במגידו משבר האקלים איננו רק סיסמה
בימים אלה ,בהם כולם מדברים על ועידת האקלים בגלזגו ועל משבר האקלים ,חשוב לנו להזכיר
שאצלנו ,במועצה האזורית מגידו ,משבר האקלים איננו רק סיסמה.
הפתרונות לטיפול במשבר האקלים מגוונים ורב תחומיים ,במנעד שנע בין צמצום פליטות ,התנהלות
מקיימת לשמירה והגנה על המגוון הביולוגי.
לפני עשר שנים זכתה המועצה אזורית מגידו להכרה כמרחב ביוספרי ע"י אונסק"ו .מרחב ביוספרי הוא
תוכנית בינלאומית לפיתוח בר קיימא ,שמשמעו הגדרת אזורים לפי דרגות שימור ופיתוח ,קביעת כללי
התנהלות לכל אזור והטמעת שיקולים סביבתיים בקבלת החלטות הנוגעות לפיתוח.
להיותה של המועצה מרחב ביוספרי מספר היבטים בהתנהלות השוטפת:
תכנון המועצה מתבצע בהתאם למפת האיזור ,הקובעת את הכללים לכל אזור ,במטרה לשמור על המגוון
הביולוגי והמערכות האקולוגיות.
 קיום דיונים ציבוריים כחלק משיתוף ציבור מובנה ,מתוך תפיסה שתושבי המועצה הם השותף העיקרילניהול האזור.
 בכל מערכות החינוך במועצה פועלת תכנית חינוך ביוספרית המחברת בין התיאוריה למעשה ,ומחברתאת ילדי האזור לאחריות סביבתית ולהתנהלות המבינה שיקולים סביבתיים.
נוסף לכך ,בשנים האחרונות מתבצעות מספר פעולות אקטיביות במסגרת משבר האקלים:
המועצה מפעילה את חוות אדמה ללימודי קיימות .בכל מוסדות החינוך במועצה הותקנו פנלים סולריים לייצור חשמל.המועצה קידמה הסדר מיוחד עבור תושבי המועצה לרכישת פנלים סולריים לבתים הפרטיים.המועצה מקדמת תוכניות כוללות לניהול אזורים במועצה באמצעות הסדרת תנועת מטיילים.ב 3-השנים האחרונות התקיים במועצה תהליך מקיף של ניטור המערכות האקולוגיות ,כדי לאסוף נתוניםולקבל החלטות באשר לניהול שטחים על בסיס מצב מערכות אלה.
המועצה ומרכז חקלאי העמק מפעילים יחד תכנית ל"סביבה תומכת חקלאות" ,מיזמים בחקלאותהתומכים ומקדמים התנהלות שומרת סביבה.
במסגרת הפעילות ,אותה מובילה הגר ראובני מנהלת הסביבה והמרחב הביוספרי ,מקודמות פעילויות
סביבתיות בישובים וקיימת תמיכה בפעולות אלו ,מוטמע גינון אקולוגי כחוסך משאבים ומושתתת
התנהלות סביבתית.
הגר ראובני" :המועצה פועלת רבות למען שמירה על הסביבה כמענה למשבר האקלים ואלו הם מקצת
הדברים .הדרך עוד ארוכה ומלאה באתגרים למען העתיד המשותף של כולנו ,ואנחנו יחד איתכם
התושבים נכונים להם .אני גאה להוביל תחום זה ולהיות חלק ממועצה שמכירה בחשיבות השמירה על
הסביבה ופועלת ליישום ערך זה בהתנהלות השוטפת מזה שנים".

