
 ביוספרי רמת מנשה מרחב  
  מודל שותפות הציבור במרחב הביוספרי

 
  " הוכרו  ע"י אונסק"ו כ"מרחב ביוספרי המועצה האזורית מגידו שובי יוי שטחי 

ההחלטה לקיים מרחב ביוספרי נעשתה בהליך משותף לתושבים, לגורמים מקצועיים ולגורמי  
  המועצה.

  
   

  מרחב ביוספרי הוא מודל התנהלות שבבסיסו נמצאים מספר ערכי ליבה:  
   שותפות ציבורית/אזרחית בגיבוש מדיניות  
   קידום  פיתוח בר קיימא  
  .שמירה על השטחים הפתוחים ושירותי המערכת האקולוגים 
   חלוקה גיאוגרפית של שטחי המועצה לפי דרגות שימור ופיתוח 
   . שותפות בין המועצה לגורמים המנהלים שטחים ותכניות אזוריות 

   
  
  

  המבנה הארגוני של המרחב מבוסס על שותפות הציבור בכמה רבדים: 
  פורום ציבורי, הפתוח לכל בעלי העניין והקניין, בו מגובשת מדיניות המרחב ותחומי

  פעילותו.  
   צוות מתאם המאגד את כל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים לניהול שטחי האזור

  ונציגי ציבור , הצוות אחראי למימוש מדיניות המרחב.  
  בור בקבלת החלטות קיום דיונים ציבוריים בנושאים ייעודיים, בהם שותף הצי

  ובקביעת דרכי התנהלות.
    הפעלת צוותים ציבוריים מקצועיים, קבועים או נושאיים, בהם שותפים אנשי מקצוע

  ותושבים.
    .קיום פורומים מקצועיים של תושבים ואנשי מקצוע מהמועצה, הנפגשים באופן קבוע  
  .החלטות מתקבלות מתוך הסכמות ולאחר למידה  

  
את שותפות הציבור בקבלת החלטות המשפיעות על אופי האזור ,   **** בכדי להבטיח 

חוקקה מועצה אזורית מגידו, חוק עזר לשיתוף ציבור, חוק העזר מגדיר כי בכל החלטה 
שמשמעותה שינוי מתכנית האב של המרחב , תתקיים הצבעה בקרב כל תושבי המועצה 

  במטרה לאשר או לדחות את ההצעה. 
  

  שיטת העבודה:
מתכנס כפעמיים בשנה, מתווה מדיניות המרחב ועוקב אחרי יישום -הציבורי  • הפורום

  המדיניות. 
  

הנדונה בעלת  הסוגיהנועדו לגבש דרכי עבודה בתחום מסוים, בו  • הדיונים הציבוריים
  השפעה על כלל התושבים. 

  מכונסים על פי צורך: 
  א. כאשר מתעורר קונפליקט בעל השפעה על כלל הציבור.

  
וגדר צורך בבחינה מחודשת של תחום התנהלות ספציפי (כגון: חינוך, תיירות  ב. כאשר מ

  וכד'), מתכנס דיון ציבורי, בו מגבשים כל השותפים את  המלצתם להמשך התנהלות.  
  בתחומים מקצועיים   –• צוותים ופורומים ציבוריים 

א. פורומים בהם שותפים אנשי המקצוע מהמועצה ואנשי המקצוע מהיישובים, מתכנסים 
  אחת לזמן קבוע, לגיבוש מדיניות משותפת בתחום העבודה ולליבון סוגיות מקצועיות.  

ב. צוותים מקצועיים מתכנסים על פי צורך ופתוחים לתושבים ולבעלי התפקידים מהיישובים  
 ומהמועצה.


