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מגידון  Øיוני ∑∞∞≤

הסכמות¨ תוצרים¨ דילמות
צוות דמוגרפיה ופיתוח קהילתי ≠ הסכמות
צמיחה דמוגרפית∫

„ המגמה היא להגיע לאוכלוסייה בת ∞∞∞¨∏ ±איש¨ במטרה
ליצור קהילה רב דורית ויציבה¨ מבלי להקים יישובים חדשים¨
אך תוך שמירת העצמאות בקבלת החלטות בנושא הרחבה בכל
אחד מן היישובים ושמירה על אינטראקציה עם המועצה¨ בכל מה
שנוגע להשלכות אזוריותÆ
„ הצוות דן בצורך באזור תעסוקה התואם את גידול האוכלוסיה
ודרישת המרחב הביוספרי Æבנושא זה יש עדיין חילוקי דעותÆ

קהילה יישובית∫

„ יש לשמור על מגוון יישובים שונים¨ שכל אחד מהם יקיים חיי
חברה¨ תרבות¨ חינוך בלתי פורמאלי ומערכת מוסדרת של ערבות
הדדית¨ בתוך עצמו¨ תוך שילוב השכונה הקהילתית ©הרחבות® עם
קהילת האםÆ

במפגש נוסף שהתקיים במסגרת
הכנת תוכנית האב למרחב הביוספרי¨
הציגו הצוותים¨ אשר פועלים
בהתנדבות¨ את פרי עבודתם במהלך
החודשים האחרונים¨ על רקע ערכי
הליבה שנקבעו בכל אחד מן התחומים
המטופלים¨ במפגש הציבורי הקודםÆ
סיכום בראשי פרקים ובקצרה¨
מעבודה רחבה ומקיפה

המועצה כקהילה יישובית∫

„ פיתוח תשתיות אזוריות של חינוך¨ תרבות¨ מגורים¨ תעסוקה¨
ונגישות למשאבי ידע לניצול הזדמנויות „ Æהמועצה כגורם המע
ביר מידע וניסיון בנושאים כמו קליטהØהרחבות וצמיחה דמוגר
פית¨ תוך יצירת ”שפה ערכית“ משותפת של האזורÆ

המועצה כקהילה אזורית∫

„ עזרה הדדית במסגרת קרנות¨ מלגות וסיוע מקצועי „ Æהפקת
חגים ואירועי תרבות אזוריים „ Æעידוד ההתנדבותÆ

צוות שירותים קהילתיים ≠ חינוך¨ תרבות¨ רווחה¨
בריאות וספורט ≠ הסכמות ודילמות
תשתיות ≠ המצב הרצוי∫

„ פיתוח התשתיות הקיימות „ Æשימוש בקמפוס הקיים„ Æ
חיזוק שיתוף הפעולה עם גורמים חיצוניים בתחומי חינוך והשכ
צוות דמוגרפי ופיתוח קהילתי Æמנחה מאשה סמרס¨ רמת השופט
לה „ Æאיגום משאבים בתחום ההסעות „ Æפיתוח פעילות יישובית¨
בתחום החינוךÆ

תרבות ≠ המצב הרצוי∫

„ מתן ביטוי לפסיפס הפולקלור של העדות השונות „ Æפסטי
בלים עם אפיונים מקומיים „ Æבית פתוח ביישובים להיכרות„ Æ
פעילות המתבססת על הקשר עם הסביבה¨ תוך פיתוח ”גאוות
יחידה“ „ Æחיבור ושילוב בין תרבות וחינוך¨ מהגיל והרך ועד לגיל
המבוגר „ Æעידוד יצירה מקומית הנותנת ביטוי לערכים ביוספריים
≠ שימוש בחומרים טבעיים¨ שילוב אדם וטבע¨ חיבור עבר≠הווה≠
עתידÆ

צוות כלכלה ותעסוקה

„ יצירת מגוון גדול¨ ככל הניתן¨ של תעסוקות וחיפוש פתרונות
תעסוקה רבים ולא פתרונות בודדים גדולים מסוג אחד „ Æחיפוש
דרכים לעודד תעסוקות בבתי התושבים וקרוב לבתיהם „ Æפיתוח
תעסוקות שיישענו על ייחודיות האזור בתחומים שונים ©אתרים
ארכיאולוגיים¨ קיום המרחב הביוספרי¨ חינוך ועוד®¨ על ידע ועל
השכלה גבוההÆ

דילמות וסוגיות שטרם התקבלה עליהן הסכמה

חינוך ≠ החזון∫ ראייה הוליסטית של הילדØה
„ מיקום מפעלי התעשייה∫
הגורמים
כלל
בין
„ ראייה כזו מושתתת על שיתופי פעולה
כיצד להתייחס לתעשיות ביישובים¨ המאפשרות עבודה מהבית
המערכות
ובכלל
היום
המלמדים והתומכים בילדØה¨ בכל שעות
אולם עלולות לפגוע בסביבהø
ביישוב ובאזורÆ
מהם סוגי התעסוקות שניתן לפתח באזורי המרחב הביוספרי∫
לצורך כך¨ נדרשת מודעות של הפרט לסביבתו הפיזית¨ אנושית¨ חיץ¨ מעברø
חברתית ותעסוקתיתÆ
„ סוגי התעשייה העתידיתÆ
חינוך בלתי פורמאלי ≠ המצב הרצוי

„ הומניזם „ Æאחריות הדדית∫ בין אדם לחברה ובין אדם לטבעÆ
„ ערבות הדדית „ Æשיוויון הזדמנויות ושיוויון ערכו של האדםÆ
„ מנהיגות ויוזמה „ Æיצירה ויצרנות „ Æפשטות „ Æאחריות כלפי
האזור הפיזי והאנושיÆ
מערכת החינוך הבלתי פורמאלית¨ במרחב הביוספרי¨ תתבסס
על שני מרכיבים∫
„ מערכת חינוכית מרכזית וכללית הפתוחה לכל יישובי המו
עצה „ Æמערכת חינוכית בלתי פורמאלית מקומית≠קהילתית
שתפעל בכל אחד מהיישוביםÆ
ייווצר ממשק משותף בין הכלים הבלתי פורמאליים המיועדים
לפיתוחו של היחיד ©אולפנא למחול ולמוזיקה¨ חוגים® לבין הכלים
הבלתי פורמאליים החברתיים ©פנימיות¨ חנב“פ ביישובים¨ תנועות
נוער®Æ
באחריות המועצה לדאוג לשוויון הזדמנויות כך שמערכת החי
נוך הבלתי פורמאלית תהיה פתוחה וזמינה לכלל התושביםÆ

צוות כלכלה ותעסוקה Æמנחה משה אכמון¨ משמר העמק

צוות תיירות ושטחים פתוחים

או פעילות של תיירות חקלאית „ Æשילוב החקלאות¨ השמירה
על הקרקע ובעלי החיים במרחב¨ במערך החינוך „ Æהכנת תוכנית
פעולה רחבה וכוללת¨ המייחסת לנושא החקלאות בהיבטים נוס
פים¨ ביניהם¨ כלכלה חקלאית¨ תיירות¨ חינוך ועוד „ Æיצירת אמנה
מוסכמת בין החקלאים והיישובים „ Æחיפוש מימון החווה האקו
לוגית ועידוד הנוער לפעילות חקלאית „ Æשמירת אדמות הלאוםÆ
„ התאמת סוג החקלאות לשיפועי הקרקע¨ התאמת הגידולים
לקרקע ולמקום¨ תכנון והרחבת המרעה מחדשÆ

צוות תשתיות ≠ הסכמות בנושא תחבורה
כבישים ארציים∫
יש לדרוש מהגופים האחראיים∫ טיפול נופי¨ שתילת עצים
במרווחים קבועים¨ וצמחייה נוספת Æטיפול שוליים שאינו מזהם¨
כיסוח ולא ריסוסÆ
מול היישובים∫ טיפול אקוסטי¨ קירות אקוסטיים שיחצצו
בין הכבישים לבין הבתים במיוחד בצמתים רועשים ועמוסיםÆ
אספלט שקטÆ
איחוד קווי תשתיות
בתיאום בין הרשויות האחראיות∫ רכבת¨ מע“צ¨ דרך ארץÆ
כבישים אזוריים∫
שמירתם ככבישים נופיים¨ המותאמים לתוואי השטח הטבעי¨
מפותלים¨ משופעים¨ צרים ואיטיים יחסית Æהימנעות מהפיכת
הכבישים למהירים ו“חותכי נוף“ בשיטות של חפירה ומילויÆ
טיפול בצמתים ככלי הסדרה בצפי גידול האוכלוסייהÆ
הצמדת אדריכל נוף לכל תהליך תכנוןÆ
טיפול שוליים שאינו מזהם¨ כיסוח ולא ריסוסÆ
שמירתם של הכבישים הפנימיים∫ התנגדות לסלילת קטעי המשך
וחיבורים נוספים לכבישים חיצוניים ©דוגמת הכביש לרגבים®Æ
הוספת נתיבי אופניים במקביל לכבישיםÆ
כניסות ושבילי פארק רמת מנשה
הסדרה¨ שליטה וויסות כניסת רכבÆ
עיבוי הכניסות הרשמיות לפארקÆ
הכוונה ברורה לכניסות הרשמיות על ידי שילוט בצמתים מרכ
זיים סמוכיםÆ
תאום ותקשורת לגבי כל הנ“ל עם צוות תיירות ושטחים פתו
חיםÆ
שדה תעופה
התנגדות מוחלטת להקמת שדה תעופה¨ מהיותו משיק לאזור
ועתיד להיות מפגע רעש עצום בהשפעתו על היישובים
מים וביוב
„ הגברת אכיפה ומשמעת בנושא שפכים וביוב „ Æלהקפיד
שהמפעלים המתוכננים באזור תעשייה מבוא כרמל יקיימו את
התקנון לגבי איכות שפכי תעשיה והטיפול בהם „ Æהגנה והק
פדה על רדיוסי ורצועות מגן¨ טיפול בבריכות מקומיות וכו‘„ Æ
ייעוץ מקצועי למקבלי ההחלטות במועצה¨ ליצירת כלים לבחינת
פרויקטים בתחום המים והביוב „ Æמאמץ לאיחוד תשתיות תת≠
קרקעיות או הצמדת תשתיות חדשות לרצועות קיימות „ Æמאמץ
לקידום ההוצאה לפועל של תוכנית האב לביוב¨ על כל מרכיביה
לשם חיסול מפגעים קיימיםÆ
קווי חשמל ותקשורת
חשמל ©קו ∞∞®¥
תמיכה בהתנגדות המועצה להעברת קו ∞∞ ¥במקביל לקו ±∂±
במרכז השטח הירוקÆ
קבלה בחיוב את החלופה של העברת הקו בין שטחי האש
בדרום לבין יישובי ואדי ערהÆ
דרישה מחברת חשמל לבדיקת אפשרות שקו זה לא יחובר
לאתר חגית כלל© Æכולל דרישה®
תקשורת∫
דרישה לתקשורת נתונים בקו רחב לכל יישובי המועצה כולל
גלעד ©לשם הגדלת אפשרויות התעסוקה מהבית®Æ
תקשורת סלולרית
תמיכה בתהליך שהונהג במועצה ובוועדה לגבי פרסום מקומי
לבקשות להיתרי בניה בעניין אנטנות סלולריותÆ
תמיכה בריבוי אנטנות סלולריות קטנות במקום מיעוט גדולותÆ

החזון∫ המועצה רואה עצמה כגוף המוביל ויוצר מודל ארצי ובין
לאומי¨ לניהול בר קיימא¨ של משאבי טבע וצורכי אדם¨ במרחב
הביוספרי שיוקם בתחומהÆ
ייעוד∫ המועצה היא גוף הדואג לפיתוח האזור¨ קהילותיו ותוש
ביו¨ תוך פיתוח תפיסה ייחודית לשמירה ופיתוח משאבי הטבע
שבתחומה¨ לרווחת תושבי המועצה כמו גם עבור כלל תושבי
ישראלÆ
מטרות∫ פיתוח מודל עבודה משולב עבור כלל הגורמים הפוע
לים במרחב המועצה¨ בנושאי אדם וחברה¨ כלכלה וסביבהÆ
פיתוח מודלים של עבודה ושפה משותפת¨ עם גורמים נוספים¨
כמו משרדי ממשלה¨ רשויות מוניצפאליות¨ גופים עסקיים¨ רשויות
איכות הסביבה ושמירת הטבע¨ מטיילים ומבקריםÆ
הסדרת נושא תיירות טבע ושטחים פתוחים ©מבקרי יום®¨ מהווה
את האתגר הגדול ביותר בתחום עבודת הצוותÆ
תיירות חו“ל¨ בעיקר בתל מגידו ואתר הכלא ≠ הנושא מחייב דיון
בחינת ההקשרים במצב הרצוי¨ כפי שהוצג על ידי
ברמה גבוהה יותרÆ
המצב הרצוי∫
הצוותים∫ דילמות¨ קונפליקטים ונקודות ממשק
„ יצירת מערכת מאזנת מווסתת ואוכפת לשליטה והכוונה של  Òהאם מערך התנועה המוצע והיעדר חיבורים נוספים לכבישים
כמויות המבקרים בעונה „ Æהסדרת תשתיות¨ אכיפה¨ בדיקת חיצוניים¨ תואם ליעד האוכלוסייה וצרכי הפיתוח שלהø
אפשרויות גבייה ותשלום למימון אחזקת המרחב „ Æרתימת המב פיתוח פעילות תיירות חקלאית
קרים כעתודה מגויסת¨ למאבקים על שמירת ערכי הטבע בטווח  Òהתאמה בין פיתוח חקלאות תיירותית ובין נורמות ההתנהגות
הארוך „ Æלגרום למיליון מבקרים להשאיר יותר כסף בתחומי הרצויות ומנגנוני הוויסות של תיירות בשטחים הפתוחיםÆ
המרחב „ Æפיתוח ספורט אתגרי עממי  Øתחרותי ולא מוטורי Ò „ Æשינוי ייעוד הקרקע של היישובים עשוי לשנות במידה ניכרת
מיתוג האזור כבירת האופנים של ישראל „ Æשיווק האזור כאתר את אופי המרחבÆ
אימונים בחורף ובאביב לרוכבים מארצות אירופה המושלגתÆ
 Òהאם הקמת קירות אקוסטיים לא יפריע לאופי המקום ולרצף
הפיזי ויזואלי של השטחים הפתוחים בוø
 Òמהי חלוקת התפקידים בין היישובים¨ המועצה ומינהלת
צוות חקלאות
המרחב øהאם המינהלת מתפקדת כגוף מקשר øמתאם øמנחהø
המצב הרצוי∫
„ שמירה על השטחים הפתוחים באמצעות פעילות חקלאית¨ קובע øבאיזו מידע ובאיזה תחומיםø

