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תקציר מנהלים
השותפות לקיימות אזורית ,הוקמה בשנת  2015במטרה לקדם
התנהלות מקיימת יותר באזור הסובב את בקעת הנדיב .השותפות
מאגדת שישה שותפים :שלוש מועצות מקומיות :זיכרון יעקב,
בנימינה-גבעת עדה וג'סר אל-זרקא ,שתי מועצות אזוריות :חוף
הכרמל ואלונה ורמת הנדיב.

השותפות
לקיימות
אזורית

מועצות מקומיות

זכרון יעקב
בנימינה  -גבעת עדה
ג'סר אל-זרקא

מועצות אזוריות
חוף הכרמל
אלונה

רמת הנדיב

אחד מיעדי השותפות המרכזיים הוא ליצור אסטרטגיות ברורות
ומוסכמות ,באמצעות דיאלוג עם בעלי עניין ,בסוגיות ליבה בקיימות.
כחלק מהתהליך האסטרטגי ולימוד המצב הקיים ,נערכה עבודה זו.
מטרתה היא למפות את תפיסותיהם של בעלי העניין לגבי שלוש
מהויות מרכזיות לשותפות :שיתוף פעולה  /קיימות  /אזור .בסך
הכל מופו  20קבוצות שונות של בעלי עניין מרכזיים ומתוכם נפגשנו
לראיונות עומק חצי מובנים ,עם נציגי  15קבוצות .העבודה מציגה
ניתוח תוכן מתכלל של עיקרי הדברים.
חוף הכרמל
זכרון יעקב
אלונה
רמת הנדיב
ג'סר אל-זרקא
בנימינה  -גבעת עדה
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שיתופי פעולה באזור

מבחינת שיתופי הפעולה הקיימים באזור ,נראה כי מרבית בעלי
העניין אינם מכירים שיתופי פעולה אזוריים ,ואלו המוכרים להם הם
מקומיים .בין הדוגמאות המועטות צוינו המיזמים הקהילתיים של
השותפות והתארגנות אזרחית סביב נחל תנינים ושבילי אופניים.
מאידך ,ממרבית הראיונות עלה שתושבי האזור רואים בשותפות
אזורית פלטפורמה חשובה ולעיתים הכרחית לשיתופי פעולה
היכולים לקדם מגוון רחב של סוגיות קיימות .המרכזיים שבהם:
חיזוק זהות ,התודעה האזורית ,הסולידאריות והמעורבות
החברתית
יצירת פלטפורמות המאפשרות שיתוף פעולה אזורי בעיקר
לעמיתים ,בעלי עניין ומקבלי החלטות
שיתוף פעולה אזורי כאמצעי הכרחי לשמירת הצביון והייחודיות
של המרחב
פיתוח תיירות אזורית הנשענת על נכסים מקומיים
חיזוק ג'סר אל זרקא

סוגיות מרכזיות לקידום קיימות אזורית

ממצא בולט נוסף שעלה מתוך הראיונות הוא הסוגיות המרכזיות
בהן יש להתמקד ,על מנת לקדם קיימות אזורית .מתוך התשובות
ניתן ללמוד למה מתכוונים בעלי העניין כשהם חושבים על קיימות
ובמה לתפיסתם חשוב יותר לעסוק ,כדי לקדם קיימות במרחב.
מרבית המרואיינים הצביעו על שלושה נושאים מרכזיים:
קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם
תחבורה מקיימת
כלכלה אזורית מקיימת
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קיום משותף של אדם ,טבע וחקלאות
בנושא זה הודגשו היבטים הקשורים לממשק שבין חקלאים ושאינם
חקלאים; בעיקר סוגיות הקשורות למידע וידע כבסיס לבניית אמון
וטיוב מערכת היחסים ,קיום דיאלוג רציף ושיתוף פעולה ,קידום
חקלאות מקיימת יותר ,ופעילות כלכלית משלימה בקרקע ובמבנים
חקלאיים.
תחבורה מקיימת
בנושא התחבורה הודגש קידום אמצעים להפחתת נסועה ברכב
פרטי ,ביניהם ,תחבורה ציבורית ודרך יפו כקונפליקט שנכון
שהשותפות תתייחס אליו.

כלכלה מקומית מקיימת
בנושאי כלכלה אזורית מקיימת הודגשו היבטים של רכש מקומי,
ניצול היתרון לגודל לאיגום משאבים לאזור ונושא אזורי התעסוקה
המשותפים.
נציין כי במקביל לתהליך עבודה זה קידמה השותפות דיאלוג מעמיק
עם נציגי בעלי העניין ,שבחרו בשלושת סוגיות אלו כסוגיות הליבה
בהן תקדם השותפות אסטרטגיה מוסכמת .בנוסף העלו המרואיינים
סוגיות נוספות אותן חשוב שהשותפות תקדם לתפיסתם :הגברת
המודעות לקיימות והטמעת ערכים אלו בקרב ממלאי תפקידים,
מקבלי החלטות והציבור הרחב .עוד עלו חשיבות חינוך לקיימות
וניהול משאבי טבע משותפים.
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הבנת המושג קיימות

מהראיונות עלה כי קיים קושי בהבנת המושג 'קיימות' ובהטמעתו
במיוחד בהקשר של 'השותפות לקיימות אזורית' .את התפיסות
המרכזיות ביחס לקיימות ניתן לחלק לאלו הרואים אותה בעיקר
כשמירה על משאבי הטבע ,כהתחשבות באחר ,כשותפות וכשינוי
תפיסתי באורח החיים ,כחשיבה לטווח ארוך או כמושג המצריך
הגדרה מחדש.
ביסודה של קיימות ושותפות גלום הפוטנציאל לקונפליקט .למרות
שהשאלה שהוצגה לבעלי העניין ביקשה למפות את הקונפליקטים
המרכזיים באזור מרבית התשובות התייחסו לחסמים ולאתגרים
אשר יקשו על מימוש החזון.
המרואיינים ציינו שבעה חסמים מרכזיים ,אשר יכולים לדעתם
לפגום בהצלחת השותפות:
תודעה אזורית מוגבלת הבאה לידי ביטוי בין היתר בשיתופי
פעולה מוגבלים בין המועצות החברות בשותפות.
קהילה וחברה אזרחית הטרוגנית בעיקר בהיבט של שוני חברתי
כלכלי בין הקהילות במרחב ומודעות אזרחית מוגבלת ביחס
ליכולת להשפיע ולשנות.
התנהלות לא מקיימת מספיק של המועצות ,ובעיקר אינטרסים
שונים של מקבלי ההחלטות.
צורך לספק שירותים ברמה גבוהה לתושבים מול משאבים
מוניציפאליים מוגבלים וחוסר מקצועיות בניהול המרחב.
המתח בין הרצון לשמור על מרחב כפרי וצורך בפיתוח ,מערכת
הקשרים והיחסים בין חקלאים לתושבים שאינם חקלאים
חוסר מודעות לפוטנציאל התיירותי הקיים באזור
מאפייניה וצרכיה השונים של ג'יסר אל-זרקא ביחס ליתר יישובי
השותפות.
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ציפיות מתהליך השותפות

כתשומה חשובה לעיצוב התהליך הנכון וכתרומה אפשרית להערכת
השותפות ,התבקשו נציגי בעלי העניין להגדיר את ציפיותיהם
מתהליך השותפות ומתוצריה .מתשובותיהם עולה כי הציפיות
המרכזיות לגבי תהליך השותפות הן:
פעילות השותפות תהיה מבוססת על מעורבות ודיאלוג של בעלי
עניין
השותפות תעלה את המודעות לנושאי קיימות וסביבה
השותפות תייצר עשייה משמעותית מתוך אסטרטגיה ברורה

ציפיות מתוצרי השותפות

עולה כי המרואיינים מצפים שהשותפות תקדם את האזור ,תאפשר
איגום של משאבים ,תייצר פרויקטים אזוריים ותאפשר התפתחות
של תיירות אזורית .בנוסף עלה כי חשוב שהשותפות תייצר מסגרות
ארגוניות מתמשכות ומתוקצבות ,תביא לשינוי תפיסתי ויישומי
אצל מקבלי ההחלטות ,תייצר תמורות בג'סר אל-זרקא ותחזק את
החקלאות באזור.

מתוך מאגר התמונות של רמת הנדיב

הצלחת השותפות

המשתתפים ציינו שבעה נושאים אשר יחשבו בעיניהם כהצלחה:
שמירה על מרחב כפרי בשילוב פיתוח מבוקר
העלאת המודעות לקיימות
יצירת מדדים למשילות מקיימת
התהוות השותפות כישות ארגונית מוסדרת וברורה
פיתוח פרויקטים בקנה מידה אזורי המבוססים על שיתופי פעולה
שיפור מצב החקלאות והחקלאים הפועלים באזור
התפתחות האזור כאזור תיירותי מפותח
שיפור איכות החיים בג'סר אל זרקא
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הקדמה
רקע

השותפות לקיימות אזורית ,היא יוזמה שהחלה בראשית 2015
במטרה לקדם התנהלות מקיימת יותר באזור הסובב את בקעת
הנדיב .השותפות שמה לעצמה כיעד להוביל שינוי משמעותי באזור
בנושא קיימות .השותפות מאגדת שישה שותפים :שלוש מועצות
מקומיות :זיכרון יעקב ,בנימינה-גבעת עדה וג'סר אל-זרקא ,שתי
מועצות אזוריות :חוף הכרמל ואלונה ורמת הנדיב.
השותפות מקדמת ארבעה ערוצי פעולה מרכזיים:
 .1גיבוש תכנית אסטרטגית כוללת לביסוס הקיימות במרחב,
מתוך דיאלוג עם בעלי עניין ,שהמנהיגות המקומית מחויבת
ליישומה.
 .2הגברת הטמעתם של עקרונות ומדדי קיימות בשיקולי קבלת
ההחלטות של בעלי עניין מרכזיים במרחב ,באמצעות העלאת
המודעות לקיימות ולמעורבות קהילתית.
 .3יצירת מידע וידע יישומי והפצתו כבסיס לנקיטת פעולות
ולניהול מרחב מקיים אפקטיבי.
 .4הנעת פרויקטים התומכים הלכה למעשה בקיומו של מרחב
מקיים.
בשנה האחרונה התקיימו מספר מפגשים של ראשי המועצות
לקידום השותפות וכן שני מפגשים גדולים של פורום בעלי עניין
מרכזיים מהאזור ,במטרה ללמוד את נושאי הקיימות השונים
ולבחור נושאים מרכזיים לקידום .שלושה נושאים נבחרו על ידי
הפורום המוביל לקידום במסגרת השותפות :כלכלה מקומית/
אזורית מקיימת; קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם; תחבורה
מקיימת .במסגרת זו הוקמו צוותי פעולה נושאיים שמטרתם לגבש
אסטרטגיה כוללת וכיווני פעולה בכל אחד מהנושאים.
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מיפוי על פי טיפולוגיה

במקביל להתפתחות השותפות ולבניית הפלטפורמות השונות,
התקיים תהליך מיפוי עמדות ותפיסות של בעלי העניין ,שכלל
ראיונות עם  37בעלי עניין על פי טיפולוגיה מרחבית ותחומית.
רשימת הראיונות המפורטת מופיעה בנספח א' לדו"ח זה.
מטרת תהליך המיפוי הייתה לבחון לעומק ,מעבר למפגשים
הקבוצתיים ,מהן התפיסות הרווחות בקרב בעלי העניין באזור,
לתת אפשרות ביטוי למגוון הקולות ,הדעות והצרכים ,ולזהות
קונפליקטים וחסמים .נקודת המוצא הייתה שתהליך מסוג זה,
שבבסיסו מושתת על שיתוף פעולה ,מחייב הכרות מעמיקה עם
בעלי העניין המכירים היטב את האזור ,ותרומתם להבניית המשך
התהליך מהותית.
חינוך והורים
חינוך א-פורמאלי
חברה אזרחית
ארגוני תושבים
ארגונים סטטוטוריים
חקלאים
תיירנים
תעשיינים
עיתונאות ותקשורת
אדריכלים ומתכננים
עסקים קטנים
קשישים
אמנים
ממלאי תפקידים
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בהקשר זה יצוין כי רובם המכריע של בעלי העניין שרואיינו השתתפו
לפחות באחד המפגשים של הפורום המוביל ,וחלקם חברים באחד
מצוותי העבודה .הראיונות בוצעו באופן פרונטאלי ,במשך כשעה
וחצי וכללו שלושה חלקים מרכזיים:
פתיחה והכרות  -הצגת השותפות ,עדכון לגבי התהליך ומטרת
הראיון.
מיפוי בעלי העניין  -שאלות לגבי התשתית האזרחית אליה
משתייך המרואיין.
מיפוי עמדות ותפיסות  -החלק הארי של הדו"ח הכולל  6שאלות
לגבי שיתופי פעולה ,אזוריות וקיימות.
השאלון המלא מצורף בנספח ב' לדו"ח.

מבנה העבודה
הדו"ח מורכב מחמישה פרקים מרכזיים .לאחר ההקדמה הכוללת
רקע ,ומידע לגבי מטרות ומבנה העבודה ועיקרי המתודולוגיה,
עוסק הפרק הראשון במיפוי בעלי העניין ומאפייני התשתית
האזרחית לדיאלוג .במסגרת גבולות העבודה ניתחנו את האופן בו
בעלי העניין מאורגנים ואת הדרכים המרכזיות לתקשר עימם –
אלו מהווים את התשתית האזרחית לדיאלוג .מופו עשרים קבוצות
מרכזיות של בעלי עניין ,מתוכן נערכו מפגשים עם נציגי  15קבוצות.
הפרק השני מתייחס לשיתוף פעולה אזורי באמצעות שתי שאלות
שונות .הראשונה בחנה את תפיסותיהם של נציגי בעלי העניין לגבי
שיתופי פעולה מרכזיים הקיימים במרחב השותפות .השנייה בחנה
את תפיסותיהם לגבי דברים ששיתוף פעולה אזורי יכול לקדם
משמעותית.
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בשאלה זו ביקשנו להבין מהם למעשה הצרכים המשותפים של
השחקנים השונים באזור ומה ניתן ,לתפיסתם ,לקדם באמצעות
שיתופי פעולה אזוריים .במילים אחרות ,ביקשנו לשפוך אור על
תפיסתם של בעלי העניין ,לגבי היכן שיתוף פעולה בקנה מידה
אזורי ,יכול להביא ערך מוסף מירבי.
הפרק השלישי עוסק בתפיסות בעלי העניין לגבי קיימות אזורית
וגם הוא כלל שתי שאלות שונות .האחת התייחסה לסוגיות בהן
חשוב לעזור כדי לקדם קיימות במרחב השותפות .שאלה זו בחנה
שני היבטים יחד :למה מתכוונים בעלי העניין כשהם חושבים על
קיימות (מהן הסוגיות מהן "מורכבת" הקיימות) ובמה לתפיסתם
חשוב יותר לעסוק כדי לקדם קיימות במרחב .שאלה שנייה בחנה
את יחסם של המרואיינים למושג קיימות.
הפרק הרביעי עוסק בשאלה מעניינת המתייחסת לקיומו של
קונפליקט מובנה הגלום בשני המושגים קיימות ושותפות .בעלי
העניין נשאלו לגבי הקונפליקטים המרכזיים באזור שפתרונם
יכול לעזור לאזור ולתושביו .חלק גדול מהתשובות התייחס דווקא
לחסמים ולאתגרים באזור מאשר לקונפליקטים הרלוונטיים יותר
להתייחסות במסגרת השותפות.
הפרק החמישי והאחרון עוסק בשתי שאלות משלימות :האחת,
מהן הציפיות של נציגי בעלי העניין מהשותפות .התשובות מוצגות
בהבחנה בין ציפיות מהתהליך לבין ציפיות ותוצרי השותפות.
השנייה בחנה את תפיסות המרואיינים לגבי מה יחשב כהצלחה של
השותפות .התשובות מאפשרות להציב מדדי הצלחה ראשוניים.
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מתודולוגיה

שיטת העבודה מבוססת על הפרקטיקה של ניתוח תמתי (נושאי)
המהווה שיטה בולטת במחקר האיכותני המנסה לתאר ולהסביר את
ההתנהגויות והתפיסות של בני אדם מנקודת הראות של הנחקרים
עצמם .מדובר במחקר תיאורי פרשני המנסה ליצור תובנות מתוך
התבוננות סובייקטיבית (.)Creswell, 2009
במסגרת העבודה קיימנו  37ראיונות עומק חצי מובנים (על פי
מתווה שאלות קבוע) המתגוררים ופועלים באזור השותפות לקיימות
אזורית .הראיונות יצרו בסיס מידע רחב .בשלב ראשון ערכנו ניתוח
תמתי  -קטגורי של כלל ההיגדים בכל סיכומי הראיונות .בשלב הבא
הוגדרו אשכולות של תמות דומות או שחיבורן מסייע להבנת ההקשר.
עבודת ה"פרוק וההרכבה" של הטקסט מאפשרת בחינה מערכתית
של המידע שנאסף במהלך הראיונות .הטקסטים הרלוונטיים לכל
תמה קובצו יחד באופן המאפשר ניתוח תוכן .בשלב נוסף נערך
קיבוץ נוסף של תמות דומות שהטקסטים המשויכים אליהן מהווים
חזרתיות או אינם יוצרים ערך מוסך לניתוח .בסופו של דבר נותחו
כלל הטקסטים והוצגו באופן המאפשר לקורא להבין את תמונת
המצב מתוך דברי נציגי בעלי העניין עמם נפגשנו (שקדי.)2003 ,
למען הסר ספק העבודה מציגה את מיטב הבנתנו לגבי האופן בו
רואים האנשים עמם נפגשנו את המציאות ,ללא התייחסות כמותית.
השימוש בציטוטים בגוף הטקסט נועד כדי לדייק את רוח הדברים,
המשמעויות והמושגים בהם השתמשו אנשים ולא כדי להביא דברים
בשם אומרם.
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תודות

זה המקום להודות ל'שותפות לקיימות אזורית' ולרמת הנדיב על
ההזדמנות להיות שותפים בתהליך מרתק וחשוב זה .תודות לנציגי
בעלי העניין אשר הקדישו מזמנם לפגוש אותנו ולחלוק עמנו את
תפיסותיהם ואמונותיהם באופן כנה ומלא.
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פרק  1מיפוי בעלי העניין ומאפייני התשתית
האזרחית לדיאלוג
מיפוי בעלי העניין במרחב השותפות

בתחילתו של התהליך זיהינו במרחב השותפות  20קבוצות עניין
מרכזיות:

בעלי עניין
שכן רואיינו
("הליבה")

בעלי עניין
שלא רואיינו

חינוך פורמאלי
חינוך א-פורמאלי
חברה אזרחית
ארגוני תושבים
חקלאים
תעשיינים
עסקים קטנים
אמנים
ממלאי תפקידים
ספורט ופנאי
ארגונים סטטוטוריים
תיירנים
עיתונות ומדיה
אדריכלים ומתכננים
קשישים

נבחרי ציבור
אנשי דת
מומחים/אקדמיה
נוער
נקלטי התיישבות
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בבואנו לבחון את מידת ההירתמות של הקבוצות והנכונות של
בעלי העניין להגיע ולהשתתף בפלטפורמות השונות של השותפות,
למדנו כי הליבה מורכבת מ 15 -קבוצות עניין ,ועל כן בחרנו לקיים
ראיונות בעיקר עם קבוצות אלו על פי חלוקה פנים אזורית .ביקשנו
בראיונות להבין מיהם השחקנים המרכזיים באותו תחום ומה רמת
הארגון והתקשורת המאפיינת את התשתית האזרחית .להלן תובנות
ראשוניות בנושא לגבי מרבית הקבוצות ,יודגש כי מדובר במיפוי
ראשוני וחלקי שלא כולל את כל בעלי העניין מאותו תחום אך נותן
תמונה כללית לגבי רמת ההתארגנות והשיתוף:

ממלאי תפקידים

ממלאי התפקידים עימם נפגשנו הם ברובם מנהלי מחלקות
במועצות החברות בשותפות .ניכר כי התשתית האזרחית בכל אחד
מהתחומים במועצות מאורגנת וכי קיים קשר רציף בין המטה לבין
מנהלי המוסדות .הקשר מתבצע בעיקר באמצעות מיילים וקבוצות
וואטסאפ .בחוף הכרמל ,למשל ,יש קשר רציף בין מחלקת החינוך
למנהלים בשטח ופעמיים בחודש מתכנס פורום מנהלי בתי ספר
שמטרתו לימוד משותף ופיתוח.

אנשי חינוך

חינוך פורמאלי  -נפגשנו עם מורים מובילים ומנהלי בתי ספר באזור.
ניכר כי ברמת הארגון הפנימי מתקיים קשר שוטף בין המנהלים,
מפקחת האזורית מטעם משרד החינוך ,ועד הורים יישובי ,ועד
הורים בית ספרי ,פורומים מקומיים של מורים ומנהלי בתי ספר
ותקשורת רציפה מול ההורים באמצעות מיילים וקבוצות וואטסאפ
ובאמצעות הנציגים בוועדים .בג'סר אל זרקא ,למשל ,הוקם בית
ספר מקיף חדש ,במטרה ליצור מסגרות חינוך קטנות יותר (עד כה
היה רק את המקיף הצפוני בו למדו  900תלמידים) .בבית הספר
יש צוות של  30מורים ,מתוכם רק שני מורים מג'סר .כל היתר
מגיעים מיישובי המשולש .מרבית התלמידים בבית הספר ,מגיעים
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מהשכונות הצפוניות של ג'סר שהן השכונות בעלות המעמד הסוציו
אקונומי הנמוך ביותר .הקשר מול ההורים רציף והדוק ומתקיים
בטלפונים ,בקבוצות וואטסאפ ,בארגון ימי הורים בשבתות וגם
בביקורי בית רבים של המורים בבתי התלמידים .יש וועד הורים
בית ספרי ,וועד הורים יישובי ועבודה שוטפת של הנהלת בית הספר
מול מנהלי המחלקות במועצה.
חינוך א-פורמאלי  -בקטגוריה הזו נכללים בעיקר מנהלי מתנ"סים
ומרכזי תרבות .נפגשנו עם בעלי עניין מבנימינה ,ג'סר אל זרקא
ומועצה אזורית חוף הכרמל .ניכר כי המתנ"סים ומרכזי התרבות
באזור מהווים עוגן עבור מנעד רחב של גילאים החל מהגיל הרך
ועד לגיל הזהב .בגלל הגידול המאסיבי בגודל האוכלוסייה ,לרוב
מפוזרים מוסדות אלו במספר מוקדים .לא נמצאו שיתופי פעולה בין
המתנ"סים למרות שהיו מספר ניסיונות בנושא .מרכז מיר"ב בחוף
הכרמל מהווה עוגן תרבות מעט שונה ובאים אליו מבקרים מהאזור
כולו .מחלקת תרבות ,ספורט ,קהילה ותפעול של המועצה פועלות
במרכז והוא מכיל גם היכל תרבות אזורי .הקשר מול התושבים
נעשה באמצעות :פרסום חוברת שנתית ושני ניוזלטר שבועיים
המופצים לכ 6,500-איש.

חברה אזרחית

ככלל ,המיפוי של בעלי העניין בקטגוריה של חברה אזרחית כולל
בעיקר ארגונים ו/או עמותות שעוסקים באיכות סביבה וקיימות
ופועלים בקנה מידה ארצי .ארגוני חברה אזרחית באזור השותפות
מתמקדים בשני נושאים מרכזיים :חינוך לקיימות (כדוגמת הגן
הסולארי) ,וכתובת לתושבים בנושאי סביבה (כדוגמת עמותת
כחול-ירוק) .עמותת כחול ירוק הפועלת באזור ,מתמקדת בעיקר
בתחומי תכנון ומשמשת כמוקד להתארגנויות תושבים .העמותה
נמצאת בקשר רציף עם מועצה אזורית חוף הכרמל ועם עמותת
'אדם טבע ודין' המייצגת אותה בערערים.
לעמותה נציגים במליאת המועצה בוועדה המקומית ויש בה כ30-

על שותפות ,קיימות ואזוריות | תפיסות בעלי עניין בסוגיות הליבה

חברים פעילים וכ 200-חברים רשומים ,שהקשר עמם מתנהל
בעיקר באמצעות מיילים .החברים פועלים לפי תחומים ,לדוגמה:
קבוצה הממוקדת בשמירה על חוף הים וקבוצה המטפלת בתכנית
בינוי דלית אל כרמל ועוספיה.

ארגוני תושבים

חלק ממאפייני האזור הבולטים ,הוא שפע של תושבים פעילים
במועצות החברות בשותפות ,ולוקאל פטריוטיות שמתאפיינת
במעורבות ערה של התושבים במגוון תחומים .ניכרת התארגנות
תושבים סביב נושאים הקשורים בפיתוח האזור ושנויים במחלוקת,
כגון כביש  654ונושא תחנות הדלק .בכל אחת מהמושבות יש מספר
פעילים מרכזיים המייצרים פעילות באמצעות פלטפורמות שונות
(וואטסאפ ,מיילים ופגישות אד-הוק).

חקלאים

החקלאים מהווים קבוצת עניין מרכזית באזור ונציגיהם המרכזיים
רתומים מאוד לתהליך השותפות .מיפינו בכל אחת מהמועצות
השותפות (מלבד ג'סר אל זרקא) את הנציגים המרכזיים של
החקלאיים ,ואת הוועדות והוועדים החקלאים הפועלים באזור.
ניכר כי אין ממשק קבוע בין הוועדות עצמן ,על אף הסמיכות
הגיאוגרפית ,אבל כן קיימים תיאומים לפי צורך .ביישובי אלונה
יש כ 25 -חקלאים פעילים .בעיקר מטעים ,מעט בקר ,תרנגולות
(אחד הלולים הגדולים בארץ ממוקמים באביאל) ,יקבים ודבורים.
בבנימינה  -גבעת עדה  18אלף דונם של שטחים חקלאיים7000 :
דונם גידולי שדה ללא השקיה :חיטה ,שיבולת שועל ,חציר (תבואת
חורף) .כל השאר מטעים :אפרסק ,שזיף ,משמש ,נקטרינה ,רימונים,
כרמי יין ,ענבי מאכל ,הדרים ,אבוקדו ומעט חממות שסק .בנוסף
יש מעט גידולים של בעלי חיים :בקר למאכל ,כבשים למאכל,
עזים לחלב .בבנימינה פועלים  19חקלאים פעילים וכ 20-חקלאים
שמחכירים את הקרקעות .בגבעת עדה כ 50 -חקלאים פעילים.
החקלאים מאוגדים באגודות :אגודת איכרי בנימינה מאגדת את רוב
החקלאים (כ .)60 -אגודת נחלת ז'בוטינסקי כ 20 -חקלאים.
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פרק  2שיתוף פעולה אזורי
השותפות לקיימות אזורית היא שילוב בין שלוש מהויות מרכזיות:
שיתוף פעולה – קיימות – אזור .השאלה הראשונה שהוצגה לבעלי
העניין עסקה בשתיים מתוך שלוש מהויות אלו .לשם כך נשאלו 2
שאלות:
 .1מהם שיתופי הפעולה המרכזיים באזור?
 .2מהם הדברים שלדעתך ,שיתוף פעולה אזורי יכול לקדם ולמנף
משמעותית?

תפיסות לגבי שיתופי פעולה אזוריים באזור השותפות

בשאלה הראשונה ביקשנו מבעלי העניין לספר לנו על שיתופי
פעולה אזוריים שהם מכירים .התשובות שקיבלנו היו מגוונות וניתן
לחלק אותן לשלוש קבוצות מרכזיות:
 .1בעלי עניין עם הכרות נמוכה לשיתופי פעולה באזור .חלק גדול
מבעלי העניין לא מכירים שיתופי פעולה אזוריים ולא חושבים
שקיימים כאלו .מעטים מבין בעלי העניין נתנו דוגמאות לפרויקטים
אזוריים ממקומות אחרים בארץ .לדוגמא שיתוף פעולה בין מערכות
החינוך באזור מגידו ושותפות בניהול נחל בין מעלה עירון ומגידו
(ביוזמת גבעת חביבה).
 .2בעלי עניין עם מודעות נמוכה לקנה מידה אזורי .על אף שהודגש
העניין האזורי ,מרבית בעלי העניין נתנו דוגמאות של שיתופי
פעולה מקומיים ,דבר המעיד על תודעה אזורית נמוכה .לדוגמה:
שיתוף פעולה בין בתי הספר בזיכרון יעקב בנושאים חברתיים או
שוק איכרים בגבעת עדה.

 .3בעלי עניין שהכירו דוגמאות לשיתופי פעולה אזוריים .מבין
הדוגמאות המעטות שעלו בקרב בעלי העניין לשיתופי פעולה
אזוריים השכיחות ביותר הן :המיזמים הקהילתיים של השותפות
לקיימות אזורית ,אזור התעשייה המתוכנן במשותף לזיכרון יעקב,
חוף הכרמל ופרדיס ,שיתופי פעולה סביב נחל תנינים ורוכבי
אופניים שמנסים לקדם שבילי אופניים אזוריים (ליוממות) .בהקשר
זה יצוין כי רבים מבעלי העניין ציינו שיתופי פעולה וירטואליים
בפייסבוק ,אולם גם שם לרוב מדובר בשיתופי פעולה מקומיים ולא
אזוריים (למיפוי קבוצות ודפי הפייסבוק ראה נספח מספר ג').

תפיסות לגבי דברים ששיתוף פעולה אזורי יכול לקדם
משמעותית

בשאלה 'מהם הדברים שלדעתך ,שיתוף פעולה אזורי ,יכול לקדם
ולמנף משמעותית?' ביקשנו להבין (על בסיס ההיכרות של בעלי
העניין עם השטח והגורמים הפועלים בו) מהם למעשה הצרכים
המשותפים של השחקנים השונים באזור ומה ניתן ,לתפיסתם,
לקדם באמצעות שיתופי פעולה אזוריים .ביקשנו לבחון את הקשר
התפיסתי בין סוגיות (דברים) אותם חשוב לקדם לבין שיתוף פעולה
אזורי .במילים אחרות ,ביקשנו לשפוך אור על תפיסתם של בעלי
העניין ,לגבי היכן שיתוף פעולה בקנה מידה אזורי ,יכול להביא
ערך מוסף מירבי.

" 1שיתוף פעולה הוא אירוע במרחב הציבורי שבמסגרתו חוברים שני גורמים או יותר לשם מיצוי אינטרס משותף .אינטרס זה יכול לנבוע ממפגש של יעדים סקטוריאליים שהשחקנים
מבקשים לקדם .אירועים של שיתוף פעולה הם תנאי הכרחי אך לא מספיק לקידומה של קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית .קפיצת מדרגה מחייבת שינוי דפוס היחסים במרחב הציבורי.
(מכון ראות ,הגדרה לשיתוף פעולה ,פברואר .)2008
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החיבור בין שיתוף פעולה אזורי לבין סוגיות  /צרכים באזור הפך את
השאלה למורכבת יותר וגרם לבעלי העניין ,לעתים בפעם הראשונה,
לחשוב על ייחודו ,כמו גם על מורכבותו ,של שיתוף בקנה מידה
כזה .עלו חמישה נושאים מורכבים ומרכזיים שיפורטו בפרק זה,
המתייחסים ליצירת מרחב עם זהות ,בניית פלטפורמות המאפשרות
שיתופי פעולה מתמשכים ,שימור המרחב הכפרי ,פיתוח תיירות
אזורית וביסוס מקומה של ג'סר אל-זרקא במרחב השותפות.

זהות ותודעה אזורית
פלטפורמות המאפשרות שת"פ אזורי
שימור המרחב הכפרי
תיירות אזורית
מקומה של ג'סר א-זרקא בשותפות

מתוך מאגר התמונות של רמת הנדיב
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זהות ותודעה אזורית
קהילה ותודעה אזורית
רבים מבעלי העניין התייחסו לנושא של יצירת קהילתיות באמצעות
שיתופי פעולה אזוריים והדגישו את הצורך בחיזוק ההכרות בין תושבי
היישובים השונים ,יצירת שיח משותף וקידום פרויקטים משותפים.
ניכר כי מרחב השותפות מורכב ממגוון קהילות ,בדרך כלל על פי
חלוקה ליישובים או שכונות ובהתאם להשתייכות אתנית ודתית.
מעטים הם שיתופי הפעולה שחוצים קהילות .שיתוף פעולה אזורי
נתפס כמנוף להיווצרות קהילה שפועלת מעבר לקהילה המקומית.
חלק גדול מבעלי העניין ,הוסיפו וציינו שהקהילות המאפיינות את
האזור הן מאוד הומוגניות וששותפות אזורית יכולה להוות הזדמנות
"ליצירת ערבובים עם קהלים אחרים באמצעות מגוון פרויקטים".
כדי לקדם יצירת קהילה אזורית ,הצביעו הנשאלים על מגוון
אמצעים כגון יצירת מעגלי שיח וארגון פרויקטים משותפים (כגון
ניקיון משותף של המרחבים הציבוריים באזור) שמטרתם לחזק את
התודעה של קהילה אזורית .בנוסף ציינו המרואיינים כי "האזור
מתאפיין בגידול מואץ וכי מגיעים תושבים חדשים רבים שכלל לא
מחוברים למקום ולא מכירים אותו" .חלק מהותי מיצירת קהילה
אזורית ,לתפיסת בעלי העניין ,הוא קידום ההכרות של התושבים,
בדגש על תושבים חדשים ,עם האזור בו הם חיים .שיתופי פעולה
אזוריים יסייעו בחיבור שלהם למקום ,למורשת ולאנשים החיים בו.
סולידאריות ,מעורבות אזרחית ואמונה בכוח הציבור להשפיע
אחד הנושאים שעלה בראיונות עם בעלי העניין ,הוא קידום
ההתארגנות אזרחית והעלאת התודעה החברתית באזור .על פי
המרואיינים שיתופי פעולה אזוריים יכולים לקדם" ,להזיז ולשנות"
נושאים שונים ,בדגש על המרחב הציבורי .על אף שהאזור מתאפיין
בלוקאל פטריוטיות גבוהה ,וניכר שיש פעילות משמעותית של
התארגנויות תושבים בשטח ,סיפרו הנשאלים על מידה גדולה של

תקציר

הקדמה

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

סיכום

נספחים

11

סקפטיות וחוסר אמונה לגבי היכולת לייצר שינוי מחשבתי אצל
מרבית התושבים .שיתופי פעולה אזוריים יסייעו לקדם את הסוגיה
של התארגנות תושבים ופעולה משותפת ,מודעות אזרחית ושקיפות
מידע .כל אלו הם חלק מן התפיסה של משילות מקיימת" .חשוב
שהתפיסה לגבי המרחב הציבורי תשתנה והוא יהיה חשוב לאנשים
כמו המרחב הפרטי שלהם" .למרות ההצלחות השונות וההישגים
של הפעילים (שהם הרמה המאורגנת והפעילה יותר של תושבים)
עדיין חשוב להזכיר ,להנחות וללמד מהי העוצמה שיש בהתארגנות
אזרחית ומהי היכולת של הפעילים לשנות משהו בפועל .יחסית
למעט אנשים יש הבנה ,מהי הכוונה מאחורי הרעיון של שותפות
אזורית ,ולכן חשוב ,כבר בשלבים הראשונים של התהליך ,להתמקד
בקידום פרויקטים משותפים שיחזקו את הפרקטיקה" .אנשים גרים
מאחורי חומות ואין קומוניקציה" .שיתופי פעולה עשויים למנף
יזמות ועשייה קולקטיבית שתחזק את הסולידאריות לאזור.
קהילות מיוחדות במרחב
ישנן במרחב השותפות ,כאמור ,מגוון קהילות ,חלקן בולטות יותר
במרחב הציבורי וחלקן פחות .בכלל זאת ניתן למנות את קהילת
החרדים בזכרון יעקב ,את נשות ג'סר אל זרקא ועוד .שיתוף פעולה
אזורי עלה ככלי שעשוי למנף את נושא התעסוקה בקהילות הללו,
בדגש על תעסוקת נשים .חשוב ,לתפיסת בעלי העניין" ,להשמיע
את הקול" של קהילות אלו ולתת מענה לצרכיהן .דווקא בקהילות
אלו שלרוב מוחלשות יותר ,קיים צורך לשפר נושאים כגון נגישות
לתחבורה ציבורית ,פיתוח מרחבים ציבוריים פתוחים וחיזוק
מוסדות/שירותי הציבור בקהילה ,העולים בקנה אחד עם תפיסות
של קיימות.
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פלטפורמות המאפשרות שת"פ אזורי
פלטפורמות לעמיתים ובעלי עניין
שיתוף פעולה אזורי נתפס אצל חלק גדול מבעלי העניין כהזדמנות
לחיזוק שיתופי הפעולה בין בעלי עניין במרחב ,זאת באמצעות
קיום מפגשים אזוריים ,ומעגלי שיח ולימוד של עמיתים (כגון מעגל
אזורי של מורי התיכון)" .המצב כיום הוא שכל מועצה עומדת בפני
עצמה ,כמות הפרויקטים המשותפים שואפת לאפס .מבחינתי אפילו
אם יהיה מפגש של מנהלי אגף החינוך מכל המועצות זה יהיה הישג
מדהים" .התחושה הרווחת אצל מרבית בעלי העניין היא שיש הרבה
דיבורים על פלטפורמות משותפות אבל אין מי שיוזם ומוביל אותן.
צוין בהקשר הזה ,כי לרמת הנדיב יש ערך מוסף כגוף רציני ומוביל
שיכול ליזום תהליכים שלכל מועצה בנפרד יהיה קשה יותר להוביל.
רמת הנדיב נתפסת כגוף מוביל שיכול למנף את השותפות ולחולל
תהליכים משמעותיים באזור.
שיתוף פעולה בין מקבלי ההחלטות
"בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר אצל ראשי המועצות" .אמירה
זו חזרה בתצורות שונות אצל בעלי עניין רבים; קידום משילות
מקיימת נתפסת כאחד מנושאי הליבה המשמעותיים ששיתוף פעולה
אזורי צריך ויכול למנף .הבסיס למשילות מקיימת ,ו"לשיתוף פעולה
אמיתי שמתחיל מלמעלה" הוא שראשי המועצות ייפגשו ביניהם
באופן קבוע ובתדירות גבוהה .אצל מרבית בעלי העניין קיימת
סקפטיות לגבי היכולת של שיתוף פעולה אזורי לגרום לראשי
המועצות לפעול יחד במגוון תחומים ,והם הדגישו כי על מנת שתהיה
שותפות ,צריכה להתקיים שיחה פתוחה וגלויה בין ראשי המועצות
וחשיבה משותפת לטווח הארוך .שיתוף פעולה בין מקבלי ההחלטות
עשוי לקדם הטמעה של ערכי הקיימות ויישומה הלכה למעשה .זאת
על מנת שיהוו דוגמא בנושא לשאר ממלאי התפקידים ולתושבים,
וישמשו כראש החץ של השותפות.
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שימור המרחב הכפרי
שיתוף פעולה אזורי נתפס אצל חלק גדול מבעלי העניין כאמצעי
הכרחי לשמירה על הצביון הכפרי והייחודיות של האזור .בין היתר
עלו סוגיות כגון :שמירה על ערכי טבע נוף ומורשת של האזור,
קביעת נהלים לשמירה על מסדרונות אקולוגיים ,ניהול אזורי של
המרחבים הפתוחים ,מיפוי בתי גידול ,מתן פתרונות לשמירה על
מינים נדירים ,הגבלת הקמה של מרכזי קניות מסחריים ועוד.

תיירות אזורית

מיפוי נכסים מקומיים כבסיס לפיתוח תיירותי
ממכלול הראיונות עם בעלי העניין ,ניכר כי האזור עשיר בנכסים
מקומיים ומשפע של ייצור מקומי ,אומנים ,אמנים ,יצרנים וכמובן
חקלאים" .האזור הזה הוא כמו שפע של נקודות ללא כל ציר מחבר
ביניהן" .שיתוף פעולה אזורי יכול למנף את האזור מבחינה כלכלית
ותיירותית .זאת באמצעות מיפוי עומק של כל הנכסים המקומיים,
שייצר מפה תיירותית או אתר אינטרנט .מיפוי תיירותי של האזור
נתפס כתוצר חשוב ,בר ביצוע שיכול לסייע בראש ובראשונה
להעלאת המודעות לשפע שיש לאזור להציע (לתושבים ולמבקרים)
ולהוות כלי משמעותי למיתוג האזור ותחושת השייכות אליו.
אפשרויות לינה באזור
בהקשר זה צוין כי אחד היעדים החשובים לשיתוף פעולה אזורי הוא
לקדם את כל הנושא של אפשרויות לינה באזור; "בהיבט התיירותי,
האזור משמש היום בעיקר תחנת ביניים בין תל אביב למטולה,
אנשים עוצרים פה להפסקה אבל לא נשארים ללון" .מיקומו של
האזור במרכז הארץ ,מאפשר למבקרים ,למשל לרוכבי האופניים,
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לבצע "טיולי כוכב" באזור ,בסופם הם יכולים לחזור ללון בבית
או להמשיך לאזור מרוחק יותר .יחד עם זאת ,הטענה כי "על מנת
להביא למקום קבוצות גדולות של תיירים (פנים וחוץ) חשוב מאוד
לקדם תשתית של פתרונות לינה באזור" ,עלתה פעמים רבות.

מקומה של ג'סר א-זרקא בשותפות
חשיבות החיבור של ג'סר אל זרקא לשותפות עלה במרבית הראיונות
עם בעלי העניין .עלה הרצון לקדם היכרות מעמיקה בין תושבי
הכפר לבין תושבי היישובים הסמוכים בפרט ויישובי השותפות
בכלל ,ההזדמנות לפיתוח תיירותי והאתגר לקדם ערכים של קיימות
בכפר על אף שנקודת הפתיחה של תושביו שונה.
הכרות בין הכפר לשכניו
בנושא זה עלה הצורך למינוף שיתופי פעולה בתחומי החינוך
הא-פורמלי בדגש על חינוך ימי (הקמת סניף אזורי של צופי ים)
ומפגשים בין בני נוער ,וכן קיום שיח ודיאלוג בין התושבים" .נדיר
שאני יושב עם השכנים שלי באותו השולחן ומדבר איתם על אותו
נחל שמשותף לשנינו ועל אותה סביבה" .שיתופי פעולה יכולים
למנף שיח ,מפגשים וסיורים משותפים בין תושבי ג'סר לתושבי
האזור כולו ,שלרוב ההיכרות ביניהם שטחית מאוד .בהקשר הזה
עלו מגוון רעיונות ללימוד עמיתים בין בעלי תפקידים בג'סר אל
זרקא לבין בעלי תפקידים באזור כולו .בתוך כך ,עלה הרצון לפתח
מודל של "פרויקט אימוץ מועצות" שבו ,לדוגמא ,ממלאי תפקידים
בתחום החינוך הסביבתי יחנכו מדריכי נוער מג'סר אל זרקא ויתנו
לאותם מדריכים כלים לפיתוח וקידום הנושא.
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פיתוח תיירותי
שיתוף פעולה אזורי בתחום התיירותי וליווי מקצועי של עסקים
קטנים בכפר ,לרבות שילוב של העסקים בג'סר אל זרקא באמצעי
שיווק אזוריים ,עשויים לממש את הפוטנציאל התיירותי הגלום
בג'סר אל זרקא ובאזור כולו לתת מענה לצרכי הפרנסה של
התושבים.
מודעות לקיימות
רבים מהנשאלים ,בדגש על בעלי העניין מתוך הכפר ,ציינו כי
נקודת הבסיס להתייחסות בכל מה שקשור לקיימות ,לא יכולה
להיות כמו אצל השותפות האחרות .כדי לעודד "קיימות אמיתית"
צריך להעלות מודעות לקיימות ולייצר דרכי פעולה המתאימות
לתושבי הכפר .כך לדוגמא ציינו המרואיינים כי על מנת לנקות
את המרחבים הציבוריים יש לחשוב על תגמול שיינתן לבני נוער
שיאספו פסולת מהרחוב.

מתוך מאגר התמונות של רמת הנדיב

 2מתוך האתר של המרכז לקיימות מקומית/http://www.kayamut.org.il :
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פרק  3קיימות אזורית
תפיסת המושג קיימות

על אף שהמושג קיימות שגור מאוד בשיח הציבורי ,ולעתים נעשה
בו שימוש תחת כותרות שונות ובהתאם לתפיסות שונות ,עדיין אין
כיום הסכמה חד משמעית לגבי הגדרתו ,והוא נותר מופשט ולא
ברור במידה רבה .בין מגוון ההגדרות הקיימות בספרות המקצועית
וברשת ,מובאות כאן שתיים שכיחות יותר" :קיימות הינה מצב בו
פעילותנו כיום אינה פוגעת ביכולתם של הדורות הבאים לספק
את צרכיהם ורצונותיהם"" .2קיימות היא השקפת עולם דמוקרטית
אופטימית ,ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה
עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים
על פני כדור הארץ".3
הקושי בהבנת המושג והטמעתו ,מורכב אף יותר כשמדובר על
"שותפות לקיימות אזורית" ,לכן בחרנו לשאול שאלה שמבודדת
את מושג הקיימות ומנסה ולבחון כיצד תופסים בעלי העניין את
המושג .השאלה שהוצגה היא' :מהי התפיסה שלך לגבי קיימות?
מה זו קיימות לדעתך?'
"אני חושבת שכל התחום של קיימות דורש שינגישו אותו לקהילה.
המושג הזה נתפס כמעט אליטיסטי ,כזה ששייך רק 'למחבקי העצים'
 האתגר של השותפות הוא לראות איך מביאים את זה למודעותשל הכלל מבלי לעורר התנגדות" .חלק גדול מבעלי העניין הדגיש
את "מכבסת המילים" והשימוש הפרשני שנעשה במושג בהתאם
לסיטואציות השונות .ככלל ,ניתן לחלק את תפיסת המושג בקרב
בעלי העניין לחמישה היבטים מרכזיים :שמירה על משאבי הטבע;
התחשבות באחר; שינוי תפיסתי; חשיבה לטווח ארוך; מושג כוללני
ערטילאי.
 3מתוך האתר של מרכז הש"ל לקיימות/http://www.heschel.org.il :
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 | 1שמירה על משאבי טבע

"בעיני קיימות היא הדדיות בין האדם לסביבתו ,הבנה שהמשאבים
שברשותנו מוגבלים ושיש צורך לשמור עליהם כי זה מה שנותר לנו".
מרבית בעלי העניין תופסים את מושג הקיימות כהטמעת השיקול
הסביבתי בכל מעשיו של האדם .שמירה על השטחים הפתוחים,
צמצום מפגעי רעש ,שמירה על הצביון הכפרי ,שמירה על המינים
הנכחדים וכדומה" .קיימות היא היכולת שלי לעשות את מה שאני
עושה בהחלטות מושכלות ובצמצום ההשפעה על הטבע" .האיזון
המושכל בין הרצון לצמצם את הפגיעה בסביבה לבין הרצון לקדם
פיתוח מאוזן ,עלה כרעיון מכונן והכרחי בניהול אורח חיים מקיים.

 | 2התחשבות באחר ושותפות

"התפיסה שלי לגבי קיימות היא לקיים ולאפשר לכולם לקדם חברה
פחות כוחנית וקוטבית; לא להצמיח קודקודים אלא להבין שכולנו
צומחים"  -הקשבה ,נכונות וגמישות לצרכי האחר ,אלו מילים שחזרו
בקרב בעלי העניין בניסיון להגדיר את מושג הקיימות .התחשבות
באחר במובן הרחב ביותר :התחשבות בקהילות מוחלשות ,בבעלי
חיים ,בצמחים ובדומם" .אני מוכנה להחליף את המילה קיימות
עם צמד המילים שיתופי-פעולה ,לפני שמקיימים את הקשר עם
הסביבה ,הייתי רוצה לקיים את הקשר בין האנשים עצמם" .חלק
מבעלי העניין הגדירו את הקיימות כמילה נרדפת לשותפות :שותפות
בין ותיקים לחדשים ,שותפות בין מגזרים עם תפיסות עולם שונות
ושותפות בין ערבים ליהודים.

 | 3שינוי תפיסתי באורח החיים

"אני חושבת שקיימות היא שינוי תרבותי ושינוי מודעות שמחייב
שינוי אישי .לא משנה באיזה גובה או נקודת פתיחה נכנסים אליו,
שכל אחד יעשה את השינוי בנקודה שזה "תופס אותו" אבל העיקר
שיהיה שינוי" .הצורך לעשות שינוי באורח החיים ,בין אם בתרבות

על שותפות ,קיימות ואזוריות | תפיסות בעלי עניין בסוגיות הליבה

הצריכה ובין אם בתחומים אחרים ,עלה כמוטיב יסודי בהגדרת
המושג קיימות .האחריות לגבי השינוי האישי אצל כל אחד מאתנו,
וההבנה שהוא תנאי הכרחי לשינויים בקנה מידה רחב יותר ,עברה
כחוט השני בין בעלי העניין שדיברו על שינוי תפיסה ושינוי אורח
החיים.

 | 4חשיבה לטווח ארוך

"קיימות זה כמו משחק שחמט :תחשוב שני צעדים קדימה ולא צעד
אחד .החשיבה לטווחים קצרים מורידה אותנו" .הדרך להשתמש
במשאבים בצורה שלא תפגע ביכולת להשתמש בהם בהמשך,
מהווה עוגן מרכזי בתפיסת הקיימות בקרב בעלי העניין" .קיימות
בעיניי זה פיתוח מושכל שרואה את המשמעות של הפיתוח לטווח
הארוך ,כדי שגם ילדיי ירצו להמשיך לגור פה" .החשיבה על הדורות
הבאים ,התייחסות לעתיד ולא רק להווה ,והצורך לדאוג שהבאים
אחרינו יוכלו ליהנות מהמשאבים ,חזרה כמהות בתפיסת הקיימות
בקרב בעלי העניין.

 | 5מושג שמצריך הגדרה מחדש

"ברמה העקרונית אני אוהב מאוד את המושג וחושב שהוא מקיף את
כל הערכים שהייתי רוצה לחנך עליהם .אבל לצערי עשו למושג הזה
מיתוג גרוע והרסו אותו .קיימות זה הרבה יותר מסביבה ואקטיביזם.
הייתי ממתג אותו ועושה לו הגדרה מחדש" .רבים מבעלי העניין
התקשו להגדיר מהי קיימות ,וחזרו על כך שמדובר במושג כוללני,
ערטילאי "שאף אחד לא באמת טורח להסביר אותו" .קיימת מודעות
לכך שמדובר במושג מאוד חשוב ,בעל ערכים רבים ,יחד עם תחושה
שהוא עדיין מייצג בעיקר נושאים של סביבה ואקטיביזם ,ולכן
דורש מיתוג מחדש.
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סוגיות מרכזיות בנושא קיימות

המושג קיימות נתפס ,אצל מרבית בעלי העניין כמושג ערטילאי ,לא
מספיק נגיש ולעתים אליטיסטי .השאלה מהן הסוגיות בהן חשוב
לעסוק כדי לקדם קיימות באזור? נועדה לבחון שני היבטים יחד:
למה מתכוונים בעלי העניין שהם חושבים על קיימות (מהן הסוגיות
מהן "מורכבת" הקיימות) ובמה לתפיסתם חשוב יותר לעסוק כדי
לקדם קיימות במרחב.
ניתוח התוכן מלמד על שלוש סוגיות מרכזיות שעלו גם במפגשי
הפורום המוביל של השותפות:
• קיום משותף של טבע חקלאות ואדם
• תחבורה מקיימת
• כלכלה מקומית מקיימת
שלוש סוגיות מרכזיות נוספות שעלו הן הטמעת ערכי הקיימות;
חינוך לקיימות; וניהול משאבי טבע.

קיום משותף של אדם ,טבע וחקלאות
אחת הסוגיות המרכזיות ביותר שעברו כחוט השני בין כל
המרואיינים היא הסוגיה שהוגדרה על ידי השותפות כ'קיום משותף
של טבע ,חקלאות ואדם' .זוהי סוגיה רחבה מאוד ,המכילה ,מגוון
דרכים להביט על המציאות הייחודית של האזור .ניתן לומר שהרוב
המכריע של בעלי העניין עימם שוחחנו ,הצביע על נושא כזה או
אחר המשתייך לסוגיה זו ,וניכר כי מרבית בעלי העניין חושבים שזו
אחת הסוגיות המרכזיות שעיסוק בה על ידי השותפות ,יוכל לקדם
את הקיימות במרחב.
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ממשק חקלאים ושאינם חקלאים
אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בקרב מרבית המרואיינים היא
הממשק או מערכות היחסים שבין חקלאים ושאינם חקלאים .זהו
ממשק מאתגר ומורכב הכולל שלושה היבטים מרכזיים:
מידע וידע

דיאלוג ושיתופי פעולה

חקלאות מקיימת יותר

מידע וידע
למידע ולידע יש תפקיד חשוב בבניית אמון בכל מערכת יחסים.
תושבים חוששים מהשפעות שליליות של החקלאות הפועלת
בסמיכות לאזורי מגורים .הממשק מתאפיין בחוסר מידע ,ומכך
מתנהל מתוך שמועות ,השקפות ,מידע שגוי וחששות .רבים ציינו
את סוגיית הריסוסים והפסולת (בעיקר גזם) כסוגיות מרכזיות.
חקלאים חוששים שכל מידע שיינתן על ידם עלול לשמש כנגדם.
לתושבים ולחקלאים סיפורים ה"מצדיקים" את ההנחות המוקדמות
שלהם .נראה שסוגיית המידע קשורה ישירות לקושי עמוק יותר
באמון ובאופן בו רואים בעלי העניין השונים אלו את אלו" .מצד
אחד יש כאן רצון לשמור על החקלאות ,ומצד שני תושבים רבים
ניזוקים מריסוסים .תהליך ההסברה צריך להוביל למצב בו יש
שקיפות מלאה בין החקלאים לבין התושבים" .מרבית המרואיינים
סברו כי בשל חשיבותו של הנושא לאזור ,אחד הדברים המרכזיים
בהם נכון שהשותפות תתמקד ,הוא הממשק שבין תושבים לחקלאים.
זאת באמצעות הנגשת מידע ,הסברה ,שיפור האמון ודרכים נוספות
שיאפשרו לחקלאות ולתושבים להתקיים במשותף וביחסי שכנות
טובים.
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דיאלוג ושיתופי פעולה
רבים מבעלי העניין ,לרבות תושבים חקלאים ותושבים שאינם
חקלאים ,ציינו כי על אף שבשנים האחרונות יש דינאמיקה חיובית
יותר בין שתי הקבוצות ,עדיין יש קושי גדול ,בעיקר מול תושבים
חדשים שמתקשים להסתגל לאופי החקלאי של האזור .חשוב
שהשותפות תקדם פלטפורמה לשיח ,ותעודד שיתופי פעולה בין
מגוון התושבים באזור .שיתופי פעולה אלו יעודדו היכרות הדדית
ויפחיתו מתחים בכל הקשור לפעילות חקלאית ולהשלכותיה.
חקלאות מקיימת יותר
נאמר כי בשנים האחרונות נעשו שינויים רבים בחקלאות בכיוון
הסביבתי .יחד עם זאת אופן הריסוסים ושריפת הגזם עדיין מהווים
נושאים השנויים במחלוקת ,בין החקלאים לתושבים שאינם
חקלאים" .זה כמו בית משותף שצריך ללמוד לחיות בו יחד ומספיק
שיש שכן אחד שעושה משהו לא בסדר ,הוא יכול להפיל את כל
הבניין" .השותפות נתפסת כיוזמה היכולה לקדם את החקלאות לכזו
מקיימת יותר ובכך לתרום גם לעצם יכולתה של החקלאות להמשיך
ולהתקיים.
פעילות כלכלית בקרקעות ובמבנים חקלאיים
באזור השותפות מבנים חקלאיים רבים .מבנים אלו עשויים,
בהתייחסות נכונה ,להוות עוגני תוכן לקידום פעילות כלכלית או
תיירות חקלאית .אין כיום חוקי עזר עירוניים המאפשרים הסדרת
רישוי למבנים אלו ו/או התאמה בין חוקי עזר גנריים לבין המצאי
של המבנים שיכולים לקדם תיירות חקלאית .רבים מבעלי העניין
סוברים כי השותפות יכולה לתת מענה לנושא בפנייה מרוכזת
ומייצגת מול הגופים הבירוקרטים העוסקים בנושא ,להגדיר מה זו
תיירות חקלאית ולאפשר את הפיתוח באמצעות חוקי עזר עירוניים.
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"השותפות צריכה לקדם את שילוב נושא החקלאות עם נושאי הקיימות
השונים" .ליווי החקלאים בנושא הסטטוטורי ,יצירת פלטפורמות
לקנייה ישירה מהחקלאים ואמצעים נוספים לחיזוק יכולתם של
החקלאים לשמור על השטחים המעובדים (כגון שילובם בפעילויות
בבתי ספר ו/או מתן אפשרות לחקלאיים להשכיר חלקות לתושבים
לטובת גידול ירקות אורגניים) ,נתפסים כנושאים מרכזיים שעל
השותפות לקדם .לאור המשבר הארצי והאזורי של ענף החקלאות,
ולנוכח הפוטנציאל הגדול הגלום בפיתוח תיירות כפרית באזור יש
אמירה ברורה אצל מרבית בעלי העניין שהשותפות צריכה לנסות
לסייע לחקלאים בכל מה שקשור לתיירות כפרית בדגש על הממשק
מול הגופים הסטטוטוריים.

תחבורה מקיימת
פעילות כלכלית בקרקעות ובמבנים חקלאיים
השותפות לקיימות אזורית נתפסת כרעיון שרק למעט אנשים
יש הבנה מעמיקה לגביו ,אם בכלל .לכן נשמעו קולות שקראו
לחזק את הפרקטיקה של השותפות ולהתמקד בסוגיות שיובילו
לעשייה ולנראות בשטח .אחת הסוגיות המרכזיות ,בהקשר הזה,
היא תחבורה מקיימת" .ברמה הקונקרטית יותר צריך להתעסק
בנושאי קיימות שקלים יותר לעיכול" סוגיית התחבורה המקיימת
נתפסת ככזו ,ולפיכך עשויה למזער את הסקפטיות לגבי השותפות.
התחבורה הציבורית באזור נתפסת כיום כפחות יעילה ,מסורבלת
וכבעלת חיבוריות נמוכה.
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פיתוח תחבורה ציבורית אזורית שתפחית את הצורך בשימוש
ברכבים פרטיים ותעלה את השימוש בתחבורה מקיימת ,עלתה אצל
בעלי עניין רבים ,כפתרון לסוגיה מרכזית ומשותפת לכל יישובי
האזור .הנושאים המרכזיים שעלו בהקשר זה הם:
קישוריות טובה יותר בין תחנת הרכבת לבין אמצעי התחבורה
השונים .לדוגמא תאום בין מועדי האוטובוסים לבין מועדי הגעה
ועזיבה של הרכבות.
חיזוק תחבורה ציבורית בין יישובי השותפות ואמצעים נוספים
להפחתת נסיעה ברכב פרטי.
קידום תכנית אזורית של שבילי אופניים.

דרכים חקלאיות
הדרכים הראשיות ,הנמצאות באחריות הוועדה החקלאית (לדוגמא
"הדרך הלבנה" ו"דרך מורן") ,משמשות בפועל לרכבים רבים
וגורמים לנזק של אבק ולבלאי של הדרך .על אף שאלו דרכים
חקלאיות בהגדרתן ,בפועל נוסעות בהן ,מידי יום ,כמות גדולה של
כלי רכב שפוגעת בפעילות החקלאית" .משקיעים בפיתוח הדרכים
החקלאיות בשביל החקלאים ובסוף זה משמש גנבים ודוהרים".
נפחי התנועה הגדלים בדרכים האלו ,והשימוש בהן שלא לצורך
פעילות חקלאית הן סוגיות שעלו אצל בעלי עניין רבים ובעיקר
בקרב החקלאים.

דרך יפו ()654
דרך יפו ,היא אחת מהסוגיות הרגישות הנוגעות לאזור כולו .הדעות
לגבי הדרך שנויות במחלוקת והיא מעוררת לא מעט מאבקים
ציבוריים .בעלי העניין עימם דיברנו כללו את מגוון הדעות ביחס
לסוגיה זו .המצדדים בפיתוח הדרך סוברים כי היא חשובה להנגשה
מרבית של האזור וכדרך להפחית עומסי תנועה בבנימינה .לדעתם,
סלילת הדרך לא תפגע במרחב הכפרי ,תשפר את השירות והיא
עדיפה על פני חלופות אחרות .המתנגדים ,לעומת זאת ,סוברים
שפיתוח הדרך יפגע במרחב ובצביון הכפרי וימשוך פיתוח נוסף
(כגון תחנות דלק) .לתפיסתם ,היקפי התנועה אינם מצדיקים את
סלילת הכביש והפתרון הנכון הוא הפחתת הנסועה ברכב פרטי ולא
סלילה של כבישים נוספים .גם המצדדים וגם המתנגדים חושבים
שזו סוגיה מרכזית מאוד לאזור וככזו ,חייבת לקבל התייחסות של
השותפות.
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כלכלה מקומית מקיימת
כלכלה מקומית מקיימת נתפסת אצל מרבית בעלי העניין כסוגיה
מרכזית שעשויה להביא תועלת מרכזית לקיימות באזור .ארבעת
סוגיות המשנה שחזרו אצל בעלי העניין הן:
רכש אזורי  -האזור ניחן בשפע של ייצור מקומי :אמנים ,אומנים,
יצרנים וחקלאים .הוצע ליצור מפה תודעתית ,אינטרנטית ופיזית
של השפע הקיים באזור ולתת כלים לעידוד רכש אזורי על ידי
המועצות ועל ידי התושבים עצמם .בנוסף ,הוצע לפתח מודל ולבסס
קשר קבוע בין גופים כלכליים חזקים לבין עסקים קטנים באזור.
לאחר מיפוי מקיף של הגופים הכלכליים צריך להביא את העסקים
המקומיים הקטנים למצב שהם יכולים לשרת גופים פרטיים גדולים
כגון בתי המלון באזור.
יתרון לגודל לאיגום תקציבים לאזור  -קידום בקשות תקציב
אזוריות מול משרדים ממשלתיים .בקשות משותפות מגדילות את
הסיכוי לזכות במשאבי מדינה.
אזורי תעשייה ותעסוקה משותפים  -פיתוח אזורי תעשייה
משותפים כדוגמת אזור התעשייה המשותף לזיכרון יעקב ,חוף
הכרמל ופארדיס.

סוגיות נוספות בנושא קיימות
הגברת מודעות והטמעת ערכי הקיימות
הגברת מודעות לקיימות בקרב מקבלי החלטות וממלאי תפקידים
שינוי תפיסתי בקרב מקבלי ההחלטות וממלאי התפקידים ,ויישום
של משילות מקיימת במועצות ,עלו כנושאים מרכזיים והכרחיים על
מנת לקדם קיימות באזור .מרבית בעלי העניין תופסים את המשילות
המקומית כלא מקיימת ולעתים אף הפוכה ממנה .רובם סבורים כי
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על מנת לעודד קיימות באזור יש לקדם משמעותית שקיפות המידע
ולייצר ניהול מקיים של משאבי הטבע באזור .אחת מהדוגמאות
שעלתה היא הקמתן של תחנות דלק בחצי שנה האחרונה במרחב.
הגברת מודעות לקיימות בקרב כלל התושבים
המושג קיימות נתפס כאמורפי ולעתים אליטיסטי אצל חלק גדול
מבעלי העניין .עלה כי חשוב לבחון כיצד אפשר להגביר מודעות
לקיימות באזור מבלי לעורר התנגדות ולהרחיק את הקהל מהנושא.
בהקשר זה ,עלה הצורך ,אצל חלק גדול מבעלי העניין ,למצוא
פרויקטים ברי ביצוע ,פשוטים להכנה וליישום ובפריסה אזורית
נכונה .ביצוע מוצלח של "פירות נמוכים" יגביר את המודעות לנושא.
נשמעו קולות רבים שמבקשים "להוריד את הקיימות לשטח" על ידי
מתן כלים וידע לתושבים ,ליישום קיימות הלכה למעשה ,בין היתר
על ידי מתן כלים מעשיים באמצעותם יכול האזרח לפעול באופן
מקיים יותר .לדוגמה ,עלו נושאים כגון :פסולת ,אנרגיה ,צרכנות
ועוד.
חינוך לקיימות
תכניות ופרויקטים לקיימות במסגרות החינוך
"הדור הבא יביא את השינוי האמיתי ,אנחנו רק הורסים" .הטמעת
הקיימות באמצעות מערכת החינוך נתפסת כאפקטיבית מאוד
להגברת המודעות לקיימות באזור והן להגברת המודעות לאזוריות.
"ילד מג'סר אל-זרקא ,ילד מזיכרון יעקב וילד מבנימינה צריכים
לקבל את אותם התכנים בנושאי קיימות" .עולה כי השותפות צריכה
לפתח תכנים ברמה האזורית ובכלל זאת מבצעי ניקיון משותפים
שיבצעו תלמידים ,מערך לימוד משותף בנושאי סביבה ,קידום
פרויקטים של הליכתיות לבתי ספר ופרויקטים נוספים של קיימות
בבתי הספר.
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פלטפורמות חינוכיות נתפסות אצל בעלי העניין כמרכזיות
ואפקטיביות ביותר להפצת ערכי הקיימות ולפיכך עלה הצורך אצל
רבים מהם ,לייצר קו מנחה אחד לכל בתי הספר באזור שיתווה
את תכניות ההסברה והפרויקטים במערכות החינוך .יחד עם זאת,
חשוב להדגיש בהקשר זה ,כי נשמעה לא פעם ביקורת על כך שכולם
מדברים על קיימות בחינוך ,אבל אין עדיין מדדים לבחון את הנושא
הזה באופן אובייקטיבי" .המצב היום הוא שכל בית ספר מתהדר
בפרויקט שלו בנושא קיימות ,זה הפך להיות הנושא "החם" מאחר
וזה נושא סטרילי ולא פוליטי ,אבל בתכלס אין מספיק העמקה
בנושא ואין מדדים ברורים לשמירה על קיימות.
ריכוז בקשות של גופי החינוך מול משרדים ממשלתיים
מראיונות שהתקיימו עם בעלי עניין בתחום החינוך ,עולה כי
במקרים רבים ,גם כשיש רצון ונכונות מצד גופי חינוך באזור (בתי
ספר או מחלקות חינוך במועצות) לקדם פעילות מקדמת קיימות,
הם נתקלים בסירוב מצד משרד החינוך .סירוב הנובע לרוב מחוסר
התמצאות בנושא ו/או מחשש בטיחותי .הדוגמאות העיקריות
שניתנו בהקשר הזה הם ניצול מים אפורים בבתי ספר ובניית גגות
סולאריים .פנייה מרוכזת של השותפות למשרד החינוך בנושאים
שיקדמו קיימות במערכת החינוך ,תוך מתן כלים להגברת הבטיחות,
עשויה לתת יתרון לגודל ולקדם את הנושא.
ניהול משאבי טבע
שיקום נחל תנינים
שיקום נחל תנינים עלה כסוגיה מרכזית שקידומה על ידי השותפות
יכול להביא תועלת מרבית לקיימות באזור .מאחר והנחל חוצה את
שטחי כל המועצות ,וכל פעולה של גוף או מועצה "רק" באזור שלה
לא יכול להביא לתוצאות מספקות ,נדרש שיתוף פעולה אזורי כדי
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להשיג שינוי עמוק .התפיסה הרווחת היא שהקושי בשיתוף הפעולה
בין בעלי עניין רבים ,הוא החסם המרכזי לשיקום הנחל .שיקום
הנחל נתפס כנושא מורכב ,שטומן בחובו זוויות ראייה רבות,
אתגרים והזדמנויות (גם בהקשר של ג'סר אל זרקא) .טיפול בסוגיה
הזו ,ומתן מסגרות לדיון משותף ולמידה מקצועית בנושא (חלקן
כבר קיימות) עשויים לחזק את הקיימות באזור .שיקום נחל תנינים
עלה גם כנושא מרכזי בהקשר של פיתוח תיירות חקלאית.
מדיניות וכלים לניהול שטחים פתוחים
נאמר כי חסרה באזור תרבות ,מדיניות ברורה וכלים לניהול השטחים
הפתוחים" .השותפות צריכה לשאוף שיהיה כבוד אזורי גדול יותר
לשטחים פתוחים עם ביטויים בשטח" .נדרשים מדיניות וחזון
אזורי ,השומרים על ערכי המקום ,מסדרונות אקולוגיים ,נחלים,
חי וצומח ,תוך פיתוח מקיים השומר על צביונו וייחודו של האזור.
ניהול סביבתי
הקמת יחידה סביבתית אזורית שתטפל בכל הנושאים הסביבתיים
שאין להם גבולות מוניציפאליים ,מפגעים ומשאבי טבע ,עלתה אצל
בעלי עניין רבים כדוגמא נכונה לשיתוף פעולה אזורי .יחידה כזו
תוכל לקדם קיימות באזור ולחסוך משאבים וכוח אדם לעומת המצב
כיום ,בו כל מועצה מטפלת בנושאים אלו לחוד ,ולעיתים ללא מענה
ארגוני מספק.
נושאים סביבתיים חוצי גבולות מוניציפאליים
נושאים סביבתיים שאינם בתחומים המוניציפאליים של רשות
מסוימת ,עלו כסוגיות שהשותפות יכולה להביא ערך מוסף בקידומה.
בראיונות עלו :טיפול אזורי בכל הקשור להדברת יתושים ,טיפול
אזורי בבעיית חזירי הבר ושמירה אזורית על רצועת החוף.
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פרק  4קונפליקטים וחסמים אזוריים
למותר לציין כי ביסודן של קיימות ושותפות גלום הפוטנציאל
לקונפליקט .על כן ,עסקה אחת השאלות בעבודה זו במיפוי
הקונפליקטים המרכזיים במרחב השותפות .הממצא המעניין הוא
שעל אף שהשאלה אותה הצגנו לבעלי העניין היא 'מהם למיטב
הכרתך הקונפליקטים המרכזיים באזור (בתחומים הקשורים
לסביבה ,חברה וכלכלה) שפתרונם יכול לעזור לאזור ולתושביו?'
חלק גדול מהתשובות התייחס דווקא לחסמים ולאתגרים באזור מאשר
לקונפליקטים הרלוונטיים יותר להתייחסות במסגרת השותפות.
התשובות לשאלה התייחסו למספר נושאים מרכזיים:
 |1תודעה אזורית מוגבלת
 |2קהילה וחברה אזרחית הטרוגנית
 |3התנהלות המועצות
 |4שמירה על מרחב כפרי אל מול הצורך בפיתוח
 |5חקלאות ,חקלאים ותושבים
 |6ג'סר אל זרקא במרחב השותפות
 |7חוסר מודעות לפוטנציאל התיירותי

 |1תודעה אזורית מוגבלת

ניתוח התשובות מלמד על תודעה אזורית מוגבלת הבאה לידי ביטוי
בעיקר בקושי בשיתופי פעולה אזוריים" .יש המון אגו ויותר מידי
לוקאל פטריוטיות באזור" .במהלך השנים היו מספר ניסיונות
ויוזמות של אנשי עסקים ,יזמים מקומיים ותושבים פעילים ליזום
ולהניע שיתופי פעולה אזוריים שלרוב נתקלו בחוסר מודעות
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ונכונות לשיתופי פעולה ,חוסר חשיבה שיתופית וקושי במציאת
מכנה משותף" .יש כאן שפע של נקודות :יצרנים ,עסקים ,אמנים
ואומנים  -מקום עם פוטנציאל תיירותי מדהים .הבעיה היא שלמרות
השפע ,זה נשאר בגדר נקודות מפוזרות ללא חיבור ביניהן".
עיקר שיתופי הפעולה הם מקומיים (בתוך הרשות) ועולה קושי
לייצר שיתוף רחב יותר בקנה מידה אזורי.
שיתופי פעולה מוגבלים בין המועצות
"כל רשות מסתכלת רק על האינטרסים של עצמה ,הרצון שלי הוא
ששותפות כזו תדע ללמד את מקבלי ההחלטות לקבל החלטות
שיתחשבו גם במועצות הסובבות אותן" .חסם נוסף שעלה הוא
שיתופי הפעולה המוגבלים בין הרשויות :בהחלטות ,במידע ובקידום
שיח בין ממלאי תפקידים דומים .אחת הדוגמאות שעלתה בהקשר
זה היא שכל מועצה מקדמת בנפרד תכנית לשבילי אופניים ,לעומת
הצורך המתבקש לחבר בין התכניות השונות וליצור רשת אזורית.
דוגמה נוספת היא הקושי בשיתופי פעולה בתחום החינוך וביטולו
של פורום חינוך אזורי .לשיתוף הפעולה בין המועצות מורכבות
משפטית ,מנהלית וארגונית .השאלה ,כיצד יפעלו המועצות יחד
וכיצד יקבלו החלטות משותפות חזרה בראיונות רבים:
"לא ברור לי איך השותפות תפעל בתכל'ס ,ואיך אפשר להניע
פרויקטים שיתופיים עם חמש מועצות כה שונות".
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 |2קהילה וחברה אזרחית הטרוגנית

 |3התנהלות המועצות

שוני חברתי בין קהילות מוחלשות לחזקות
אחד הקונפליקטים המרכזיים ,לתפיסת בעלי העניין ,שהשותפות
יכולה לסייע בפתרונו הוא הקונפליקט החברתי בין קהילות.
"הקונפליקט החברתי הוא המהותי ביותר ,הוא מתחיל מתחת לפני
השטח ומאיים לבעבע מעלה" .חסרות כיום פלטפורמות לשיח בין
הקהילות ופרויקטים חינוכיים וחברתיים שיסייעו בצמצום הפערים.
על אף שהאזור במרביתו מאופיין ברמה סוציו אקונומית גבוהה,
ניכר כי הקהילות המוחלשות המתגוררות בו לא מקבלות הכרה וסיוע
וכי לא קיימות פלטפורמות ליצירת שיח הטרוגני בין הקהילות.

אינטרסים שונים של מקבלי ההחלטות
אחד האתגרים הגדולים של השותפות היא למצוא את המכנה
המשותף של כל המועצות השותפות בה .החיבור בין מועצות
מקומיות לאזוריות ,ובין מועצות עם מאפיינים סוציו-אקונומיים
שונים ,אינו טריוויאלי .השונות בין הצרכים של המועצות ובין
התפיסות והרצונות של ראשיהן ,עלו כאחד החסמים המרכזיים
להצלחתה של השותפות ,וכמקור לסקפטיות "ששותפות כזו יכולה
באמת לעבוד".

מודעות אזרחית מוגבלת
למרות התפיסה המקובלת לפיה האזור מאופיין בשפע של פעילי
חברה וסביבה עלתה בראיונות תפיסה כי "למיעוט קטן כאן באזור
באמת אכפת ממה שקורה ,כל אחד שקוע באזור הנוחות שלו".
בעלי עניין אמרו שאחד הקונפליקטים שהשותפות יכולה לנסות
לפתור ,הוא אדישות התושבים אל מול הצורך בפעולה אזרחית
משותפת שתמנף את האזור .רבים תיארו אזור המאופיין כ"עיירות
שינה" ,שעל אף האוכלוסייה הצעירה שהגיעה בשנים האחרונות,
וניסיונות רבים של התארגנויות תושבים ,עדיין 'רדום' מבחינת
עשייה אזרחית" .האנשים שהגיעו למפגשי הפורום המוביל של
השותפות ,ואני אחד מהם ,הם חבורת משוגעים שמאוד אכפת להם
מהאזור ולא מעידה על הרוב האדיש" .נטען כי מרבית האנשים
באזור ,בדומה למגמה המאפיינת את החברה כולה ,פועלים רק לפי
האינטרס האישי שלהם ללא הסתכלות מרחבית וכוללת על הדברים.
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צורך לספק שירותים לתושבים מול משאבים מוניציפאליים
מוגבלים
קונפליקט נוסף שנוסח כאתגר הוא כיצד משפרים את המצב
הכלכלי של המועצות באמצעים מקיימים" .התושבים החדשים
שמגיעים לאזור רוצים ,מצד אחד ,מרחב כפרי ,אך מן הצד השני הם
מתעקשים לקבל שירותים עירוניים וזה לא משהו שיש באפשרות
הרשויות לספק" .חוסר יכולת לתת שירות בסטנדרט המצופה על
ידי התושבים ,דוחק במועצות למצוא מקורות הכנסה ,שלא תמיד
מקיימים.
יד מקצועית ומכוונת במגוון נושאים סביבתיים
"השותפות צריכה ליצור סטנדרטים להתנהלות נכונה ומקצועית על
מנת לשמר את פניני הטבע המשותפים" .מגוון נושאים סביבתיים
המצויים בקונפליקט עלו בראיונות ,המרכזיים ביניהם הם שמירה
על מסדרונות אקולוגיים ,שיקום נחלים וניהול פסולת .המשותף
לכולם היא התחושה של בעלי העניין שאין יד מקצועית מכוונת
ואין ניהול מקצועי של הדברים .הוצגו תפיסות כי מקבלי ההחלטות
כיום אינם מודעים תמיד ואינם מטמיעים שיקולי קיימות בקבלת
ההחלטות ועל כן נדרשת הן מדיניות אזורית והן ידע ,מידע וכלים
מקצועיים לניהול מקיים של המרחב.
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 |4שמירה על מרחב כפרי אל מול הצורך בפיתוח
הצורך לשמור על הצביון לעומת הרצון לפיתוח
קונפליקט בסיסי שמאפיין את האזור ועלה אצל מרבית בעלי העניין
הוא המתח התמידי בין הרצון לשמור על המרחב הכפרי לבין הרצון
להאיץ פיתוח .לדוגמה :השיח סביב 'דרך יפו' הנע בין הרצון לשמור
על צביון המקום ומאפייניו הכפריים לבין הרצון להתפתח .מתח
זה בא לידי ביטוי ברבדים נוספים ביניהם פיתוח אזורי ,תעשייה
ותעסוקה אל מול שימור השטחים הפתוחים" .תכנית סובב בקעת
הנדיב ראתה את החשיבות והייחודיות של האזור הזה ,בדגש על
פלאי הטבע והחקלאות הקיימים בו .ולמרות זאת צצים פה רעיונות
לא מתאימים שיהרסו את ייחוד המקום" .ספק אם יש ביכולתו של
הקונפליקט הזה להיפתר ,אבל גם יצירת שיח על הנושא ,ומתן במה
להצגת הדעות המגוונות בנושא יכולים להקל ולקדם את האזור.

 |5חקלאות ,חקלאים ותושבים

השפעת החקלאות על המרחב
אחד הקונפליקטים שעלו בהקשר זה הוא השינויים בחקלאות
והשפעתם על המרחב .מחד ,עוברת החקלאות שינויים לטובה
(לדוגמה :שימוש בהדברה ביולוגית) ומאידך ,יש צורך בשטחים
גדולים ,כניסה של חממות ורשתות המשנות את הנוף ועוד .לתפיסת
בעלי העניין ,כדי לשמר את המשך קיומה של החקלאות באזור ,יש
להציע פתרונות וכלים מעשיים שיאפשרו לחקלאים להיות כלכליים
ובאותה עת מקיימים יותר .הודגש כי נושא זה סבוך וניסיונות
באזורים אחרים בארץ לא תמיד היו מוצלחים .על כן חשוב לקדמו
תוך דיאלוג מתמיד עם החקלאים .נושא נוסף שעלה הוא ההשפעות
ההדדיות של החקלאות על הטבע ולהיפך .נושא שנתפס כחשוב
לטיפול במסגרת השותפות" .חקלאות זה לא טבע וזו לא שמורת
טבע" ,הירוק הוא לא אותו ירוק".

ממשק חקלאים ותושבים שאינם חקלאים
"אחת הבעיות שבעשרים שנה האחרונות יש הרבה חבר'ה עירוניים
שמגיעים לגור במושבה שהיא חקלאית ויש להם קושי רב להבין את
המשמעויות הכרוכות בכך" .אמירה זו ,היא תיאור שכיח המאפיין
את הממשק בין חקלאים (שהפעילות החקלאית מהווה עבורם
פרנסה ודרך חיים) לבין תושבים שאינם חקלאים ,הרוצים מרחב
כפרי ,אך סובלים מפעילות חקלאית (כאמור :גזם ,ריסוסים ועוד).
ממשק מאתגר זה סובל גם כאמור ממידע חלקי ,חוסר הסברה וחוסר
הבנה ,ראיית האחר והעדר אמפתיה מצד כולם .אלו מחריפים את
הקונפליקט וגורמים למתחים רבים.
מתוך מאגר התמונות של רמת הנדיב
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 |6ג'סר אל זרקא במרחב השותפות

 |7חוסר מודעות לפוטנציאל התיירותי

"תושבים מהאזור לא מכירים מספיק ,אם בכלל ,את הכפר וכלל לא
מגיעים לפה .בסיורי רמדאן ,למשל ,מגיעים מעט מאוד תושבים
מהאזור" .הממשק שבין הכפר ליתר המרחב עלה כקונפליקט בו
יכולה השותפות לעסוק.

מידי שבוע מגיעים לאזור מטיילים ומבקרים רבים ,שלא מקבלים
מידע כראוי :מפה אזורית או הכוונה לגבי אתרים מרכזיים ,ועל
כן עשויים לפספס מקומות פוטנציאליים רבים .בנוסף ,מתאפיין
האזור בתיירות ספורט ענפה ,בדגש על רוכבי אופניים שמגיעים
לטיולים באזור ולא תמיד מודעים לנזקים שהם גורמים לשטחים
החקלאיים" .רוכבי האופניים מגיעים לאזור ,גורמים לנזקים כשכל
אחד קוטף "רק" פרח אחד ,ולא משאירים שקל אחד לטובת המקום
והחקלאים" .על אף כמות המבקרים והמטיילים באזור ,התיירות לא
מייצרת פירות כלכליים עבור התושבים והחקלאים ונוצר מצב של
"דלי דולף".

הקונפליקט הקרקעי ואפשרויות הצמיחה של הכפר
על אף שמרבית בעלי העניין מבינים שהקונפליקט הקרקעי הוא
לאומי ,ולא יוכל להיפתר בקנה מידה של השותפות ,עלה הנושא
אצל חלק מהמרואיינים .הקונפליקט הקרקעי סביב הרחבת הכפר
וכביש  2הם הנושאים "הגדולים" המטרידים את תושבי הכפר" .אם
רוצים באמת לעשות שינוי בג'סר ,דיבורים וכוונות טובות לבד
לא יעזרו" .נטען כי בשל המצוקה המהותית של הכפר בנושאים
אלו ,אם יהיה שינוי "מלמעלה" עלולה השותפות להיתפס כמסגרת
נקודתית לפרויקטים קטנים ותו לא.
מערכת היחסים בין ג'סר אל-זרקא לשכנותיה
למרות ולצד הקונפליקטים הרבים והמטענים ההיסטוריים בין ג'סר
אל זרקא לשכנותיה :מעגן מיכאל ,בית חנניה וקיסריה ,שיוצרים
מתח תמידי (לדוגמה :הרחבת הכפר לבריכות הדגים ,גישה לבית
הקברות ,מיקום אולם שמחות ופיתוח החוף) .יש ניסיונות ליצור
היכרות קרובה יותר ודיאלוג .לדוגמה במיזם "שכנות טובה"
שמעודד שיתופי פעולה בין ג'סר למעגן מיכאל" .אין טעם לדבר
על נוסטלגיה ,יש דור חדש וצריך למצוא פתרונות" .נאמר כי חשוב
שהשותפות תחזק את הקשר בין ג'סר אל זרקא לשכנותיה ,ותעודד
שיתופי פעולה בעיקר בתחומים של חינוך ,תעסוקה ותיירות.
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פרק  5ציפיות מהשותפות ותפיסת ההצלחה
ציפיות מהשותפות

נציין כי מרבית הראיונות התקיימו לאחר שהשותפות כבר החלה
לפעול וחלק גדול מבעלי העניין לקחו חלק בשני מפגשים של פורום
בעלי העניין .ניכר כי השתתפות בפורום המוביל הפחיתה ,באופן
מובהק ,את מידת הסקפטיות והחששות מהשותפות .קיימת הבחנה
ברורה בין ציפיות מהתהליך לבין ציפיות מתוצרי השותפות ,הבחנה
קלאסית בין ה"איך" לבין ה"מה" .מעניין לראות ,בהקשר זה כי
מרבית בעלי העניין מבינים ,על אף הרצון לייצר תוצרים בטווח
הקצר ולייצר שותפות מעשית עם תוצאות מובהקות בשטח (המילה
"תכלס" חזרה מספר רב של פעמים) ,שמדובר בתהליך מעמיק
וארוך טווח שמהותו המרכזית היא שינוי מודעות .כלומר זהו
תהליך שאין לו מועד סיום מוגדר והוא מצריך פלטפורמות יציבות
ומתמשכות וגיבוי תקציבי .ניתוח הציפיות מתייחס לתשובות
שקיבלנו מהשאלה' :מה הציפיות שלך משותפות כזו? מה חשוב
לך כבעל עניין באזור? מה הציפיות שלך מתהליך כזה?'

ציפיות מהתהליך
 |1שיהיה מבוסס על מעורבות ודיאלוג בין בעלי העניין
לבעלי העניין המכירים את "המתרחש בשטח" יש מידע וידע רבי-
ערך ,ומשום כך קיימת אצלם ציפייה ברורה לשיתופם בתהליך שיונע
גם "מלמטה-למעלה" .הציפייה היא לתהליך שיכלול דיאלוג רציף
ומשמעותי ,שיתווה את דרכי הפעולה של השותפות ושיתווה את
נושאי הליבה בהם עוסקת השותפות עוסקת .הציפייה היא ליצירת
שלושה סוגים עיקריים של מסגרות:
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פלטפורמות לתושבי האזור ובעלי העניין שיעמיקו את הלימוד
על האזור ועל קיימות ואת וההכרות בין האנשים" .הייתי רוצה
להכיר באמצעות השותפות רשת של אנשים רלוונטיים שרוצים
לשפר את איכות החיים באזור" .אנשים כמהים לשיתופי פעולה
במרחב ולרב שיח אזורי ומצפים שהתהליך יצליח ליצור מודל
מוצלח לשיתופי פעולה מסוג זה.
פלטפורמות לשיח עמיתים שיקדמו שינוי ורעיונות בתחום
הקיימות ויעודדו העברת ידע ומידע בין בעלי תפקידים דומים
במרחב (למשל מנהלי בתי ספר ,מנהלי מתנ"סים) "יש כל
כך הרבה ידע שיכול לעבור בלימוד עמיתים בנושאים הללו,
והתהליך יכול לקדם פגישות של ממלאי תפקידים מקבילים
מהמחלקות השונות" .קיימת ציפייה גדולה ליצירת מכנה משותף
רחב באמצעות העברת ידע וריכוז צרכים בין עמיתים באזור.
פלטפורמות של מקבלי ההחלטות שיקדמו הובלה משותפת
ואיגום משאבים לנושאים אזוריים משותפים.

 |2שיעלה את המודעות לנושאי קיימות וסביבה
ציפייה מרכזית שעולה אצל חלק גדול מבעלי העניין ,היא שהתהליך
יהווה דוגמא לקידום קיימות בקנה המידה של אזור ויקיים אותה
הלכה למעשה" .התהליך חייב להישען על הערכים המרכזיים שהוא
מנסה לקדם ולהוות דוגמא להתנהלות מקיימת" .ציפייה להתחייבות
אתית של השותפות שתניע תהליך מקיים ,על כל המשתמע מכך
(החל מלא להגיש שתייה במפגשים בכלים חד פעמיים ועד לימוד
מעמיק וישים על ערכי הקיימות) .אני "מצפה מהתהליך לחזק את
התודעה לדרך חיים מקיימת אך יחד עם זאת שלא תהיה קיצונית –
שלא תטיף לאנשים להפסיק דברים ,אלא תלמד אותם אך משאירים
את איכות החיים ואף משפרים אותה בזכות איכות חיים מקיימת".
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ציפיות לגבי תוצרי השותפות
קיימת ציפייה גדולה בעיקר בהיבט של חינוך לצריכה מקומית,
להעלות את המודעות אצל אנשים לקנות בעסקים מקומיים וליהנות
מהמגוון שהאזור מציע עם צריכה מופחתת ברשתות הגדולות.

 |3שיתמקד בעשייה מתוך אסטרטגיה ברורה
"אני מקווה שהתהליך יוביל לשיתופי פעולה אמיתיים ולא יישאר
בגדר דיבורים על  ."....קיימת ציפייה ברורה שהתהליך יהיה
מושתת על שיטות ברורות ,תהליך שיש לו ביטוי בשטח והוא מקיים
הלכה למעשה את הדיבורים והכוונות .יש רצון שהתהליך יוביל
לאסטרטגיה מוסכמת לפיה פועלים כל השותפים ,המגדירה ומתווה
כיווני פעולה .עלתה ציפייה כי השותפות תייצר אסטרטגיה עם
יעדים ריאליים שתתבסס על שותפות אמתית ומובנית ותגובה בידע
מקצועי ותכנון תקציבי ארוך טווח .קיימת ציפייה ברורה שיתקיים
תהליך שמחובר למציאות באזור ולתהליכים נוספים המתקיימים בו
"השותפות לא יכולה להיות בת יענה ,והתהליך מחייב התייחסויות
לסוגיות הבוערות באזור" יש ציפייה ברורה להתייחסות קונקרטית
בתהליך לסוגיות כמו הקמת תחנות הדלק ודרך יפו" .השותפות
צריכה לכנס את הנוגעים בדבר ,לעשות בירור ,ולעצור את המחדל
הזה" .יצוין כי גם המצדדים בפיתוח דרך יפו וגם המתנגדים
מבין בעלי העניין עימם שוחחנו ,הביעו רצון כי התהליך יתייחס
לנושאים אלו ,ייתן במה למגוון הדעות ויאפשר בניית הסכמות היכן
שניתן .בהקשר זה יצוין כי עלתה ציפייה אצל מרבית בעלי העניין
ליצור ממשק ברור ועקבי בין תהליך השותפות לתכניות המתאר
שמתקדמות באזור ,בדגש על תכנית המתאר של זכרון-יעקב ושל
בנימינה-גבעת עדה.
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 |1קידום האזור
איגום משאבים  -ניצול נכון של 'יתרון הגודל' ,איגום משאבים,
וקידום דרישות וצרכים משותפים של יישובי השותפות למול
משרדים ממשלתיים עלו כציפייה חשובה מתוצרי השותפות.
"השותפות צריכה לרכז פניות נושאיות מכל המועצות מול גופים
סטטוטוריים ,יש לכך המון השלכות כלכליות".
פרויקטים אזוריים " -אני מצפה שהשותפות תקדם מגוון
פרויקטים בנושאים סביבתיים ושתדע לייצר פלטפורמות לקידום
רעיונות באזור בתחום הקימות" .קיימת ציפייה לראות תוצאות
מוחשיות בשטח ,בדגש על פרויקטים ומיזמים אזוריים חוצי
שטחי שיפוט כגון :ניקיון חופים ,הדברה אזורית של היתושים,
התמודדות עם מינים פולשים וכדומה .בנוסף עלתה ציפייה כי
השותפות תקדם טכנולוגיות מתקדמות ,ותהייה פורצת דרך
במיזמים אזוריים חדשנים ,כדוגמת הקמת תאים סולאריים
משותפים בשטחים חקלאיים.
פיתוח תיירות אזורית " -אם  10%מהמבקרים בקיסריה
ייכנסו לג'סר ויקנו משהו מצבנו יהיה אחר" .ציפייה נוספת ,לא
רק בהקשר של ג'סר אל זרקא ,היא שהשותפות תקדם יזמות
תיירותית ,ומיתוג אזורי של כל עסקי התיירות באזור שיכלול
מפה אזורית ויצירת מארג תיירותי אחד באמצעות מגוון כלים .גם
בהקשר התיירותי עלתה ציפייה למיתוג פרויקטים תחת המטריה
האזורית כגון בניית מסלולי תיירות אזוריים ,קיום אירועי תרבות
ופנאי משותפים ,ורישות אזורי של שבילי אופניים" .אני מצפה
מהשותפות לבסס ולשווק את הייחודיות והערך של המקום לתושבי
האזור ולכל מדינת ישראל ,חשוב שאנשים יבינו שהערך הזה
צריך להתבטא בכלים כלכליים" .קיימת ציפייה לייצר מודל של
שותפות אזורית ,שימנף את האזור מבחינה כלכלית ותיירותית,
שייצור סולידאריות ושייכות של תושבי המקום ,וימתג אותו
"כיחידה תיירותית אחת" עבור המבקרים בו.
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 |2מסגרות ארגוניות מתמשכות ומתוקצבות

 |3שינוי תפיסתי ויישומי אצל מקבלי ההחלטות

"האם תוקם מנהלת אופרטיבית של השותפות שניתן יהיה לפנות
אליה? ואם כן מי יושב בה?" המודל הניהולי לא ברור לבעלי
העניין ויש ציפייה לבניית מודל עבודה ברור ונגיש .חלק מבעלי
העניין טענו שחשוב להם יותר בשלב זה שתהיה בהירות לגבי
אופן ניהול השותפות ,מאשר קידום נושא זה או אחר .מרבית בעלי
העניין מצפים שהשותפות תהיה ישות מנהלתית עם סמכות רחבה,
ושתהיה הבנה שקיימים משאבים מאחורי ההבטחות והדיבורים
במובן הממשי והתקציבי.
מעבר לתהליך שמטרתו לבנות אסטרטגיה בנושאים המשותפים
בהם בחרו בעלי העניין להתמקד ,עלתה ציפייה לבנות כבר בשלב
הזה ,פלטפורמות וכלים לשימור השותפות לאורך זמן .לקדם מערכת
ארגונית ידועה ומוסכמת (או לחילופין שינויים והתאמות במערכות
קיימות כדי שייטיבו להוביל את השותפות) ולבנות פלטפורמות
ארגוניות שימשיכו לאורך זמן.
"ברור שהשותפות היא לא פרויקט ולכן היא מצריכה הערכות
ארגונית משמעותית .צריך להקים או למצוא גוף שהוא הבית של
השותפות .גוף שלוקח על עצמו אחריות לשנים הבאות".

אחד התוצרים החשובים ביותר שבעלי העניין מצפים מהשותפות ,אך
באותה עת סקפטיים לגבי הסיכוי שיצליח ,הוא שינוי תפיסתי בקרב
ראשי המועצות בשלושת המרכיבים :שותפות ,קיימות ואזוריות.
"עד עכשיו היה השלב של 'המשחק המקדים' בין ראשי המועצות,
מהשלב הבא כל אחד מראשי המועצות יחשוב איך הוא יוכל להוכיח
שהשותפות רק מעצימה אותו ואת תושביו" .בהיבט של שותפות
קיימת ציפייה שפורום ראשי המועצות ייפגש בתדירות גבוהה יותר
ותהיה רתימה מלאה שלו ,שראשי המועצות יבינו שעליהם מוטלת
ההובלה של השותפות ,תוך חלוקת תפקידים ברורה ביניהם מי
מקדם מה ,במסגרת זמנים מוגדרת.
בהיבט של קיימות עלתה ציפייה שמקבלי ההחלטות יהוו דוגמא
אישית להתנהלות מקיימת ,גם במובן של התנהלות המועצות עצמן
וגם במובן של קיימות כשיקול מרכזי בקבלת ההחלטות .בהיבט
של אזוריות עלו ציפיות ברורות שמקבלי ההחלטות יידעו לנתב את
השותפות לעשייה משותפת ,בדגש על נושאים בהם יכולה להיות
יותר עוצמה לפעולה של כמה מועצות יחד.

עלו מגוון אפשרויות בהקשר זה אצל בעלי העניין ,חלק מצפים
שרמת הנדיב תעבור שינוי ארגוני ותוביל את השותפות ,חלק העלו
אופציה שכל מועצה תוביל נושא מרכזי בשותפות ותמנף אותו
לאזור כולו ,חלק דיברו על הקמת מעיין מנהלת אזורית משותפת.
אבל רובם ככולם מצפים בעיקר שייבחן לעומק המבנה התהליכי,
ארגוני ,חברתי של השותפות ושהמבנה שיבחר יאפשר לה להתקיים
לאורך זמן.
מתוך מאגר התמונות של רמת הנדיב
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 |4תמורות בג'סר אל-זרקא
ערך מוסף ומוחשי עבור תושבי הכפר " -הציפייה שלי היא
שבעזרת השותפות נצליח לייצר פרנסה לתושבים ונצליח לייצר
מיזמים שמנגישים את האזור לג'סר ולהיפך" .השוני בין ג'סר
לבין ארבעת השותפות האחרות מבחינת מצב סוציו אקונומי
הוא מובהק וברור .דווקא משום כך ,אחד האתגרים הגדולים
של השותפות ,והציפייה החוזרת שעלתה אצל חלק גדול מבעלי
העניין ,היא לייצר ,באמצעות השותפות ,ערך מוסף לג'סר ולקדם
אותה ביחס למצבה היום .יש ציפייה אצל בעלי העניין מג'סר
לקבל סיוע תקציבי מהשותפות .אך מעבר לכך הציפייה המרכזית
הוא לסייע לג'סר למנף את העסקים הקטנים בכפר ולחבר אותם
לרשת עסקים אזורית" .מגיעים כיום המון אנשים לבקר בנחל
תנינים ואחוז נמוך מהם ,אם בכלל ,נכנסים אחרי הביקור לכפר,
אפילו שזה במרחק הליכה" .באמצעות ליווי עסקי ,והעלאת
התודעה לפוטנציאל התיירותי הטמון במקום ,עשויה השותפות
למצב את ג'סר במקום טוב יותר.
שיתופי פעולה ארוכי טווח " -לא אוהב דו קיום של חומוס
 יש הרבה מאוד גורמים שמגיעים לג'סר עם הכרזה על רצוןלייצר שותפות אך לרוב אני מרגיש שהם מזויפים" .קיימת
ציפייה לייצר פלטפורמות לשיתופי פעולה מעמיקים ,בדגש על
תחומים של חינוך פורמאלי וא-פורמאלי ,שתהיה להם המשכיות
ושיהיו מושתתים על רצון של כל השותפים לייצר הכרות מעמיקה
ועבודה משותפת .ציפייה מרכזית נוספת בהקשר זה ,היא לייצר
ולקדם לימוד עמיתים מעמיק בין בעלי תפקידים בג'סר אל זרקא
לבין בעלי תפקידים במועצות הנוספות כדי להעביר ידע ולתת
ליווי מקצועי שיחסוך לכפר את הצורך לשכור יועצים חיצוניים
ולהוציא משאבים בנושא .דוגמא בולטת שעלתה בנושא היא
התמודדת עם פסולת והרצון של מועצת זיכרון יעקב לסייע
וללוות מקצועית את בעלי התפקידים האמונים על נושא זה.
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 |5חיזוק החקלאות באזור
"אני מקווה שהשותפות תיתן לחקלאים תמיכה וכוח להתקיים מול
כל השינויים" .הציפייה המרכזית של בעלי העניין היא שהשותפות
תקדם את החקלאות באזור במגוון אמצעים ומיזמים שיאפשרו
לחקלאים קידום פעילות כלכלית משלימה ונלווית .בעיקר עלו
הנושאים של תיירות חקלאית  /כפרית ומציאת דרכים להתפרנס
מהמוני המטיילים הפוקדים את האזור ,ומהווים על פי החקלאים
שרואיינו בעיקר הפרעה לחקלאי.

תפיסת ההצלחה

הערכת מידת ההצלחה של השותפות הינה יעד חשוב המשרת את
כלל בעלי העניין וכמו כן את צוות השותפות ,צוות ההערכה ,גורמים
מממנים וחוקרים .נבחין בין תפיסות שונות לגבי הצלחת השותפות
לבין ציפייה נוספת ששררה אצל בעלי עניין רבים ,שהשותפות
תצליח ליצור מדדי קיימות ברורים כדי לאמוד את מידת השינוי
באיכות  /מידת הקיימות באזור – כתוצאה מפעילות השותפות
באזור בעוד מספר שנים .ציפייה זו מובנת מאוד לאור העובדה
שלבעלי העניין עדיין לא ברור מספיק מה המשמעות של הסתכלות
על האזור כישות משותפת ,מה המשמעות של המושג הקיימות
בכלל ועל אחת כמה וכמה מה המשמעות של הקיימות האזורית.
כדי לבנות תשתית למדדי הצלחה ,הצגנו לבעלי העניין את השאלה:
מה תחשב בעיניך להצלחה של השותפות ,בפרספקטיבה של
חמש שנים קדימה?
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ככלל ,ניתן לומר שמרבית התשובות שקיבלנו נוסחו באופן פשוט
וממוקד וכוונו למספר נושאים מרכזיים:

 |1שמירה על מרחב כפרי בשילוב של פיתוח מבוקר
"שנדע לשמור על הטבע באזור וליהנות ממנו ,ובמקביל לקדם
פיתוח וליהנות ממודרניזציה" .איזון בין שימור הצביון לפיתוח
מבוקר עלה כמדד להצלחה אצל מרבית בעלי העניין ,מי מהם
שמצדד יותר בהגבלות מחמירות יותר על הפיתוח ומי מהם שחושב
שיש לאפשר פיתוח משמעותי יותר ,תוך התחשבות בערכי האזור
וייחודיותו .לדוגמה :שימור חוף הים ,מסדרונות אקולוגיים ,שימור
מגוון ביולוגי ושיקום נחל תנינים .בנוסף ,עלו סוגיות תחבורה
הקשורות לתשתיות שבילי אופניים ליוממות ופנאי ,להפחתת נסועה
ברכב פרטי ,ולמציאת האיזון בין שיפור הנגישות בין הישובים לבין
סלילת כבישים חדשים.

 |2מודעות גבוהה לקיימות
הפלטפורמה המרכזית שעלתה להטמעת מדדי הקיימות היא מערכת
החינוך .הצלחה בהקשר הזה היא שתהיה תכנית לימודים אזורית
לקיימות ושערכי הקיימות יהיו מוטמעים במערכת החינוך האזורית.

 |3משילות מקיימת
ככלל המדד המרכזי שהעלו בעלי העניין להצלחה הוא עצם העובדה
שיהיו מדדים לאמוד משילות מקיימת ושהעמידה במדדים ייתפסו
כבעלי ערך פוליטי .שילוב של שיקולי קיימות בסדרי העדיפויות
של מקבלי ההחלטות באזור נתפשו על ידי המרואיינים כהצלחה:
"שמודעות הציבור תהיה כזו שמי שלא נותן פתרון לתכנון סביבתי
אמיתי לא יוכל להיבחר לתפקידים ציבוריים בתחום".
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הקמת יחידה סביבתית אזורית שתהיה כתובת לפניות ציבור
בנושאים הקשורים לקיימות נתפסת כמדד נוסף להצלחה" .שמקבלי
ההחלטות יבינו את חשיבות ההקמה של יחידה סביבתית במועצות,
שיהיה לתפקיד הזה תקן בכל מועצה" .הוצעו מדדים חשובים נוספים
של משילות מקיימת כמו ניתוח מידת ההובלה של השותפות על ידי
ראשי המועצות ,קיומם מפגשים של פורום ראשי המועצות באופן
קבוע בתדירות גבוהה ,איגום משאבים ,הסכמה על מתווה פעולה
של השותפות ,קידום פרויקטים משותפים ,שקיפות מידע ,ראיית
האינטרס של האחר .שיתוף פעולה בין ראשי המועצות נתפס כמדד
הכרחי להצלחה של השותפות שבלעדיו לא תצליח להיות מקיימת.

 |4השותפות כישות ארגונית מוסדרת וברורה
הצלחת השותפות נתפסת אצל בעלי העניין כתלויה בקיומה של
ישות ארגונית מוסדרת .קיימת ציפייה לגוף ניהולי מוגדר שינהל את
השותפות יחד ,יוכל לקבל החלטות ,יהווה בית לפרויקטים מקדמי
קיימות אזורית ויהווה כתובת לפניות הציבור בנושאי קיימות.

 |5פרויקטים אזוריים המבוססים על שיתופי פעולה
צמיחה של שותפויות ופרויקטים ,מיזמים קהילתיים מתמשכים
שיניעו את עצמם (ולא יהיו חד פעמים) לדוגמה :שיקום משותף של
נחל תנינים ,פרויקטים חינוכיים לקידום הליכתיות .בעלי העניין
תופסים את הצלחת השותפות כביטוי של עשייה בשטח" ,שיהיו
לשותפות ביטויים בשטח" ,דברים שיש להם נראות ,שיתופי פעולה
קונקרטיים סביב סוגיה מסוימת שתקפה לגבי כל האזור.
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 |6שיפור מצב החקלאות והחקלאים
הצלחת השותפות נתפסת אצל בעלי עניין רבים כשיפור מצב
החקלאות באזור בשני היבטים מרכזיים :שהשטח החקלאי המעובד
לא יקטן ושתהיה הטמעה של פרקטיקות מקיימות בחקלאות.
בנוסף ,הייתה התייחסות רבה לשיפור המצב של החקלאים עצמם,
ועל שיפור מערכת היחסים בינם לבין תושבים שאינם חקלאים.
ביחס למערכת היחסים של חקלאים לבין תושבים שאינם חקלאים
ניתן דגש למיתון והפחתה של קונפליקטים ,יצירת פלטפורמות
לשיתוף מידע והטמעת קבלת האחר .יצוין בהקשר זה כי בקרב חלק
מהחקלאים אותם ראיינו ,הצלחה של השותפות היא במובנים רבים
שילוב משמעותי של החקלאים בשותפות וביטוי חיובי לשילוב
החקלאים בנושאים של קיימות אזורית.

 |7אזור תיירותי מפותח
יש רצון אצל חלק מבעלי העניין לראות את האזור בעוד חמש שנים
כאזור תיירותי מפותח שמושך אליו מבקרים רבים .מאחר ושיתופי
פעולה הכרחיים למיצוב התיירות באזור ,אחד היעדים המרכזיים
של השותפות לתפיסת בעלי העניין ,היא מינוף משמעותי של
תודעת התיירות באזור.הצלחת השותפות תמדד ביחס ישיר לעמידה
ביעד זה" .הצלחה של השותפות מבחינתי זה לראות כאן מערך
של שילוט תיירותי ,קישורים תיירותיים בין מושבה למושבה ומפה
תיירותית אזורית שמנגישה למבקר את כל השפע והאפשרויות כמו
בדומה לרמת הגולן" .ניהול אזורי של כל מערך התיירות ,הנגשה
של אתרי הטבע באזור ,תגבור אפשרויות הלינה באזור ויצירת מפה
תודעתית ופיזית של כל העסקים המקומיים והפעילויות הייעודיות
ימנפו את האזור ,ימשכו אליו מבקרים רבים שישאירו כסף באזור
ולא ימהרו להמשיך צפונה או לחזור הביתה לתל אביב" .בעלי
עניין דיברו על רצף עניין תיירותי וחיבור בין נכסים מקומיים כגון:
המחצבה ,אמפי שוני ,פארק היין ,חצרות חקלאים ,יקבים ,עוגנים
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קולינאריים ועוד .שיהיו לשותפות פלטפורמות לליווי מקצועי של
פיתוח תיירותי ,עידוד ועשייה בתחומים השונים של תיירות כפרית
וליווי החקלאים בקבלת רישוי בכל מה שקשור לפיתוח שימושים
נלווים בחצרות החקלאיות .כמו כן ,נושא מרכזי בהיבט זה הוא
פיתוח תיירות ספורט ,ובעיקר מינוף תיירות ספורט קיימת  ,אשר
"לא משאירה רווחים באזור".

 |8שיפור איכות החיים בג'סר אל –זרקא
"אני מבין שיש לשותפות כוונות טובות אבל חושב שכדי שתהיה
הצלחה צריך להיות שינוי גדול ומשמעותי יותר עבור ג'סר" .תפיסת
ההצלחה לגבי ג'סר אל זרקא עלתה אצל חלק גדול מבעלי העניין
באופן מורכב .המורכבות נובעת בעיקר מהקושי להפריד בין נושאים
שמטופלים ברמה הארצית (כגון הסטת כביש  ,2הוספת שטחים וחיזוק
תקציבי הרשות) ואינם חלק מהיעדים מהיכולות של השותפות ,לבין
האפשרות לראות הצלחה משמעותית בהשפעת השותפות על ג'סר
אל זרקא .יחד עם זאת ,דווקא בגלל "שנקודת הפתיחה" של ג'סר
אל זרקא שונה מהותית משאר השותפות ,עלה נושא שיפור איכות
החיים בכפר כמדד חשוב להצלחת השותפות ,בדגש על שלושה
נושאים מרכזיים :קידום קיימות באמצעות פלטפורמות של חינוך
וליווי עסקים מקומיים ,לימוד עמיתים בנושא קיימות בו ייקחו חלק
ממלאי תפקידים בג'סר אל זרקא ונציגי מועצות נוספות הלוקחות
חלק בשותפות (בדגש על פסולת וכלכלה מקומית) .כמו כן הודגש
כי חשוב לחזק את הממשק בין ג'סר אל זרקא לבין היישובים
הסמוכים אליו על ידי הקמת פלטפורמות לשיח ושיתופי פעולה.
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סיכום
לסיכום ,ניתן לומר כי הדילמות העומדות בבסיס החיבור בין
שותפות לקיימות ולאזור צפו ועלו בתהליך העבודה .מרבית תושבי
האזור רואים בשותפות אזורית פלטפורמה חשובה לשיתופי פעולה
היכולה לקדם מגוון רחב של סוגיות קיימות .זאת למרות השאלה
לגבי באיזו מידה תוספים בעלי העניין את עצמם כחלק ממרחב
זהות בעל תודעה אזורית.
בעלי העניין סבורים כי חשוב להתמקד בקיום משותף של טבע,
חקלאות ואדם ,תחבורה מקיימת וכלכלה מקומית מקיימת .בנוסף,
בהגברת המודעות לקיימות בחינוך לקיימות ובניהול משאבי טבע
משותפים .ניתוח המידע מלמד על שונות ומגוון תפיסות ביחס
למושג קיימות עצמו .שונות זו יכולה לתפיסתנו להוות מנוף עבור
השותפות בדיאלוג עם מגוון בעלי העניין ,בבחינת "חנוך לנער לפי
דרכו".
באופן מרתק נמצאים החסמים המרכזיים שהוגדרו להשגת החזון,
במתאם גבוה עם סוגיות הקיימות אותן רואים בעלי העניין כאלו,
ששיתוף פעולה אזורי יכול לקדם באופן משמעותי .העיקריות שבהן
היו:
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תודעה אזורית מוגבלת המבקשת חיזוק ומינוף של הזהות
האזורית ,הסולידריות בין הקהילות השונות ופלטפורמות
המאפשרות שיתוף פעולה אזורי.
מתח בין הרצון לשמור על המרחב וצביונו לבין הצורך בפיתוח,
ששיתוף פעולה אזורי יכול למתן ולמצוא את מערך האיזונים
הנכון לכלל בעלי העניין.
מערכת היחסים בין החקלאות לבין התושבים והטבע המחייבת
בניית אמון ,הידברות ,מידע ושיתוף פעולה.
קידום תיירות אזורית מקיימת הנשענת על נכסים מקומיים.
חיזוק וקידום ג'סר אל זרקא.
הגדרת מערך הציפיות מתהליך השותפות ותוצריה והגדרת
מאפייני הצלחה יכולים לתפיסתנו לשרת נאמנה את מובילי
השותפות ונציגי בעלי העניין בעיצוב התהליך המתאים ביותר
ובהערכת הישגי השותפות לאורך זמן.
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נספחים
נספח א'  -טבלת המרואיינים
מספר

קבוצת בעלי עניין

שם

מועצה

תפקיד

1

ממלאי תפקידים

טליה מבור

מנהלת מחלקת איכות הסביבה במועצה

זכרון יעקב

2

ממלאי תפקידים

דני גילדין

מנהל מחלקת חינוך חוף הכרמל

חוף הכרמל

3

ממלאי תפקידים

מוחמד חמדן עמאש

מנהל המתנ"ס ומנהל מחלקת הנוער

ג'סר אל זרקא

4

ממלאי תפקידים

מיכל אולשינקה

מנהלת היחידה הסביבתית רמת מנשה

אלונה

5

ממלאי תפקידים

רותי לפידות

יו"ר הוועדה לאיכות סביבה

בנימינה-גבעת עדה

6

חינוך והורים

אירית חיים

מנהלת בית ספר "הנדיב"

בנימינה-גבעת עדה

7

חינוך והורים

יובל צרפתי

מנהל בית ספר תל"י

אלונה

8

חינוך והורים

אורית סלומון

מורה למדעים ,בה"ס דמוקרטי "קשת"

זכרון יעקב

9

חינוך והורים

באהה ג'ורבאן

מנהל בית ספר מקיף חדש

ג'סר אל זרקא

10

חינוך א-פורמאלי

מיכל ורדיגר

מנהלת מתנ"ס בנימינה

בנימינה-גבעת עדה

11

חינוך א-פורמאלי

אסנת איתן

מנכ"לית מרכז מיר"ב

חוף הכרמל

12

חברה אזרחית

יניב פילדיסט

מנהל הגן הסולארי

בנימינה-גבעת עדה

13

חברה אזרחית

ז'רי ג'רמי

מנהל עמותת "כחול-ירוק"

חוף הכרמל

14

חברה אזרחית

יעל לביא אפרת

רכזת שמירת טבע מחוז חיפה ,החברה
להגנת הטבע

אזורי
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מספר

קבוצת בעלי עניין

שם

מועצה

תפקיד

15

ארגוני תושבים

ברוך אורן

תושב פעיל

בנימינה-גבעת עדה

16

ארגוני תושבים

איל טפרברג

מנהל עמותת "דורות"

בנימינה-גבעת עדה

17

ארגוני תושבים

ציפורה פרנקל

תושבת פעילה

זכרון יעקב

18

ארגוני תושבים

דבורה גמליאל

תושבת פעילה

זכרון יעקב

19

ארגונים סטטוטוריים

בן רוזנברג

אקולוג מרחב כרמל רשות הטבע והגנים

אזורי

20

ארגונים סטטוטוריים

משה יזרעאלי

מנכ"ל רשות ניקוז כרמל

אזורי

21

ארגונים סטטוטוריים

שרה אייל

מנהל מחוז מרכז משרד החקלאות

ארצי

22

ארגונים סטטוטוריים

יעקב הרצאנו

סגן מנהלת מחוז מרכז משרד החקלאות

ארצי

22

ארגונים סטטוטוריים

הדס בשן

מנהלת תחום מרחבים ביוספריים ,קק"ל

ארצי

23

ארגונים סטטוטוריים

מנדי שפיגלר

מהנדס וועדה מרחבית שומרון

אזורי

24

חקלאים

עמוס וויל

מזכיר הוועדה החקלאית

בנימינה-גבעת עדה

25

חקלאים

עמנואל קופשטיין

חקלאי

בנימינה-גבעת עדה

26

חקלאים

יחיעם אלטשולר

יו"ר הוועדה החקלאית

בנימינה-גבעת עדה

27

חקלאים

משה מקוב

חקלאי

בנימינה-גבעת עדה
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תקציר

הקדמה

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

סיכום

נספחים

33

מספר

קבוצת בעלי עניין

שם

מועצה

תפקיד

28

חקלאים

אביק שוורצברג

יו"ר הוועדה החקלאית

אלונה

29

תיירנים

נטע חנין

יזמית ומנהלת הגסט האוס של ג'וחא

ג'סר אל-זרקא

30

תיירנים

אחמד ג'וחא

יזם ומקים הגסט האוס של ג'וחא

ג'סר אל-זרקא

31

תיירנים

מירב אביב

מנהלת עמותת כרמלים

חוף הכרמל

32

תעשיינים

גולן תשבי

בעלים ומנהל יקב תשבי

בנימינה-גבעת עדה

33

עיתונות

איתי משה

עורך ראשי מגזין על המושבות

אזורי

34

אדריכלים ומתכננים

רונית טורק

מתכננת סביבתית

בנימינה-גבעת עדה

35

עסקים קטנים

טלי בר דויד

"משלוח מטלי"

בנימינה-גבעת עדה

36

גיל הזהב

ליקה לוי

יו"ר הפורום למנהיגות נשית

בנימינה-גבעת עדה

37

אמנים

ליאת שטיין אקרמן

אמנית סביבתית

בנימינה-גבעת עדה
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תקציר

הקדמה

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

סיכום

נספחים

34

נספח ב'  -השאלון
כללי
רקע כללי על בעל העניין

מיפוי בעלי העניין

 .1מיהם ה"שחקנים" שאתה מכיר בתחום שלך?
 .2כיצד הם מאורגנים ומהן הדרכים לתקשר איתם?

מיפוי מצב קיים

 .1מהם שיתופי הפעולה המרכזיים באזור (בתחום שלך)? אלו
שיתופי פעולה אזוריים מתקיימים בין גורמים שונים (באותו תחום
או בין תחומים)?
 .2מהם הדברים שלדעתך שיתוף פעולה אזורי יכול לקדם ולמנף
משמעותית?
 .3מהן הסוגיות בהן חשוב לעסוק כדי לקדם קיימות באזור?
 .4מהם הקונפליקטים המרכזיים באזור ,שפתרונם יכול לקדם את
האזור ותושביו?
 .5מה הציפיות שלך מיוזמה כזו? מה תיחשב בעיניך להצלחה
בפרספקטיבה של עוד חמש שנים?
 .6מהי התפיסה שלך לגבי קיימות ? מה זו קיימות לדעתך?
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תקציר

הקדמה

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

סיכום

נספחים

35

נספח ג'  -מיפוי אינטרנטי
סוגיות
מרכזיות

ייצוג
מרחבי

הגדרה

שם

קישור לאתר

חברים
/לייקים

קהילה

זיכרון
יעקב
זיכרון
יעקב

קבוצת
תושבים
קבוצת
תושבים

קהילה

בנימינה

קבוצת
תושבים

זכרון יעקב  -במה
חופשית
זכרון יעקב והסביבה -
בנימינה קיסריה גבעת
עדה
מועצה מקומית בנימינה
 -גבעת עדה

https://www.facebook.com/groups/69528
9533861821/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/5tow
ns/?fref=ts

2,962
חברים
12,475
חברים

חברה
אזרחית

חוף הכרמל

עמותה
לאיכות
סביבה
בחוף
הכרמל

כחול וירוק

קהילה

3,113 https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%
 95%D7%A2%D7%A6%D7%94לייקים%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7
%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7
%A0%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%94288539514561594/?fref=ts
1,142 https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%
 97%D7%95%D7%9Cלייקים%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7237105433004131/?fref=ts

4

סוגיות
מרכזיות

ייצוג
מרחבי

הגדרה

שם

קישור לאתר

משילות

מועצה
אזורית חוף
הכרמל
מושב עופר

מועצה
אזורית חוף
הכרמל
דף עסקי

מועצה אזורית חוף
הכרמל

7,400 https://www.facebook.com/hof.hacarmel
 /?fref=tsלייקים

משק הר פרחים

תיירות

כל המרחב

קבוצה

קהילה

רמת הנדיב

קהילה

זיכרון
יעקב

קהילה

זיכרון
יעקב

קבוצת
תושבים
מגזין
חדשות
אינטרנטי
מגזין
חדשות
אינטרנטי

2,348 https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%
 A9%D7%A7-%D7%94%D7%A8לייקים%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D729501277157925/?fref=ts
2,424 https://www.facebook.com/groups/carm
 elim7/?fref=tsחברים
4,875 https://www.facebook.com/ramat.hanadi
 v?fref=tsחברים
 506 https://www.facebook.com/groups/83729חברים
2816354615/?fref=ts

כלכלה

כרמלים עמותה לקידום
תיירות
רמת הנדיב  -קהילה
זיכרון יעקב שלי
גפן וגפן המושבה

חברים
/לייקים

1,404 https://www.facebook.com/%D7%92%D7%
 A4%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%A4%D7%9Fחברים%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%
94-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1%D7%97%D7%A0%D7%94180694858637532/?fref=ts
37

סוגיות
מרכזיות

ייצוג
מרחבי

הגדרה

קהילה

זיכרון
יעקב
זיכרון
יעקב
זיכרון
יעקב
בנימינה

דף פייסבוק מועצת הנוער זכרון יעקב
דף פייסבוק תושבים למען זיכרון
יעקב
דף פייסבוק פורום נשים לעסקים
זיכרון יעקב והסביבה
דף פייסבוק המתחם בנימינה

קהילה

גבעת עדה

דף פייסבוק גבעת עדה שלנו

קהילה

גבעת עדה

קהילה
כלכלה -
קהילה
כלכלה -
תיירות

שם

!!גבעת עדה!! G/A

קהילה

בנימינה

קהילה

נחל תנינים

קבוצת
תושבים
מתנ"ס בנימינה גבעת
קבוצת
עדה -קהילה בעשייה
תושבים
דף פייסבוק חיים לנחל תנינים

כלכלה -
קהילה

ג'סר
אזרקא

דף פייסבוק הצריף של מוסא בכפר
הדייגים בג'סר א-זרקא

קישור לאתר

חברים
/לייקים

https://www.facebook.com/ramat.hanadi
\v?fref=ts
https://www.facebook.com/lemaanzy/?f
ref=ts
https://www.facebook.com/Nashimzy.bu
siness.women.forum/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%
9E%D7%AA%D7%97%D7%9D%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7
%A0%D7%94-287874701326083/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/givat
ada/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/5039
02069691480/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/matn
asbinada1/
https://www.facebook.com/life.to.tanini
m/?fref=ts
https://www.facebook.com/mussas.beac
h/?fref=ts

4,785
חברים
1,993
לייקים
 619לייקים
1,802
לייקים
1,172
חברים
 847חברים
2,066
חברים
 579לייקים
1,262
לייקים
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סוגיות
מרכזיות

ייצוג
מרחבי

הגדרה

כלכלה -
קהילה
כלכלה -
קהילה
כלכלה -
קהילה
כלכלה -
קהילה
קהילה

כלל ארצי

דף פייסבוק שינוי מוניטרי – מקדמים https://www.facebook.com/monetary.ch
=ange.he?fref
כלכלה מקיימת
https://www.facebook.com/ecoeco.il/?fr
דף פייסבוק העמותה לכלכלה בת
ef=ts
קיימא
https://www.facebook.com/pillyarok/?fr
דף פייסבוק הפיל הירוק -
ef=ts
הדרכה לתרבות מקיימת
https://www.facebook.com/pillyarok/?fr
דף פייסבוק מעלה  -עסקים מנהיגים
ef=ts
אחריות חברתית
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%
מושבה חופשית
אתר
95%D7%A9%D7%91%D7%94אינטרנט
%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7
%AA-113234582034025/?fref=ts
 365 https://www.facebook.com/groups/35156חברים
גבעת עדה  -כאן גרים
קבוצת
9478233727/?fref=ts
בכיף
פייסבוק
גבעת עדה -ביתנו ועתיד 559 https://www.facebook.com/groups/mygiחברים
קבוצת
vatada/?fref=ts
ילדנו
פייסבוק
 792 https://www.facebook.com/www.magaziלייקים
מגזין המושבות  /מגזין
קבוצת
n.org.il/?fref=ts
העיר
פייסבוק
 322 https://www.facebook.com/yaroklekulanלייקים
דף פייסבוק ירוק לכולנו
u/?fref=ts

כלל ארצי
כלל ארצי
כלל ארצי
פרדס חנה
כרכור

קהילה

גבעת עדה

קהילה

גבעת עדה

מגזין
קהילה

בנימינה -
גבעת עדה

שם

קישור לאתר

חברים
/לייקים
5,033
לייקים
2,388
לייקים
1,818
לייקים
6,158
לייקים
4,312
לייקים

39

סוגיות
מרכזיות

ייצוג
מרחבי

הגדרה

קהילה

חוף הכרמל

דף פייסבוק מיר"ב  -מרכז קהילתי
חוף כרמל

קהילה

גבעת עדה
בנימינה -
גבעת עדה
– חדרה

דף פייסבוק אוהב גבעת עדה
קבוצת
פייסבוק

קהילה

בנימינה

דף פייסבוק הגן הסולארי

קהילה

שם

המיטה המעופפת

קישור לאתר

חברים
/לייקים

1,304 https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%
 99%D7%A8%D7%91לייקים%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7
%99-%D7%97%D7%95%D7%A3%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C116007711819601/?fref=ts
https://www.facebook.com/ohevgivatada
 80 /?fref=tsלייקים
https://www.facebook.com/flying.bed/?f
ref=ts
 227לייקים
2,112 https://www.facebook.com/thesolargard
 en/?fref=tsלייקים
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