניר" (זכרון יעקב)
ילדי הגן והצוות מטפחים שטח ציבורי בסביבתם ,ברוח יערות המאכל והגינון
הים-תיכוני.
נאווה קוריןnavakurin@gmail.com :

"לעבדה ולשמרה" (זכרון יעקב)
נשות השכונה החרדית מקימות גינה קהילתית לרווחת תושביה.
ציפורה פרנקלtziporahf@gmail.com :
דבורה גמליאלdebgamliel@gmail.com :

גמ"ח קח-תן (זכרון יעקב)
מיזם קהילתי המתווך בין מוסרים למקבלים חפצים מיד שנייה.
ברוריה גריינימן וציבי פוגלבלט:

הלכה למעשה

ההיענות היתה מרשימה ובשנה הראשונה כבר פעלו
במרחב  15מיזמים קהילתיים-סביבתיים .בשנה החולפת
הכפלנו את מספר המיזמים לכ .30-יזמים חדשים הצטרפו
למגרש ,חלקם מהמסגרות החינוכיות וחלקם תושבים
אכפתיים .אנו עדים להתעוררות של עשייה משמעותית
המתרחבת משנה לשנה .פעילים רבים נדבקים ב"חיידק"
העשייה ,מצטרפים ותורמים מזמנם לקידום המיזמים.
מגמה זו ממשיכה גם השנה ובחודש ינואר  2017הצטרפו
מיזמים חדשים.

מיזמי קהילה

3040035@gmail.com

היזמים ,המגיעים מכל המועצות במרחב ,מקבלים לאורך
השנה ליווי והנחיה מצוותי החינוך והקהילה של השותפות,
משתתפים במפגשי למידה וסיעור מוחות ,ומשתפים בידע
וברעיונות .להלן סקירה של המיזמים הפעילים בשנה
החולפת במרחב השותפות לקיימות אזורית.

"ספר קפה" (זכרון יעקב)
יוצרים מקומיים מציגים ספרים בהוצאה עצמאית בבית קפה מקומי.
דניאל כהןish1938@walla.co.il :

ערוץ נחל גיבור (זכרון יעקב)
תושבים מטפחים את הנחל השכונתי ,מתחברים לטבע ויוצאים נשכרים.
מירב לביא-בקיןmeravlb@gmail.com :

"היער הנדיב" (בנימינה)
יער מאכל המפותח על ידי הקהילה המקומית בסמוך למסילת הברזל.
יניר דודזאדהyanir.dz@gmail.com :
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"פרחי בר" (בנימינה וגבעת עדה)
תושבי בנימינה וגבעת עדה מאמצים קטעי רחובות ליד הבית ,בגישת גינון בר-
קיימא.
ענת ליברמןlibermananat@gmail.com :

"חיים לנחל תנינים" (בנימינה)
תושבי בנימינה למען שיקומו של הנחל – סימון שבילים ,פינות ישיבה ואירועי קהילה.
תמי שליירtami221173@gmail.com :

"קוראים מבראשית" (בנימינה)
ספריות קהילתיות בשטחים ציבוריים – לעידוד מיחזור ,תחושת קהילתיות ,נתינה
ושכנות טובה ,בהובלת בי"ס בראשית.
טלי חנניהtaligilh@gmail.com :

"עצי מורשת" (גבעת עדה)
מיפוי מקוון של עצים ותיקים באמצעות הטלפונים החכמים.
אייל טפרברגteperberg97@gmail.com :

"חינוך יער" (גבעת עדה)
הקהילה ומערכת החינוך מאמצות את יער אלות עדה – חיבור בין טבע ,חינוך
וקהילה.
ענת לב אריanat@maarag.com :

גינה קהילתית בטיפת חלב (ג'סר אל-זרקא)
גינה קהילתית בחצר טיפת חלב ,שילדי בית הספר הסמוך מקימים ומתחזקים אותה.
מוחמד ג'ורבןjorban@walla.com :
מוסטפה בכירmostafabakir@walla.com :

"חבצלת החוף" (ג'סר א-זרקא)
תלמידי בית הספר אלקנדיל פועלים להגברת המודעות ולשמירה על המגוון
הביולוגי בכפר ,בחוף ובכפר הדייגים.
ווגוד דרואשהwegod2007@gmail.com :

"נשים יוצרות סביבה" (ג'סר אל-זרקא)
נשות ג'סר אל-זרקא מובילות שינוי – ייצור קומפוסט ביתי וטיפוח גן השלום
כמרחב ציבורי קהילתי
וורדה עמאשwgorban@gmail.com :

שותפות בין דורית (גבעת נילי)
חיבור בין-דורי של ילדי הגנים עם גמלאי היישובים לאימוץ חורשת המייסדים
ולטיפוחה.
יעל גוזלןyaelgoz68@gmail.com :

"גשר לערבית" (ג'סר אל-זרקא)
קורסים לתושבי האזור השכנים ללימוד השפה והתרבות תוך היכרות עם הכפר
ועם תושביו.
אור גילתtolaiso@gmail.com :

"בשביל השכנות והטבע" (ג'סר אל-זרקא ובית חנניה)
ילדי הגנים מבית חנניה ומג'סר א-זרקא בפעילות משותפת להכרת הטבע ושמירה
על המגוון הביולוגי בסביבה הקרובה.
רחלי אברהםracheli@hcarmel.org.il :

"בור גני" (מעגן מיכאל)
מחצבת כורכר נטושה הופכת למשתלת תבלינים משגשגת – תוך חינוך לגידול
אורגני של ירקות ,מזון בריא וקיימות.
נחום לאמור פרידמןrmn.araman@gmail.com :

"כן לסנונית" (זכרון יעקב)
תלמידי בתי הספר בזכרון יעקב למען שימור קני הסנוניות במושבה ,בשת"פ עם
עסקים מקומיים ,משקמים ומעודדים את קינון הסנוניות.
צהלה ברושtzahala.eco@gmail.com :

הלכה למעשה
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"שביל ג’סר מקיים" (ג'סר א-זרקא)
תלמידי חטיבת הביניים בבית הספר אלמנרה מובילים שינוי סביבתי ,באמצעות
שביל בכפר ומעצימים את תחושת הגאווה והשייכות למקום ולסביבה.
שאדי עמאשshadi9811@gmail.com :

"לומדים יחד – מגוון ביולוגי מקומי" (גבעת עדה וג’סר אל-זרקא)
תלמידי גבעת עדה וג’סר אל-זרקא לומדים יחד על שמירת המגוון הביולוגי
שבסביבתם הקרובה ,ועל הדרך – מתחברים.
סנאאsanazozo@yahoo.com :

"בשביל הנחל" (ג'סר אל-זרקא ואלונה)
תלמידי בתי-הספר תל"י אלונה ואל-וואדי בג'סר א-זרקא מחזקים זיקה ואחריות
לסביבתם הקרובה ולנחל תנינים.
יובל צרפתיyuvalz1973@gmail.com :

גשר בין קהילות (מעגן מיכאל וג'סר אל-זרקא)
שיקום משותף של גשר וילהלם ההיסטורי בשפך נחל תנינים .גשר של תקשורת
בין תלמידי חוף הכרמל לתלמידי ג’סר אל-זרקא.
מירי גרוסmirigrs@gmail.com :

מנהיגות נוער ירוקה (ג’סר אל-זרקא)
טיפוח שכבת מנהיגות וקידום אחריות סביבתית בחטיבה החדשה בג'סר א-זרקא.
סוהאד נזמיnazme@walla.com :

"הזדמנות שניה" (זכרון יעקב)
תלמידי תיכון המושבה בזכרון יעקב מפעילים חנות יד שניה בבית הספר ,במטרה
להפחית צריכה של משאבי טבע.
אורלי רוזנברגorly@highzy.co.il :
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הלכה למעשה > לא נפסיק ללמוד

במקביל לתהליכים האסטרטגיים ולמיזמים הלכה
למעשה ,אנו מקדישים לאורך הדרך חשיבות רבה
ללמידה ולהתחדשות .קיימות היא גם שיתוף בידע
ובמידע ,ואנו מאמינים שלמידה והיכרות עם נושאי
הקיימות הן חלק משמעותי מהמהלך לקירוב
התושבים ,הפעילים ,בעלי התפקידים במועצות ומגוון
בעלי העניין.

סמינר קיימות למובילים במועצות
בעלי תפקידים מובילים ברשויות המקומיות השתתפו בספטמבר
 2016בסמינר בן יומיים בנושאי קיימות ,במטרה לחשוף לתפיסות
העדכניות בתחום ,לחבר בין עמיתים במועצות החברות בשותפות,
ליצור קשרים מקצועיים ולהניח יסודות להנהגת מהלכים מקדמי
קיימות במועצות.
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"רוכבים על הגל" – כנס בנושא קידום תשתיות אופניים
ברשויות המקומיות
כחלק מפעילות תחבורה מקיימת בשותפות ,נערך באוקטובר השנה
כנס שעסק במכלול ההיבטים של תכנון עירוני ואזורי המקדם רכיבת
אופניים כאמצעי ליוממות בת-קיימא .בכנס הוצגו גישות עדכניות
לקידום הנושא בישראל ובעולם ונערך דיון באתגרים ובחסמים בקידום
תשתיות לרכיבה על אופניים באזור בקעת הנדיב..

סיור מקצועי בנושא גינון בר-קיימא
במסגרת פרויקט גינון בר-קיימא שמקדמת השותפות ברשויות
המקומיות ,יצאו מנהלים ועובדים של מחלקות הגינון מיישובי השותפות
לסיור מקצועי בכרמיאל ,במטרה ללמוד ולהכיר מקרוב את עקרונות
הגינון המקיים .לסיור הצטרפו תושבים ופעילים בשותפות המעוניינים
לקדם את הנושא בקהילה.
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מנהיגות אזורית לקיימות

מקומה של תחנת הרכבת בתכנון העירוני והאזורי – יום עיון

שיקום אקולוגי של נחלים – יום עיון וסדנה מקצועית

תכנית הכשרה בת  14מפגשים שהופעלה לאורך השנה בשיתוף מרכז השל לקיימות ,במטרה
להכשיר מנהיגות אזורית שתיקח חלק משמעותי ומשפיע בקידום נושאי הקיימות במרחב.

יום עיון בהשתתפות אנשי מקצוע ואקדמיה מתחומי התכנון,
ההנדסה והתחבורה ,נערך בחודש יוני במטרה לעורר שיח סביב
תפיסת מקומה של תחנת הרכבת בתכנון העירוני והאזורי .בכנס
הוצגו גישות עדכניות מרחבי העולם הממצבות את תחנת הרכבת
ככלי לפיתוח כלכלי ועירוני.

כחלק מהמהלך לשיקום נחל תנינים התקיים בפברואר יום עיון פתוח
לציבור מקצועי .יום העיון לווה בסדנה בת יומיים עבור חברי צוות ההיגוי
לשיקום נחל תנינים .את תהליך הלמידה ליוו שני מומחים בינלאומיים
שהגיעו לארץ במיוחד לצורך זה :ד"ר ג'יימס ארונסון מצרפת ,העוסק
באקולוגיה ובשיקום נחלים ,ופרופ' ג'יימס בליגנאוט מדרום אפריקה,
כלכלן העוסק בשיקום נחלים מן ההיבט הכלכלי.
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נעמי אפל
מנהלת

הילה רווה
רכזת תיאום
ואדמיניסטרציה

ליאת הדר
מנהלת תחום
המחקר ברמת
הנדיב

יפעת דיאס
עוזרת
אדמיניסטרציה

אירית לדור
מנהלת תחום
החינוך

תמר ארבל-אלישע
מנהלת תחום
הקהילה

חיה גלמן
דוברות והסברה

עידית אלחסיד
מנהלת "קומיוניטי",
ליווי מקצועי של
תחומי הקהילה
והחינוך

דואן חנן
חברת "קומיוניטי",
ליווי מקצועי של
המיזמים

אביעד שר-שלום
יועץ לענייני
קיימות

אמיתי הר-לב
מנכ"ל "מודוס",
הובלת התהליך
האסטרטגי

נגה שני
חברת "מודוס",
ליווי התהליך
האסטרטגי

"להבטיח שהמרחב בו אנו חיים יהיה מרחב הנהנה מחוסן סביבתי ,חברתי וכלכלי לאורך ימים;
שקהילות המרחב מיישמות עקרונות של קיימות בחייהן ופועלות לשיפור מתמיד של מצב
הסביבה האנושית ,כלכלית ואקולוגית בו;
שהרשויות עובדות יחד וחולקות אסטרטגיה משותפת למימוש החזון".
חזון השותפות
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