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  תקציר 

נמצאות ) א מנשה"מ: להל$(מנשה  ועצה אזוריתמרביה ו'באקה אלע

משותפי� בי$  הזדמנויות ופוטנציאל לפרויקטי�ברצ� גיאוגרפי היוצר 

וקיו�   ,הטובה שכנותה שותפות זו עשויה לתרו� לשמירת .קהילותשתי ה

)גבעת. המקומיתוהרשות  תפקודית ברמת היחידי�האינטראקציה ה

שותפות קהילתית בי$ שתי הקהילות שתקד� הקמה של יזמה  חביבה

אורבאנית וכלכלית בי$ שתי הרשויות , ותוביל לשותפות מוניציפאלית

שתרחיב את המפגשי� בי$  כ(להבנות את השכנות במטרה זאת  .השכנות

קד� ת, ביניה$גדיל את אפשרויות שיתופי הפעולה ת, שתי הקהילות

בשטחי� תביא לשימוש כלכליי� משותפי� ו)� חברתיי�פרויקטי

 .פיתוח ומיתוג האזור לטובת כל תושביוצור( הפיזיי� המשותפי� ל

לשתי הקהילות השכנות אינטרסי� המוצא כי  הנחתההצעה נובעת מ

להעלות , משותפי� שתכלית� לחזק את החוס$ הכלכלי והאזורי שלה$

ולשמר את השכנות הטובה  ,את רמת החיי� של התושבי� בשתי הרשויות

זה נער( מחקר יישומי ובת קיימא  כהכנה לשותפות מובנית .ביניה$

 חסמי� והזדמנויות שמטרתו למפות ברט( איבמימו$ קר$ פרידר

   .$ולרשות הקהילות העומדי� בפני

וג� לחשוש , טבע� של בני אד� הוא לא לשת� אלא קוד� לדאוג לעצמ�

 אנו נטייה זולהתמודד ע� כדי . ודאות של איכניסה למסלולי� ממשינוי ו

 ה שלתפיסה אימו. המאמצת אתשותפות  של תפיסהלאמ.  י�מציע

רשותי )בי$הקהילתי ו)כבסיס להבניית השיתו� הבי$ "פני� מול פני�"

המוצעת יתרונות שיש תפיסה ל .של השיתו� ווקיימות קיומווהבטחת 

ובהקשר שלנו , ני�תכנו$ ופיתוח ברבדי� שוני� ובאזורי� שועת בלאמ. 

אימו. הגישה משמעותה שינוי  .מנשה א "מוברביה 'בבאקה אלע

שינוי זה  .רשויותהקהילות והקונצפטואלי והתנהגותי ביחסי� בי$ 

ת למצב רא/יממצב של התעלמות ואי נ, מעבר מהכחשה להכרה משמעותו

למצב של השלמה  הקיי�ממצב של ערעור על  ;של נראות והנכחה הדדית
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ממצב של חוסר שיתו� ועוינות למצב של  ;תכנו$ ופיתוח העתידלקראת 

תו( , הכרה בשונות והשלמה איתה, השיתו� של יתרונותהזיהוי 

פני� מול "תפיסת של אימו. הבמסגרת . התייחסות לשונות כיתרו$ יחסי

רצו$ לראות את השיתו� באופ$ ה יבוא לביטוי ובביצועבתכנו$  "פני�

   .ובשרגיה הסינ את מודולארי ולזהות

איכותניות ותכנוניות שכללו במספר מתודולוגיות המחקר השתמש 

, ימותיניתוח נתוני� ותוכניות ק, תצפיות, שאלוני� פתוחי�, איונותר

לאחר איסו� החומר נעשה ניתוח דר( הצלבת . תוח תכנוני פיזייונ

הידע את למפות  תהיהכוונה הי .ת העולות מה�רוהנתוני� וזיהוי התמו

בשתי  בעלי העניי$של  ואינטרסי�עמדות לערו( מיפוי של ובתחו� הקיי� 

שיתו� הו, מחד קהילתי)י$הבהגברת השיתו�  לשקשר הבוזאת  ,הקהילות

מטרת המחקר המרכזית   .כלכלי מאיד(האורבאני והמוניציפאלי ה

החסמי� והעכבות שעומדי� בפני את למפות ולחשו� , לזהותתה יהי

וג� להכיר את  ,כלכליתהורבאנית ואה, השותפות המוניציפאלית

  .מוניציפאליהפוטנציאל לשיתו� את ההזדמנויות ו

קשת רחבה של הזדמנויות לשיתו�  קיימתממצאי המיפוי מראי� כי 

ג� חסמי� ועכבות שיש להיות  קיימי�אבל , פעולה בי$ שתי הקהילות

מחקר ג� מעלי� ממצאי ה .מודעי� לה� בעת תכנו$ וביצוע הפרויקט

 "ר("ה והנרטיבי משלבי� בי$ הממד הערכי הנורמטיביועכבות הי� מחס

בי$ . האינסטרומנטלי והטריטוריאלי ,הפיסי ,"קשה"ה  לבי$ הממד

  : אלה החסמי� אפשר למנות את

החלוקה הטריטוריאלית ; והפיסית בי$ שתי הרשויות המנהליתההפרדה 

; ותחומי השיפוט הקשורי� להפקעת קרקעות והגבלת התכנו$

לאומית אזורית המשפיעה על העמדות של כל צד כלפי הצד  נטציהאוריי

חשש ועוינות הדדיי� הנובעי� מחוסר הבחנה בי$ הארצי ; "אחרה" ,השני

כלכליי� וקיפוח של )פערי� חברתיי�; מוסדיוהמקומי ובי$ הקהילתי וה

שיח לאומי מתלה� ; צגת את הצד השנייצד אחד על ידי הקבוצה שמי

רצו$ להתכנסות , להסתגרות כל צד בעמדה שלו י�רמוהבנייה עצמית שגו
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המקבלת ביטוי  ,שיתו�ה לאסימטריה ביחס )אוחשש משינוי , עצמית

עקב  ,כנס לשותפותהיל) מנשהא "מ(בחוסר מוטיבציה של הצד החזק 

הצד כאשר ובמקביל , התועלות הכלכליות ממנה ה$ פחותותשהערכה ה

עדיי$ לא הטמיע מספיק את ) רביה'באקה אלע(החלש כלכלית ופוליטית 

 .שיתו�מהתוצאה כהתועלות שיפיק 

מרחבי�  ה שלהשכנות בי$ שתי הקהילות מהווה הזדמנות ליציר

שיאפשרו אינטראקציה ישירה ביניה� ויבליטו  ,משותפי� לתושבי האזור

את נקודות החיבור והמכנה המשות� שה� חולקי� בתחומי החיי� 

 ,קהילתיבתחו� ה: � בכמה תחומי�יכולה להתקייכזו שותפות  .השוני�

 ,סביבתיה מי�בתחוו; ספורט וחברה ורווחה, תרבות, הכולל חינו(

  . פיזיהכלכלי וה ,הבילוי ,תיירותי

תכנו$ ל, היגויללהקי� פורומי� וועדות  יש כדי לפתח תוכניות משותפות

שיבנו פרויקטי� בהתא� לצרכי� המשותפי� של שתי  ,ביצועלו

חשוב . המצב הקיי� בכל קהילה כיו� דו מהושילמלאחר  ,הקהילות

שהפרויקטי� המוצעי� יתחילו בפעילויות בממדי� קטני� ע� קבוצות 

לפיתוח שיעזרו כדי לבנות אמו$ הדדי ולצבור הצלחות  ,קטנות אוכלוסייה

  .פרויקטי� יותר רחבי� בעתיד

  : מוצעי�הפרויקטי� ה

   התחו� הקהילתי

הכשרה , בית ספר תיכו$ משות�, �פרויקטי� חינוכיי� משותפי: חינו%

ת גמר ועבוד, בתי הספר בשתי הרשויות מנהלימשותפת של מורי ו

קורסי� חדשי� בנושאי� , ניי�תיכובתי ספר משותפות בי$ תלמידי 

הקמת חממת מחקר באלקאסמי , במכללת אלקאסמי שוריהקשורי� לא

  . ועוד ,�שונישתחקור את האזור בתחומי� 

 משותפות הצגות, פסטיבלי�, שונות גיל בוצותלק קי. מחנות :תרבות

 קהילתי תיאטרו$, תרבותי)רב אוכל ע� מסעדה, שונות גיל לקבוצות
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� ) רב מוזיקה, מקהלות חילופי, ואמנות ביצירה קורסי�, משות

  .ועוד, נוערפעילויות  ,תרבותית

 שבילי, )ועוד כדורגל אצטדיו$, בריכה( אזורי ספורט היכל הקמת :ספורט

 בי$ וטורנירי� תחרויות, תרבותית)ורב מגדרית רגישות ע� בטבע הליכה

 .ועוד ,בטבע ספורט ימי, זקני�, נשי�, נוער קבוצות

 בבאקה ילד)הורה קשר מרכז, משות� שירותי� מרכז: חברה ורווחה

 חוס$ צוות הכשרת, הערבי� מנשהא "מ תושבי את ג� שישרת רביה'עאל

 עמותות בי$ פעולה שיתו�, שותמוחל אוכלוסייה לקבוצות לסיוע אזורי

 צרכי� בעלי, זקני�, נשי�, אלימות( חברתיי� בנושאי� המטפלות

, הפוליטי במרחב ושילוב$ נשי� להעצמת משותפות סדנאות, )מיוחדי�

 לצוותי עיו$ ימי, ועוד סמי�, אלימות כמו בנושאי� משותפי� קמפייני�

, משותפי� �לנושאי ותהמתייחס פעמיות)חד תכניות, באזור הרווחה

ינות יגור עבריבכלל זה סיורי� משותפי� למו ,אישיהביטחו$ ההבטחת 

  .ועוד ,ואלימות

 פרויקט, אשפה לשינוע אתר, שפכי� טיהור מתק$: תחו� הסביבתיה

 בתי ספר תיכוניי� תלמידי של משותפי� מחקרי�, משות� חזורימ

 בפני מוצלחות משותפות תכניות הצגת, לסביבה הקשורי� בנושאי�

 שיתו�נושאי בו סביבה בנושאי המעונייני� ל"ומחו מהאר. אורחי�

 תלמידי של משותפות גמר עבודות לעידוד פרויקט, קהילות בי$ פעולה

  .ועוד, בנושא תיכו$

 מסלול, אזוריי� תיירות מסלולי תיהתווי :תחו� התיירות והנופש

 מרכזהקמת , אופניי�ו הליכהמסלולי , האזור קצוות שני בי$ שיחבר

 קאנטרי הקמת, פארק הקמת, הארחה בית הקמת, אזורי ונופש תיירות

שיווק תיירות אזורי של , הקמת ג$ חיות אזורי ,האזור לתושבי קלאב

  .ועוד ,גוו$ התרבותיימשעניינ$ החבילות ביקורי� 

 יזמות עידוד, משות� תעשייה אזור: תכנו� ופיתוח ;התחו� הכלכלי

 אזורי תחבורה מרכז הקמת, רישותובד בתנאי� הקלות ידי על משותפת
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, האזור לתושבי חדשי� עבודה למקומות וג� ,לצרכני� האזור להנגשת

  .ועוד

בניית מבני� חדשי� שיוקמו על שטחי� משותפי�  :התחו� הפיזי

מיתאר  משות� של תכנו$ .לרוחב את כל התחומי� הקודמי� החותכי�

 . נו$ פרויקטי�בתכ �מימושולמידה הדדית לקראת הפקת לקחי�  ,מפורט

  המלצות

פעמיות )למטה דר( פעילויות חד$ השטח שהפרויקט יתחיל מ מומל.

במקביל  .בי$ שתי הרשויות במטרה ליצור אמו$ הדדי ,בממדי� קטני�

מיומנויות על ידי הקניית מומל. לבנות צוותי� מקומיי� ולהעצי� אות� 

 ותמנהלי מחלקהדבר מתחיל במפגשי� של  .וכלי� לעבודה משותפת

טי� אד קתכנו$ ויישו� פרוי, זו�ילישיפעלו מקבילות משתי הרשויות 

לעבור לפרויקטי� גדולי� המייצרי�  ה�ומ, די והקצריהוק בטווח המי

 .שינוי מבני והתנהגותי

הצוותי� כקבוצה כדי לחשוב בראייה כוללת אי( את מומל. להפגיש 

    .אפשר לבנות פרויקטי� משותפי�

לקידו�  גבולותה) יפרויקטי� חוצהריכוז תשתית מומל. לבחור נושאי� מ

ת יבי$ עירי "פני� מול פני�"שותפות מוניציפאלית על בסיס התפיסה של 

  .לפי תחומי� ,מנשה א"מרביה ו'גבאקה אל

  

  פעילויות פרויקטי� ומספר בטבלה להל$ מוצגי� 

  ).ארו(הטווח ב )  3 ;בינוניהטווח ב ) 2; בטווח המידי )  1: תזמו$(

ו תחו� סקטור א
 פרויקט/פעילות
לשיתו� 

  מוניציפאלי

המעורבי� או התורמי�  הגופי�*/ רמת השחקני�  תזמו�
ש השיתו� ולקידו� הפרויקטי� לש� מימ

  המוניציפאלי

/ ארצי  
  ממשלה

/ אזורי
גופי� 

  מחוזיי�

רשות 
  מקומית

חברה 
  אזרחית

יזמות 
/ פרטית

  תושבי�
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והיערכות  ההבני
לית אמוניציפ

מפגשי� ל
בי$  משותפי�

 מנהלי מחלקות
והכנת תכניות 
עבודה משותפות 

  משלימות 

1      ++  +    

�  +    ++  +  +  1  ג$ חיות משות

אזור תעסוקה 
�   משות

1  +  +  ++    +  

טיפול בסוגיות 
, ביוב וניקוז

  הפרדת פסולת

1  +  +  ++    +  

, מסלולי תיירות
ק יטיולי� בח

, אופניי� )  הטבע
  חבילות תיירות

1  +    +  ++    

 פיתוח וארגו$
  החקלאות

2  +    +  ++  +  

אזור ללא /עיר
שיטור  ,אלימות
   קהילתי

1  +  +  ++  +    

שיקו� ופיתוח 
ואדי /נחל חדרה

  לנארבו אא

1    ++  +  ++    

      +  ++    2   פיתוח פארק

    +  +  +  +  3  תכנו$ מרחבי

, תרבות
    ,פסטיבלי�

3  +  +  +  ++  +  

    +  ++    +  2  ספורט

תחבורה ציבורית 
וחיבור בי$ 

  התשתיות תחבור

2  +  +  ++      
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 בקידו� הפרויקט המוניציפאלי המשות� שלה תזמו$הויש לציי$ כי עוצמת המעורבות   *
  .דיתלמרות הסינרגיה של המעורבות הד, שחק$משחק$ למשתנה 

  סימ$ לשחק$ מוביל ++  ** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

, אבות בית
עדוני� לגיל וומ

  הזהב

3  +    +  +  +  

בית ספר , חינו(
�גני , תיכו$ משות

, ילדי� משותפי�
הכשרת בעלי 

  עניי$

1  +  +  +  +    
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     טבלאותהרשימת 

 א"מ לבי$ רביה'אלע באקה עיריית בי$ בפרופיל משווה ריכוז: 1' מס טבלה

  עיקריי� משתני� לפי מנשה

36  

 רביה'אלע באקה בעיריית תפקידי� בעלי ע� הראיונות: 2' מס טבלה

    2014 יוני)מר. בחודשי� מנשה א"ומ

54  

 שבה$ חביבה)בגבעת שמתקיימות אזוריות פעילויות סיכו�: 3' מס טבלה

  תושבי� ג� השתתפו

      מנשה א"וממ רביה'אלע מבאקה

59  

 השיתו� לקיו� ביחס מהשאלוני� שעלו הממצאי� סיכו�: 4' מס טבלה

  העומדי� בפני קידומו והחסמי�

63  

 לשיתו� שלה� והמשמעות העיקריי� החסמי� איתור: 5' מס טבלה

                             ואורבאני ניציפאלימו

70  

 לקראת השוני� בתחומי� אפשריי� פרויקטי� רשימת: 6' מס טבלה

  המוניציפאלי השיתו� הגברת

  והעמקתו

103  

: תחומי� פי על המוניציפאלי השיתו� להגברת פרויקטי�: 7' מס טבלה

               וצרכני� משאבי�, שחקני�

105  

 שותפות לקידו� גבולות חוצה פרויקטי� תשתית ריכוז: 8' מס טבלה

 באקה עיריית בי$ פני� מול פני� של התפיסה בסיס על מוניציפאלית

                תזמו$ כולל, תחומי� לפי מנשה א"ומ רביה'אלע

114  
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   רשימת איורי�

משבצות קרקע של יישובי� יהודי�  )שיפוט )גבולות ישובי�: 1' איור מס

    א מנשה"גובלי� במ

23  

 גיל קבוצות לפי רביה'אלע באקה של האוכלוסייה התפלגות: 2' מס איור

                            2011, ומי$

24  

 בבאקה והפיתוח הבנייה צורת על כללי בטמ המראה תמונה: 3' מס איור

                           רביה'אלע

26  

 בי$ והדיאלקטיקה קהילתי)הבי$ השיתו� היררכית מודל: 4' מס איור

  והמאקרו המיזו, המיקרו

  . מנשה האזורית והמועצה רביה'אלע באקה עיריית של בהקשר

        

29  

 במספר הגובל שטח על רוסההפ מנשה א"מ של גבולות מפת: 5' מס איור

                                   רשויות

31  

 גיל קבוצות לפי מנשה א"מ של האוכלוסייה התפלגות: 6' מס איור

                                       2011,ומי$

33  

 מהכחשה ) סמוכות רשויות בי$ היחסי� דרגות: ספקטרו�: 7 איור

                 מילציהואסי התמזגות ועד והתעלמות

38  

 וסינרגיה דיאלקטיקה ליצירת שונות ברמות גבולות חוצה שיתו�: 8 איור

         השותפות והרשויות הקהילות בי$

49  

 קבלתו לש� מערכתיי� למרכיבי� השיתו� בי$ הקשר מער(: 9' מס איור

          והרשויות הקהילה ידי על וקידומו

51  

 מרבד בפרויקט שהופקה תרבות ומפגשי תיירות אתרי מפת: 10' מס איור

                                   עארה ואדי ירוק

61  

 בפני העומדי� והעכבות החסמי� של הכלליי� ההקשרי�: 11' מס איור

�                           מוניציפאלי שיתו

68  

 ורבאניא, מוניציפאלי שיתו� בפני העומדי� החסמי� ריכוז: 12' מס איור

 באקה לעיריית                                            מנשה א"מ בי$ וכלכלי

 לבי$ הר( הנורמטיבי הערכי הממד בי$ משלבי� אלה חסמי�. רביה'אלע

69  
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      והטריטוריאלי האינסטרומנטלי הפיסי הממד

 א"מ את הכולל עארה ואדי למרחב 6 מ"תמ מחוזי תכנו$: 13' מס איור

 בי$ פיסית הפרדה המייצר,                         רביה'אלע אקהוב מנשה

מנשה א"במ נמצאי� שרוב� פתוחי� שטחי� ידי על העירוניות הרשויות

    

72  

 ובכלל רביה'אלע באקה סובב למרחב 6 מ"תמ מחוזי תכנו$: 14' מס איור

 הרשויות בי$ פיסית הפרדה המייצר, מנשה א"מ ע� הממשקי� זה

 כביש כגו$ ארצי דרכי� ומער(, ויערות פתוחי� שטחי� ידי לע העירוניות

  6' מס

73  

 על שאומצה ת'ג) רביה'אלע באקה לפיתוח מוצעת אב תכנית: 15' מס איור

 ע�, לעיר חדשה מיתאר לתכנית בסיס תהיה וכנראה, התכנו$ מוסדות ידי

  מנשה א"למ" גב" א( ת'לג" פני�" נתנה התכנית. והתאמות תיקוני�

74  

 שטחי� שיפוטה לתחו� לצר� רביה'אלע באקה עיריית בקשת: 16' מס ראיו

 סלע המהווי� מנשה א"מ שיפוט בתחו� כיו� שחלק� לפיתוחה נוספי�

                   אחרי� תפקודיי� בנושאי� שיתו� ומעכבי� מחלוקת

81  

 מנשה א"ומ רביה'אלע באקה עיריית של הגיאוגרפי המיקו�: 17' מס איור

.מוניציפאלי שיתו� בפני חס� מהווה שכיו� הארצית יישוביתה במערכת

        

83  

 אזורי� שי�"ומט, התעופה לשדה ביחס הרשויות שתי מיקו�: 18' מס איור

          המרחבי הפיתוח על מגבלה המייצר

          

84  

 פוטנציאל להיות העשויי� המוניציפאליי� המרחבי� ריכוז: 19' מס איור

      וכלכלי אורבאני                                        שיתו� לפיתוח להזדמנויות

              

    

87  

  90                                                              מוניציפאלי לשיתו� כבסיס המשות� הקהילתי המרחב: 20' מס איור

 יתמוניציפאל לשותפות בסיס המהווי� סביבתיי� ממשקי�: 21' מס איור

                                                 הרשויות שתי בי$

96  

 לשיתו� פרויקטי� יישו� של ארגוני לתרגו� מנחה מסגרת: 22' מס איור

                הקהילות בשיתו� רשותי)בי$

99  
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 השיתו� למימוש רשותיי�)בי$ וועדות פורומי� הקמת: 23' מס איור

                             ירשות)הבי$ המוניציפאלי

100  

 הפרויקטי� ואיתור למיפוי מנחה קונספטואלית סכמה: 24' מס איור

 ובי$, משות� רשותי)לדו רשותי) חד אינטרס בי$ הנע לשיתו� המוצעי�

  משות� מערכתי גדול לפרויקט נקודתי קט$ פרויקט

102  

 יקטי�פרו לפיתוח בלבד עצמית הבניה על מדגש מעבר: 25' מס איור

' ב לרשות) רביה'אלע באקה(' א רשות       בי$ משותפי� מוניציפאליי�

      פני� אל פני� תפיסת על בהתבסס עצמית להבניה במקביל) מנשה א"מ(

111  

 יותר משמעויות בעלי בפרויקטי� קוד� המתחיל שיתו�: 26' מס איור

)יותערכ יותר משמעויות בעלי לפרויקטי� עובר ומה� אינסטרומנטליות

  נורמטיביות

12  

 לפרויקטי� מקומיי� פרויקטי� בי$ וההשלמה הקשר: 27' מס איור

           יישובי)הבי$ השיתו� לקידו� אזוריי�

113  
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 הקדמה
  

נער( , חביבה)גבעתהמתבצע בבמסגרת פרויקט שותפות בי$ קהילות 

חסמי� והזדמנויות למיפוי  טרבפרידר( איבמימו$ קר$  זה מחקר יישומי

 א"רביה למ'עהעיר באקה אל וכלכלי בי$אורבני , בפני שיתו� מוניציפאלי

 תמוניציפאלישותפות והסדרת מיפוי זה בא כהכנה להקמת . המנש

שתי . רביה ומנשה'עשל באקה אלוהרשויות בי$ שתי הקהילות  תוכלכלי

תפקודית אינטראקציה  $ביניהקיימת ו הקהילות שומרות על שכנות

 $ הוא להבנות את השכנות בצורהוהרעי .ורצ� גיאוגרפי ,ברמת היחידי�

יות שיתופי ולהגדיל את אפשר, שתרחיב את המפגשי� בי$ שתי הקהילות

, הפעולה במטרה לקד� פרויקטי� חברתיי� כלכליי� משותפי�

לטובת  לפיתוח ומיתוג האזורהמשותפי� ולהשתמש בשטחי� הפיזיי� 

 תוקהילתי תליאויקט של שותפות מוניציפהכוונה שהפר. כל תושביו

 ומעבדה לקראת הרחבתו למקומות אחרי� ולרמות גבוהותלוט יפייהווה 

ת המוצגי� נותו( התאמת הרעיו, באר. ובעול�) תארצי, תאזורי( יותר

 ,חוצה גבולות קשיחי� ורכי�הבחיבור זה לקונטקסט של עריכת שותפות 

 ,תרבותיי�, חברתיי�, פיסיי�, י�מוניציפאלי, גיאופוליטיי� כגו$ גבולות

  .תפיסתיי�)לי�אומנט

  

לצור( בשותפות (Glocal)  יאלגלוקהמודעות הגוברת בעד$ ה

לקראת חציית הגבולות  בי$ רשויות סמוכותו בי$ קהילותמוניציפאלית 

על רקע התחרות  ,בכדי לממש יתרונות יחסיי� ותחרותיי�, ביניה�

מחייבת , הו$ ומידעה המהירה של ימזרההגוברת בי$ רשויות ובי$ יזמי� ו

ודפוסי ההתנהגות  השיח, הרשויות המקומיות לשנות את השפהאת 

אינטרסי� משותפי� שתכלית�  השכנות שתי הקהילותבדר( כלל ל .$שלה

להעלות את רמת החיי� של , האזורי שלה$הכלכלי ולחזק את החוס$ 

$ לכל אחת כמו כ. ולשמר את השכנות הטובה, התושבי� בשתי הרשויות

וצרכי� ספציפיי� שהשותפות עשויה לענות  אינטרסי� מער(מהקהילות 

במקביל לחיזוק והעצמה עצמית תער( שותפות , דהיינו .�על חלקג� 
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יישובית שתהיה על ) חלק מהרשויות חוששות משותפות בי$. חוצה גבולות

כתוצאה מחששות אלה ה$ מתכנסות בתו(  .יתמההעצמה העצחשבו$ 

בכלל ו, שוני�ומניעי� פות את ההסתגרות והבידול בנימוקי� עצמ$ ומעדי

. וס קוו בי$ הרשויותאטחשש משינוי המצב הנוכחי או הסטהזה 

, פוליטיי�)שכיחה בתנאי� של שסעי� סוציוו בולטתהסתגרות זו 

  . תרבותיי� ומעמדיי�, לאומיי�

שא� לא  ,מאוד גדול אתגר היותה לצד הזדמנות שותפות כזו מהווה

לכ$ חשוב . השותפות עלולה להיכשל ,נני� להתמודד איתו ביחדמתכו

; מאוד ליצור אמו$ בי$ שתי הקהילות על ידי מפגשי� והכנות מקדימות

להחלי� ידע ומידע לגבי ; לתא� ציפיות; ללמוד מניסיונות קודמי�

בי$ שתי  התכניות המשותפות וליצור תקשורת זורמת ומתמשכת

וניות ולשמור על שווי; ואת צרכיו השונה/לכבד את האחר; הקהילות

  .בי$ התכנו$ לביצוע בשטח ,שותפותלבתהליכי� הקשורי� 

, עכבות, חיבור זה מסכ� עבודת מיפוי שערכנו כדי לאתר חסמי�

אילוצי� והזדמנויות לקראת הגברת השיתו� המוניציפאלי והקהילתי 

הכלכלי והחברתי בי$ שתי רשויות שמנהיגיה� הפוליטיי� הנבחרי� 

ת ומבקשי� להגביר א על שיתו� מוניציפאלי מסכימי�צהירי� שה� מ

. ורואי� בה הזדמנות לשתי הרשויות ,חוצה גבולות ביניה�השותפות ה

בפני השיתו� על  העומדי� עכבותלי ראשי הרשויות מודעי� לקשיי� ושנ

)הסוציו, הטריטוריאליי�, השסעי� הגיאופוליטיי�של רקע הקונטקסט 

ע� זאת שניה� מוכני� . והתפקודיי� הקיימי� י�התרבותי ,כלכליי�

נתמ( ומובל על ידי אשר , זהעמוד מול סיכוני� ומחויבי� לשיתו� ל

אקדמיי� כגו$ מוסדות ו ,חביבה)גבעתי� כגו$ ימוסדות פילנתרופ

בשיתו� ע� עמותות שונות המייצגות את החברה ו ,אוניברסיטת חיפה

קיי� , דהיינו. ת הממשלהתמיכה של מוסדוה לענוס�  וזאת, האזרחית

 קיומולהבטיח את  ושוא� ,מיסודואקלי� המעודד שיתו� מוניציפאלי ו

מצב השיתו�  את החיבור בא לאפיי$  .ניאשל השיתו� הקהילתי והאורב

לסכ� את הפעילויות הקיימות בי$ עיריית באקה  ,המוניציפאלי הקיי�
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$קהילתי ללמוד לקחי� מניסיו$ השיתו� הבי, מנשה א"רביה למ'עאל

הגברת הקיימות לזהות את החסמי� ולהציג את ההזדמנויות ל, הקיי�

  . המוניציפאלי והקהילתי השיתו�של 

המבוסס על פיתוח תפיסה  ,למיסוד השיתו� מיתווהבחיבור ג� נציג 

 למופני� "של  גישהל "גב לאגב "גישה של מ והתנהגות שבה� יהיה מעבר

תפיסה זו תהווה בסיס .  (From Back to Back to Face to Face)� פני

מה עוד . גבולות בי$ שתי הקהילות ילתכנו$ והפעלת פרויקטי� חוצ

האסטרטגיה שמנחה אותנו היא פיתוח שפה פוזיבסטטית פונקציונלית ש

 קד�לליזו� ו ,לפעול, דהיינו. או�או במקו� )  וְ � וְ המבוסס על גישה של 

קני� ובעלי עניי$ על ידי שח המתבצעי�, פרויקטי� בתחומי� שוני�

שיתו�  ו שללקראת פיתוח והבטחת קיימות ,מגווני� הפועלי� במקביל

ומספק את הצרכי� של  ,יותדקהילתי המאפשר השגת מכפילי תועלות הד

  . הפרט והקולקטיב

אלא ג� בי$ , הגישה המוצעת אינה תקפה רק בי$ רשויות סמוכות

בבאקה  ,למשל .אוכלוסייה הטרוגנית יש בהקהילות בתו( כל רשות שה

ינה א האוכלוסייהאבל  ,רביה אומנ� כל התושבי� ה� מוסלמי�'עאל

יה שונות בבאקה יקבוצות אוכלוסבו מה שמייצר מצב ש, הומוגנית

חלק$  :שונות דרכי�מנשה בא "מהקהילות של יחסו לשותפות ע� יית

ויהיו כאלה שישמרו על  ,וחלק$ יתנגדו ,יתמכו ויעודדו שותפות זו

 קיימתמנשה  א"במ .יקחו חלק במתרחש סביב השותפותיולא  נייטרליות

כאשר ביישובי�  ,בולטתיותר עוד יה הטרוגנית בצורה יאוכלוסיש 

אנשי ערבי� מוסלמי� ו, עולי� חדשי�, החברי� במועצה יש דתיי�

כנס הילאו ההתנגדות השונות הזאת תשפיע על מידת הנכונות . .קיבו

  . לשותפות

כי יש קשת רחבה של הזדמנויות לשיתו� פעולה ממצאי המיפוי מראי� 

אבל יש ג� חסמי� ועכבות שיש להיות מודעי� לה� , בי$ שתי הקהילות

את הממצאי� האלה בפירוט דוח זה יביא . בעת תכנו$ וביצוע הפרויקט
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הממצאי� יהוו בסיס  .הפרויקטציע מסגרת פעולה כללית לקידו� וי

עניי$ השתי הרשויות ובעלי מורכב מנציגי הלעבודה של צוות היגוי 

פרויקטי� לביצוע הלקראת בחירת  ,י�ימארגוני� פילנתרופמהממשלה ו

ירה ובניית תכנית ויצירת או ג�ו, י הרשויותתשיתו� מוניציפאלי בי$ ש

  . לקידו� השותפות

רקע מסכ� של הראשו$ מציג החלק  .חיבור זה מורכב ממספר חלקי�

קונטקסט של הצמחת להבי$ את הכדי , פרופיל שתי הרשויות והקהילות

רעיונית ) מסגרת עיוניתבחלק השני נדו$ ב. השיתו� המוניציפאלי

 ,המסגרת התפיסתית שלנואת נציג ו, ססת על ספרות מקצועיתוהמב

היישו� והפיתוח של השיתו� , ווה רציונל לפיתוח התכנו$השת

המתודולוגיה של עריכת  נתרכז בהצגת יק השלישחלב. המוניציפאלי

את  הונזהנגדיר  ,נאפיי$ את המצב הקיי� רביעיבחלק ה. הזה בורהחי

נציג  חמישיבחלק ה  .נושאי� ובעלי עניי$ ,העכבות לפי תחומי�ו החסמי�

 י נערו( דיו$שישבחלק ה. לפרויקטי� $תאת ההזדמנויות ונתרג� או

) ומפת דרכי� להגברת השותפות הבי$ מיתווה ונציג, חיבורה לשוסיכו� 

החיבור בהצגת לקחי� מהמצב הקיי� את חתו� זה י חלק. תקהילתי

עבור על בסיס המלצות  וקביעת כיווני� לפיתוח השיתו� המוניציפאלי

ש� ל ,אלה שייקחו חיבור זה ויתרגמו אותו לפרוגרמה כוללת ונקודתית

  . אורבאניי� משותפי�ופרויקטי� מוניציפליי�  של היתכנותהבחינת 

של נציגי  שוני� הקשורי� בנכונות החיבור נתקלנו בקשיי� עת הכנתב

הניהולי לספק מידע וג� להירת� למשימה שנקבעה בדרג רשויות 

ביטוי בנכונות להיפגש לפי לוח זמני� בא להדבר  .במטרות המיפוי

דרושי� החומרי� הוהעמדת  ,וני�אלמענה לש, ביצוע המיפוי לקידו�

ת מידע הצלבעל ידי התמודד ע� קשיי� אלה  הצוות. לצוות המיפוי

 תקוותנו. תיי�יכדי להגיע ככל הנית$ לחסמי� האמ ,ממקורות שוני�

ציפיות המיפוי ויהווה תרומה תיאורטית  לעיענה אכ$ זה שחיבור  היא

ויישומית להגברת הידע בתחו� השיתו� המוניציפאלי בי$ רשויות 

קידו� השיתו� בי$ שתי הרשויות שנבחנו במסגרת ל פרטוב, וקהילות
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ה $ האוכלוסייה הערבית ליהודית במרחב הציבורי ברמובי, המיפוי

   .האזורית והארצית
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  רקע :1פרק 

 הפרויקט שיתו� בי$ קהיל יזמו חביבה)גבעתהמרכז היהודי ערבי יחד ע� 

 א"מרביה ו'באקה אלעעיריית  :שתי רשויות שה$יהודית קהילה ערבית ו

של מלמטה  . הגישהואימבנוי על פרויקט זה . ואזור עירו$ בכלל, מנשה

קהילתי כבסיס לעידוד )בי$השיתו� הלש� הגברת  (Bottom-Up)למעלה 

) בי$השיתו� הפרויקט . שיתו� מוניציפלי כלכלי בי$ רשויות מקומיות

הפעילות כללה . רשויות סמוכותקהילות בשתי שתי  טלויפיכ בחרקהילתי 

ההדדית בי$ שתי  ותכריההמספר פרויקטי� רצי� בכדי להגביר את 

  . ותהקהיל

קהילתי קיי� צור( לרתו� את שתי )להגביר את השיתו� הבי$ כדי

כי הרשויות המקומיות עשויות לתת היא ההנחה . הרשויות לתהלי( זה

שיתו�  של קיימותלוג� יתרמו לחיזוק ו, קהילותהבי$  �לשיתו �מוס (ער

המאגמת ומאגדת  ,יזו� פרויקטי� שהרמה המוניציפאליתיבמקביל ל, זה

כיו�  .א� לפועלילרכז� ולהוציכולה  ,י� וארציי�רימשאבי� אזו

וקהילות ואזרחי� נוטי� להזדהות יותר , מתגברתהאזרחות המקומית 

ליזו� כוח לרשות המקומית ת$ ונמצב זה . �ע� הרשות המקומית שלה

  . חוצה את גבולות השיפוט שלהאשר שותפות בי$ קהילות ולעצב 

) החסמי� בפני השיתו� הבי$כרקע לבניית התשתית הרעיונית וזיהוי 

העירונית  ,שתי הרשויות שלפרופיל מסכ�  תחילהנציג  יקהילת

ת א ריהגברשותי במטרה ל)שיתו� הבי$המנהלות את תהלי( ה ,והאזורית

   .קהילתי)השיתו� הבי$

  

  רביה'באקה אלעעיריית 

 ,היא אחת הערי� המרכזיות באזור המשולש הצפוני רביה'אלע באקה

מועצה  אוחדה ע�היא  2003בשנת . 1996עיר בשנת בלה מעמד של ישק
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שוב  2010ובשנת , ת'ג)עיר באקההת והפכה להיות חלק מ'ג מקומית

העיר . ת'גמועצה מקומית רביה ו'עיריית באקה אלע ,פוצלה לשתי רשויות

וכעת (קו הירוק ע� הממזרח , מנשה א"מו  6' מס דר(ממערב ע� גובלת 

גבול ע� מדרו� ו ,מנשה א"מ של יפוטהש שטחע� מצפו$ , )גדר ההפרדה

 'מס איור ורא(שטחי� ללא מעמד מוניציפאלי  ע� ובחלק ,ת'גשל השיפוט 

) ונמצאת בשוליי� הדרו� חיפהלמחוז העיר שייכת נהלית ימבחינה מ .)1

 ,העיר התפתחה על ציר תחבורה אזורי 6 כבישפיתוח  לפני .מזרחיי� שלו

, עילות העסקית של היישובהמסחר והפ ושסביבו התפתח ,574 כביש

על ידי המנוצל כולו  ,דונ� 60שטח של על בכלל זה אזור תעשיה קט$ ו

חסימה מתוצאה כ .וחסו� מפני התרחבות, רי שטח וכוח אד�יעסקי� עת

טרד ימהווי� מועסק פזורי� במרחבי המגורי� של היישוב בתי  350) זו כ

 ליצורו להתפתח ולהתרחבמג� חסומי� מאיד( ו, מחד ,סביבתי

בסיס המס וההכנסות של  הגדלתכולל , הזדמנויות תעסוקה ביישוב

  .הרשות המקומית

, 61' דר( ארצית מסמתוכננת וסמו( לו , ישוב נמצא נחל חדרהלימדרו� 

שתעבור דר( מחל� באקה  ,9 'ארצית מס וחבהמש( של דר( ר אשהי

וי עש ,הקיי� והמתוכנ$ ,מער( תחבורה זה. 6כביש על ש ת'ג–רביה'אלע

רביה ממצב הפריפריאליות היחסית שלה 'להוציא את העיר באקה אלע

ואדי /וה$ נחל חדרה 6 כבישכעת ה$ . ממנהאליה וגביר את הנגישות להו

נטל על ג� ו ,רביה'אבו אלנאר מהווי� חסמי� בפני פיתוח באקה אלע

א�  ,להוות מנו� פיתוח � יכולי�למרות שה, היישוב מבחינה סביבתית

  . ונות של מיקו� היישוב סמו( לה�ימומשו היתר

שנות האלפיי� החל צוות תכנו$ ביוזמת משרד הפני� להכי$  יתצבמח

כמו כ$ ער(  .)א2010, דאוד(ת 'ג)תאר לעיר המאוחדת באקהיתכנית אב ומ

מנשה  א"מ את כלל ג�ו ,צוות התכנו$ בדיקה אזורית שכללה פיתוח אזורי

התכניות האלה איתרו ). 2010, דאוד(עארה  בוואדיישובי� יוערי� ו

בכלל זה ו ,לפיתוח העיר והציעו כיווני� לפיתוחה הפוטנציאלאת  ווהגדיר

כפי שנציג  ,קהילתי) בי$יישובי ו)בסיס לשיתו� בי$ שיהווזיהוי פרויקטי� 
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 ונחל חדרה כמנו� 6' חלק מהפרויקטי� התבססו על דר( מס .בהמש(

  . על פיתוח האזור� גשיקרי$  ,רביה'פיתוח כלכלי ליישוב באקה אלע

  

  גיאוגרפי לאומי פורטל: מקור

שיעור הגידול  .אל� נפש מוסלמי� 28)בעיר כיו� כגרי� ס "על פי למ

)א( שיעור הריבוי הטבעי עומד על כ, 2011בשנת   4%)כ עמד עלהשנתי 

טבעי יורד בגלל הריבוי ה .2011מה שמעיד על קליטת הגירה בשנת  , 2%

זה העיור התהלי( . רביה'קה אלעאברה בבעוברת החשתהליכי העיור 

בפתיחות לערכי  $מאופייו ,מלווה בתהלי( התעיירות )2005, מאיסי'ח(

. התרבות והמסורת הכפרית הדתיתעל  תו( שמירה, התרבות המודרנית

בי$ העירוניות האינסטרומנטלית רביה מתנדנדת 'הקהילה בבאקה אלע

תרבותיי� אלה  מאפייני� .לבי$ הכפריות המסורתית הקהילתית

ה בחשבו$ בעת תכנו$ והפעל �ויש לקחת, � על השיתו� הקהילתיימשפיע
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, מבחינה דתית הומוגניתאומנ� החברה נראית . טי� קהילתיי�יקפרו של

פוליטי ה, חמולתיהשיו( ה על בסיס הטרוגניותא( בתוכה קיימת 

  . מסורתי ורמת הדתיות של הפרט והמשפחההבסיס הלעומת  ,מודרניהו

 42.2כאשר , נפשות 25.9בממוצע אוכלוסיית העיר מנתה  2011ת בשנ

צעירה  אוכלוסייהה ,דהיינו. 17 מתחת לגיל יוהאחוז מאוכלוסיית העיר 

ה רכיוצאת שירותי� קהילתיי� התואמי�  אחר ביקוששל ע� פוטנציאל 

  ). 2 'מס איור ורא(אוכלוסייה צעירה  של

  

רביה לפי 'עהתפלגות אוכלוסיית באקה אל: 2' איור מס

  2011קבוצות גיל ומי� בשנת 

  

  .1531 'פרסום מיוחד מס, פרופיל רשויות מקומיות בישראל, 2013, ס"למ: מקור
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 באזור הערבית האוכלוסייה עיר מרכזית בקרבלנחשבת  רביה'אלע באקה

 העיר .בכלל והיהודית הערבית האוכלוסייה ובקרב ,בפרט ,המשולש

 המסעדות �בתחו במיוחד, סחרימו יתיירות, כלכלי מוקד מהווה

שלומדי� בה סטודנטי� מכל  ,מכללת אלקאסמי. המגוונות והחנויות

יה פועלת דר( מחלקות יהעיר .נמצאת בעיר ,החברה הערבית באר.

, טחו$ ובטיחותיב, הנדסה, בריאות ואיכות סביבה, חינו(, רווחה: שונות

, ספורט, י ילדי�גנ, נוערהקידו� , שירותי בריאות הנפש, בטיחות בדרכי�

  . תוכנית שמידט ועיר ללא אלימות, נשי�המועצת 

בתי ספר  7, גני חובה 19, חובה)גני טרו� 34בתחו� החינו( פועלי� בעיר 

בתי ספר תיכו$ ובית ספר אחד  3, חטיבת ביניי�של בתי ספר  3, יסודיי�

 ותשתיות ארגוני� ,בתחו� הפנאי קיימי� בעיר מבני� .לחינו( מיוחד

 ,הספר בבתי ספורט מגרשי: כגו$ ,תרבותהבסיס לחיי  י�המהווניות עירו

 ס"מתנ ,פיס תפוח מרכז ,ציבורי ג$ ,ספורט אול� ,כדורגל מגרשי שני

חלק מהפעילויות והתוכניות . ס"במתנ ממוק�ה להבה מרכז ,יישובי

 יחידת: יהיבתחו� הפנאי ג� מתוכננות ומופעלות על ידי יחידות העיר

 מועצת, נוערה קידו�, הלאומית התוכנית, העירונית הספרייה, הנוער

   .בריאותהוקידו�  הנשי�

עדיי$ עיירה בינונית היא רביה 'באקה אלע, למרות המרכזיות היחסית הזו

היחסי� . ספי כניסה יחסית נמוכה לשירותי� אזוריי� וארציי� תבעל

 המועצה האזוריתובינה לבי$ היישובי� הכפריי� הסובבי� אותה 

במער( היישובי הארצי היא . של תחרות והשלמהיחסי�  ה לה ה�הסמוכ

, חדרהכגו$  ,שייכת ליישובי� העומדי� מעליה בהיררכיה היישובית

בעת קביעת הציפיות , דהיינו. חיפה ותל אביב, פח� � אלוא, נתניה

בחשבו$ כלכליי� וקהילתיי� יש לקחת , לפיתוח פרויקטי� מוניציפאליי�

כדי לאתר את היתרונות היחסי�  ,ישוביתת הירשאת ההיררכיה ב

מנשה לבי$  א"מתקנו$ והשלמת היחסי� בי$ הבכלל זה ו, והתחרותיי�

  . רביה'העיר באקה אלע
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עדיי$ . הפיתוח הפיסי של העיר מבוסס על יוזמה עצמית של בניית מגורי�

במיוחד , המרחב הציבורי מועט. ה ציבורית יזומה למגורי� בעיריאי$ בני

ההתפתחות  בא בעקבותהתכנו$ היישובי . בורי הפתוחהמרחב הצי

היררכיית מער( הכבישי� אינה מאפשרת ). א2010, דאוד(היישובית 

מלבד  .את השוליי� של היישוב שתשרתתחבורה ציבורית  ה שלהפעל

המשלב בי$ תחבורה עוברת , 574העורק הראשי שהוא חלק מדר( אזורית 

אינ� תקניי� לפי רה האחרי� י התחבוקרוב עורכמעט , לחניה תלמשרת

  .תנאי� לפיתוח עירוני ראוימייצרי� אינ� וג�  ,הנחיות משרד התחבורה

על ידי הוספת  ,באופ$ אנכי ולהתפתח" התרומ�ל"כעת העיר מתחילה  

. שטחי� חקלאיי�במקביל לגלישה אופקית ל, הבנוי קומות ועיבוי השטח

שכעת  ,שה לעירתאר חדיד הפני� והעירייה יזמו הכנת תכנית מרמש

התכני� והרעיונות יש תקווה ש. נמצאת בשלב של בחירת צוות התכנו$

ו את צוות התכנו$ הנבחר לקראת שילוב ההצעות שהמועלי� בדוח זה ישמ

 יקהילת)רמה של התכנית ובתסקיר החברתיגבדוח זה בפרו ותהמוצג

של שיתו� אזורי  באוריינטציהכדי לייצר מענה לפיתוח העיר  ,שלה

  .די וקהילתיתפקו

ה והפיתוח בבאקה ימבט כללי על צורת הבני: 3' איור מס

   רביה'אלע

Error!
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 הינה יומעיקות עלהו בפני השיתו� הקהילתי ותומדאחת הסוגיות הע

. דונ� 9200)שעומד היו� על כ, רביה'באקה אלע תחו� השיפוט של עיריית

דונ�  4600)בקשה להוספת כ, 2013וג� כבשנת  ,העירייה הגישה בעבר

ה ירב'מבקשי� לצר� לתחו� באקה אלעששטחי� אלה . לתחו� שיפוטה

ת ושטחי� 'מקומית גהמועצה ה, מנשה א"מ ) משלוש רשויותבאי� 

 ,סיטילינק( )16' איור מס ורא( מוניציפאליי� כיו� ללא מעמד רהמוגד

אי$ כוונה או מטרה לקבוע עמדה בעניי$ של הרחבת  הנוכחיבדוח ). 2013

ע� זאת אנו  .הדבר יתקבל על ידי הרשויות המוסמכות ;תחו� השיפוט

דת ראות טריטוריאלית חושבי� כי דיו$ בעניי$ הרחבת תחו� שיפוט מנקו

 הוגנות קהילתית ,ע� גישה פונקציונאלית האלא צרי( לשלב, מספיק ואינ

יישובי הקהילתי ו) $ו� הביהעמקת השית ,נודהיי. וצדק חלוקתי מרחבי

הרחבת תחו�  של זו סוגיהלמת$ את המתח הטריטוריאלי ב העשוי

   .השיפוט

אשר יבח$ את של שתי הרשויות � משות� ונציע להקי� פור בהקשר זה

רביה על 'עיריית באקה אלע שמגישההרחבת תחו� השיפוט ל הבקשה

תפות התפקודית בי$ ולחזק את הש במטרה ,בסיס פרוגרמה פונקציונלית

 ,רביה'צרכי� של העיר המרכזית באקה אלעה לע לענותשתי הרשויות ו

לקראת הבאת המלצות מוסכמות על שתי הרשויות והקהילות  וזאת

   .למשרד הפני�

)כלכליי� מהווי� ממד נוס� המשפיע על שיתו� בי$)הפערי� הסוציו

לפי רביה 'באקה אלעכלכלי של העיר )הדירוג החברתיכעת  .קהילתי

הנטייה בדר( כלל  .אוכלוסייה חלשה כלכלית, דהיינו. 3ס הינו "הלמ

בשסעי� לאומיי� הנמצאות , אוכלוסיות חלשות כלכלית לשותפות מצד

ובעת גיבוש , לאור זאת .תה בגלל חששות שוני�היא פחו ,ותרבותיי�

כדי להבטיח זו בחשבו$  נטייהיש לקחת  ,קהילתי) פרויקטי� לשיתו� בי$

  . השיתו� ו שלהצלחת את

� מוסדותיהלצד ו ,מוביל בעירהמוניציפאלי העירייה כמוסד צד הל ,בנוס

פועלי� ארגוני החברה  ,זו� ואספקת שירותי� קהילתיי�ייהמובילי� 
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ספורט : כוללי� בי$ היתר אלה. ית בתחומי� חברתיי� שוני�האזרח

זקני� וקידו� , רווחה, העצמת נשי�, איכות הסביבה, חינו(, ותרבות

בנוס� לארגוני� אשר פועלי� בתחו� העסקי�  אלה פועלי�. בריאותה

ארגוני החברה האזרחית הנמצאי� בשלבי התגבשות שוני�  .והיזמות

קהילתי )י$בהרשותי ו)חיזוק השיתו� הבי$יהוו עמודי תוו( חיוניי� ל

  .השיתו�ויעזרו לקיימות 

  

  מנשה המועצה האזורית

מיער  אל� דונ� 160- כשטחה משתרע על  .1950מנשה הוקמה בשנת  א"מ

 מקו התפר במזרח ועד חדרה במערב, מנשה בצפו$ ועד קיבו. מגל בדרו�

במועצה . מ"ק 8)הוא כבי$ יישוביה ממוצע המרחקי�  .)5 'מס איור ורא(

 שוביצורות י 23 המתפלגי� בי$ ,2014בשנת אל� תושבי�  19)מתגוררי� כ

שוב יי ;כפרי� ערביי� 3 ;מושבי� 7 ;קיבוצי�  10 :שונות כפריות

 על 2011בשנת עמד שיעור הגידול השנתי . י ושני יישובי� מוסדיי�קהילת

 המועצה ,דהיינו. 2.14%)כ מד עלוכאשר הריבוי הטבעי ע, 5.6%)כ

האזורית  מהגרי� אלה באי� ליישובי המועצה. קולטת הגירה האזורית

  . סביבה חברתית ה� מגיעי� וויודעי� לאיז ,שיתפחו הבחירמתו( 

בשתי רמות מבחינת השותפות  י�גוו$ הקהילתי פועליהפיזור היישובי והמ

קהילתית בתו( ובי$ )יצירת שותפות בי$היא הראשונה הרמה  .הקהילתית

שותפות בי$ יישובי היא יה ירמה השנהו ;צה האזוריתיישובי המוע

בי$ המועצה האזורית לבי$ היישובי� ו ,בפרט ,עצה האזוריתוהמ

לל באקה וכ ,והערי� הערביותהערביי� היישובי�  �בכללו ,לה הסמוכי�

 א"מבי$  ,קרי, רשותי)השיתו� הקהילתי הבי$ את, ודהיינ. רביה'אלע

ביניה� יש לבחו$ בארבעה מעגלי� ש יש ,רביה'עיריית באקה אלעומנשה 

  : דיאלקטיקה וסינרגיה

  ; המעגל הפנימי בי$ יישובי וקהילות המועצה האזורית. א
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המועצה האזורית לבי$ קהילות עיריית באקה " קהילות"בי$ . ב

  ; רביה'אלע

 היישובי�" קהילות"המועצה האזורית לבי$ " קהילות"בי$ . ג

  ; רביה'בבאקה אלע הגובלי� ותיהרשויות הערב/הערביי�

קהילתי בי$ האוכלוסייה הערבית לבי$ האוכלוסייה )בשיתו� הבי$. ד

  ). 4 'מס איור ורא( היהודית באזור ובמדינה בכלל

) קהילתי ובי$)בעת החשיבה וארגו$ הפרויקטי� לשיתו� בי$ ,זאת אומרת

רשויות בשתי הבי$ שתי  ,רשותי יש לקחת בחשבו$ את רמת המיקרו

רמת את ו; רמת האזורב ,רמת המיזואת ; רשותי) והתו( קהילותה

  .נושא שנפתח בהמש( ) יהודיתוהבי$ האוכלוסיות הערבית , המאקרו

  

קהילתי � ית השיתו� הבי�ימודל היררכ: 4איור 
מאקרו בהקשר של והמיזו ה, והדיאלקטיקה בי� המיקרו

   .ילותבכ .מנשה א"מרביה ו'עיריית באקה אלע

 

תו( רשותי 
 קהילות

רשותי -ובין תיקהיל-בין  

בי$ רשויות וקהילות באזור הסמוכי� למועצה האזורית לבי$  )  אזורי
 המועצה האזורית

ירהואו ) בי$ האוכלוסייה היהודית לערבית ) ארצי  

 מיקרו

 מיזו

 מאקרו
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 ,קרואברמת המ ותמצב השיתו� בהקשר הישראלי דורשת רגיש ה שלבחינ

, ברמת המיקרו יישובי)שיתו� בי$מע$ פרויקטי� ל ביצוע לעבעת הדיו$ 

על יות וההזדמנויות יותר מאשר והאפשר, על ההצלחות הדגשהתו( 

מקדימי� לציי$ בגלל ההטרוגניות אנו המלצה זו . העכבות והחסמי�

הפריסה הגיאוגרפית הקיימת בגלל ו ,ארגונית והקהילתיתה, היישובית

לעומת הקומפקטיות היישובית , מנשה א"מבמועצה אזורית דוגמת 

  . רביה'הקיימת בעיר כגו$ באקה אלע
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הפרוסה על שטח מנשה  א"משל גבולות המפת : 5' איור מס

  הגובל במספר רשויות 
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 ת היישוב השונותוהפריסה הגיאוגרפית וצור ראה אתממפה עיו$ ב

אשר ו, גובלת ע� מספר רשויות סמוכות אשר ,מנשה א"מהקיימות ב

מחייב אותה להיות ש מה, הרבה תשתיות ארציות ואזוריות ות בהעובר

  , רביה'ע� באקה אלעשיתו� בכלל זה ו, לשיתו�יותר פתוחה וערוכה 

מנשה מבוגרת יותר מאוכלוסיית  א"האוכלוסייה במ ,כפי שציינו קוד�

 36.3%)כ תמהוו 17גיל מתחת לגיל הת וקבוצ .רביה'באקה אלע

וזאת  ,האוכלוסייהשל קיימת נטייה להזדקנות . המועצה מאוכלוסיית

 הוא תחו� של גיל הזהב .מזדקנתהלספק שירותי� לאוכלוסייה  תמחייב

למרות שהמגמה , מספקת תשומת לב לתי שלא נותני� לוקהי)שיתו� בי$

ה בשיעור יעלי של בכיוו$ ארביה הי'העתידית של אוכלוסיית באקה אלע

  . תהלי( העיורמתוצאה כ ,האוכלוסייה המבוגרת
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לפי קבוצות גיל  מנשה א"מהתפלגות אוכלוסיית   :6' איור מס

  2011 ,ומי�

  

מנשה  א"מבוצות אוכלוסייה ת שלוש קבוקיימ, כנגזר מהמבנה הדמוגרפי

אפשר לחשוב על בהקשר זה ו ,שוני�אוריינטציה לשירותי�  $שיש לה

  .לשיתו� קהילתישוני� פרויקטי� 

קבלת בתרכז ראשו$ המהדור ה, הצעירי�/אוכלוסיית הילדי�  .א

� דר( שירותי החינו( ניתני כיו�. 'ספורט וכד ,נוער, שירותי חינו(

 2, בתי ספר יסודיי� ממלכתיי� 3, בתי ספר השייכי� למועצה 10

בתי ספר  3)ו, �ייסודיי� יהודי)על 2, ערבי 1, ממלכתיי� דתיי�

גני הילדי� מופעלי� בתו( היישובי� השוני�  .לחינו( מיוחד

. המועצה מפעילה מערכת הסעות לבתי הספר. השייכי� למועצה

. במסגרות החינו( אי$ מספיק מפגשי� בי$ בני נוער ערבי� ויהודי�
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להגביר את ההיכרות כדי  ניה�לחשוב על הגברת המפגש בייש 

  הקהילתית)לפתח ולקיי� את השותפות הבי$ביניה� ו

ה$ מנשה וא "מרוב האוכלוסייה ה$ ב יאשה, גיל הביניי�אוכלוסיות   .ב

, עובדי�, יזמי� כלכליי� ותקבוצות אלה כולל. רביה'בבאקה אלע

לקבוצה זאת יש . י�ה� יותר ניידו, שירותי בילוי בזמ$ הפנאי שוחרי

עשויי� להגביר ש, קהילתית)לשותפות בי$שוני�  לאתר פרויקטי�

קרי , קהילתית בקרב הקבוצה הראשונה)את המוכנות לשותפות בי$

את  תקובעהיא הקבוצה זו היא הדומיננטית ו .הילדי� ובני הנוער

זו� פרויקטי� לפיתוח יוג� בי, מחד ,שיתו�ה לשהשיח בהקשר 

למעמד  י�מנשה שייכ א"מזו בהקבוצה שייכי� להמרבית . כלכלי

יש להתייחס . עובדי� באזור המרכז ומיימי� אליווביניי� ה

 ה�א� , חס� בפני שיתו� שעלול להיות ,יעד מרכזיכאוכלוסייה זו ל

 ה� עשויי� לתמו( ולהובילפי$ וליולח, תועלותו בשיש  ירגישולא 

 �שיתו� את ההזדמנויות הטמונות ב יזהו כאשראת השיתו

מנשה  א"מרביה וה$ 'ה$ באקה אלע, לכ$. מוניציפאלי וקהילתי

מעמד הביניי� בשתי הקהילות  של לתפקיד ותנדרשות להיות מודע

 . קידו� השיתו�את וביל י שמכמ

 ,מזדקנת, אוכלוסייה מבוגרת יאשה, אוכלוסיית הדור השלישי  .ג

 ,קהילתית)פוטנציאל לביצוע פרויקטי� של שותפות בי$המהווה 

יוזמי� ומתאימי� פרויקטי� בעלי אוריינטציה התואמת את  אשרכ

סיורי , חוגי�, בתי גיל זהב משותפי�, הכוללי� בתי אבות ,רכיה�וצ

אוכלוסייה זו עשויה להשפיע על שתי הקבוצות של הדור . 'בילוי וכד

    .הצעיר ודור גיל הביניי�

שלטונית יציבות ומנשה הינה בעלת מסורת של ניהול מוניציפאלי  א"מ

: פועלת דר( מחלקותיה השונותהמועצה . מבחינה פוליטית וג� תקציבית

פורו� , סביבההקיימות ואיכות , פיתוח קהילתי ,תרבות, חינו(, רווחה

 קידו� נוער ובריאות, בריאות, טחו$יב, לוא לוותיקי�ימרכז מ, נשי�
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במת$ , לי דרושוכפי שצפוי וא ,הפעילות של המחלקות מתרכזת .'וכד

וא� המוכנות לפעול , היק� התכניות ,ע� זאת .לתושבי המועצה �ירותיש

נהל יקדימות של המהבסדר  עדיי$ לא ביחד ע� רשויות סמוכות

הקיימת בקרב הדרג  למוטיבציהבהשוואה  ,מועצהב המוניציפאלי

  . הפוליטי

להחדיר  ישרשותית ) בי$הקהילתית ו)השותפות הבי$ כדי להגביר את

�על ידי היכרות  ,בי$ המחלקות בשתי הרשויות מוטיבציה של שיתו

בסיס ליוזמות משותפות לפי תחומי�  יש ליצורלאחר מכ$  .ביניה$

 ,או יותר, יו�של ארגו$ וביצוע  ,למשל. ונושאי� או פרויקטי� ספציפיי�

לחשו� ולחלוק במטרה  גיבוש והיכרות בי$ עובדי שתי הרשויותשיוקדש ל

בסיס לשיתו�  ליצור ג� ליווא ,הדילמות ,האתגרי�, הבעיות, $את הניסיו

מצב הזרות  .אסטרטגי (תהליכחלק מבי$ המחלקות על בסיס נקודתי או 

חששות מהווה חס� ואוטיפי� יסטר, המוזנת מדעות קדומות, ההדדית

של גיבוש וביקורי�  מתקיי� פרויקט כאשרו, קהילתי) בפני שיתו� בי$

      .שיהיה קיי� אי$ ספק, למשל, מחלקותה נהלימהדדיי� בי$ 

שייכת  מנשה א"ת היישובי� במירוב אוכלוסי ,כלכלית)מבחינה סוציו

 .6 ס הינו"לפי הלממועצה כלכלי של ה)והדירוג החברתי ,למעמד הביניי�

. קהילתי) שיתו� בי$כל הנוגע למצב זה יכול לפעול בשני כיווני� מנוגדי� ב

 של כיוו$בת חברתי וההזדמנויות למוביליו)החוזק הכלכלי, הראשו$

 הפנות עור�עיסוקי� מודרניי� באזור המרכז מאפשרי� למעמד ביניי� ל

לאזור שכ$ ה� פוני�  ,צור(בו אי$ מבחינת� כי , קהילתי)לשיתו� בי$

דווקא בגלל מעמד זה ה� מוכני� , השני. חפצ�בו מוצאי� את והמרכז 

 ,קוד� לאזור ,הראשונה :ולפעול בשתי אוריינטציות" לשל� מחיר"

 ,במקבילהשנייה וו ,סביבת המגורי� ומרכז החיי� המשפחתיי� שלה�ל

   .המפגש בי$ אזור המרכז לפריפריה תלקד� את האזור על ידי הגבר

 ,והמרחקי� בי$ היישובי�, למרות הפריסה הגיאוגרפית הרחבה יחסית

המועצה האזורית מספקת שירותי� בעלי ספי כניסה מקומיי� בתחומי� 

י המועצה מפעילה שירותי� ומקיימת פעילויות בתחו� הפנא  .שוני�
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, ספרייה אזורית, קריית חינו(, מרכז חוגי� ופנאי: בי$ היתרו ,שונות

, תענוג חי, מגרשי� לכדורגל ,אול� ספורט, חדרי כושר, אולפ$ למחול

ליד מחלקות  .מוזיאו$ פאטמה וג$ זואולוגי חינוכי, שבילי אופניי�

, ותרבות ספורט: ות בתחומי� שוני�יה פועלי� ארגוני� ועמותיהעיר

  .רווחה וזקני�, העצמת נשי�, עסקי� ויזמות, איכות הסביבה, חינו(

המתוכננת  ,עיר חרישהרביה מוקמת 'מנשה ולבאקה אלע א"מבסמו( ל

עיר נמצאת בשלב התחלתי ה. אל� נפש בשנת היעד לפיתוחה 60)לקלוט כ

וה אתגר לבאקה מהווהיא , אזור תעסוקה גדולבה אי$ , כלוסישל א

, את הפיתוח בה$ זרזשתי הרשויות נדרשות ל. מנשה א"מרביה ול'אלע

ולרקו� את , 6מ "בכלל זה הקמה של אזור תעסוקה משות� על פי תמו

לפני שתהיה הטיה לפיתוח  ,י�יכדי לממש יתרונות יחס $היהשיתו� בינ

  . רביה'פיתוח בבאקה אלעהבהזדמנויות  פגיעהחריש ו

תלוי באופי הדבר ו ,מנו� וחס� א להיות העשוי חריש הקמת העיר

הצעתנו היא להקי� צוות אד . מנשה א"מרביה ל'הקשרי� בי$ באקה אלע

לברר  תומטרש, מנשה א"מרביה ו'בו יהיו נציגי� של באקה אלעשהוק 

יע פרוגרמה צהעיר חריש על היישובי� ולהשל הקמת השלכות את ה

החדשה הצומחת  ות העירלכמשותפת לקראת התמודדות ע� הש

  .שתי הרשויותעל שתהיינה 

  

  רביה'ת באקה אלעיפרופיל עיריי� ריכוז משווה ב: 1' טבלה מס
  מנשה לפי משתני� עיקריי� א"מו 

  

  מועצה אזורית מנשה  רביה'באקה אלע  משתנה

חילוני / יהודי  מוסלמי/ערבי  דתי/ שיו( לאומי

ע� ערבוב / ומסורתי

  מוסלמי/ערבי

  19  28 2014 אוכלוסייה
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  )פי�אל(

  28  22  שני� )חציו$ גיל 

, )בינונית( עירונית  שוביצורת י

  5בדרג  קומפקטית

  מפוזרת, כפרית

 כלכלי)מעמד סוציו

   לפי אשכולות

3  6  

, על בסיס שיו( חמולתי  הטרוגניות קהילתית 

שמרנות , דתי)פוליטי

מודרניות , ערכית

  אינסטרומנטלית

, על בסיס צורת יישוב

ב בי$ משל, שיו( לאומי

   שמרנות לבי$ מודרניות

מסורת 

  מוניציפאלית 

מעמד של מועצה  תקבל

, 1957מקומית בשנת 

ומעמד של עירייה בשנת 

עברה תהפוכות , 1996

  מוניציפאליות

, 1950נוסדה בשנת 

  יציבות שלטונית

  39  15  מספר חברי מועצה 

  160000  9200  תחו� שיפוט דונ�

ועדה מקומית 

  ה ילתכנו$ ובני

  אלנה)מנשה  מרחבית עירו$ועדה 

  מועצה אזורית מנשה  עירו$  תאגיד מי� וביוב

  בינונית   בינונית   רמת פריפריאלית
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 מסגרת תיאורטית: 2פרק 

רשויות שיש לה$ גבולות  $בישותפות קהילתית ו)השותפות הבי$ סוגיית

משות את המשילות שלה$ ומפעילות את ממ � ה$בהש ,מוגדרי�

. (Cross-Border)קונספט של חציית גבולות הק מחל אהי ,סמכויותיה$

 י�קיימות סוגיות שהטיפול בה$ וההתייחסות אליה$ לא מסתיימ ,דהיינו

 ,Haber( רשויות הגובלותהאלא קיי� צור( לשיתו� בי$  ,הרשות בגבולות

לדאוג לעצמ� ולהתכנס כול טבע� של אנשי� ורשויות הוא קוד� . )2012

אי של סה למצב יכנמלחשוש משינוי ו ואה וג� טבע�, סביב צורכיה$

, תחו�השיתו� שאינו מוגדר נקודתית ובאופ$ ברור מבחינת כגו$  ,ודאות

המאפיי$ או קובע יחסי�  של� זה הוא חלק מספקטרו�כשיתו� . היק�ה

, לקואופרציה ועובר מתחיל מתיאו�אשר  ,בי$ רשויות שכנות או גובלות

 �   ).7' מסאיור  ורא( (Khamaisi, 2005)הטמעה שילוב עד ללשיתו� וא
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�בי$  ואמכירי� בי$  או חוצה גבולות יכול להיות בי$ שכני� עויני� שיתו

במקרי� , שבהבי$ שכני� מתקיימת מערכת יחסי�  ,דהיינו. חברי�

אחרי� ה� מקרי� ב .על כורח� להיות שותפי�בנזקקי� ה� , אחדי�

להשיג ו� הצורכי לספק את ,להגדיל את התועלות שלה�דר( מחפשי� 

כדי לממש . win win situation)כהמוכרי� במצבי� תועלות הדדיות 

שונה לקראת מימוש  לפתח תפיסה עקרונית יש י�יתועלות ורווחי� הדד

� ,הכרה והשלמהמצב של ממצב של הכחשה והתעלמות ל ולעבור, השיתו

$ נית. על ידי השיתו�בי$ הגורמי� בעלי העניי$ לקראת פיתוח שלימות 

 למופני� "למצב של  "גב לא גב"מעבר ממצב של כ אתקונספציה זלסכ� 

   ."פני�

  

  מוניציפאלי בסיס לשיתו� � "פני�מול פני� "ל "גב לאגב "מ

דגש  ש�פרויקטי� הנגזרי� ממנו הבמקרי� רבי� תכנו$ מרחבי ופיתוח 

. נהלית ומוניציפאליתימ, ממשלתית ,על המרכז של כל ישות פוליטית

לפנות היא כל רשות מתכננת ומפתחת פרויקטי� בבעית הט הנטייה

ובמיוחד , תשומת לב פחותה ניתנת לאזורי גבול. ההנקבע על ידי למרכז

. זו מזואו מתעלמות זו את זו אזור הגבול הוא בי$ רשויות עוינות  כאשר

מייצר תיאו� והשלמה בי$ שני התוצאה היא תכנו$ ופיתוח שאינו 

  .כאזור חי. ולא כאזור מחבראזור הגבול מתייחסי� לכאשר  ,הצדדי�

 ע� מער( בקרה ,חוס�, קו מפריד ואגבול השהתפיסה השכיחה היא  

שותפות  ,ג� במצב של שכנות חוסמי� שיתו�ומפקחי� אשר וביקורת 

גבול טוב מייצר שכני� ששהאמירה השכיחה היא  ,עד כדי כ( .ועוינות

ה חהתפתעל בסיס זה  . ”Good fence leads to good neighbor":טובי�

 ,לעומת זאת. אזור חי.מתפתח סביבו שתפיסה שגבול הינו חי. ה

ה להתפתחות גיש והביאבי$ רשויות גובלות שכנות הניסיונות של שותפות 

חלק מתפיסה כ .ג� ממניעי� סביבתיי�, חוצה גבולות שיתו� של
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גבולות התפתחה תפיסה של פיתוח  ,תחומי� מוגבלי�ב, נקודתית

   .חדירי�

האזורי והמקומי מדגיש את ההתמודדות , התכנו$ השכיח הארציעד עתה 

באזורי  אזורי� סמוכי� או ונות$ גב ליישובי� ,המרכזאזור ע� 

לאמ.  י�מציעאנו " גב אל גב"במקו� הגישה הקיימת של  .הפריפריה

קהילתי ) כבסיס להבניית השיתו� הבי$ "פני� מול פני�"של תפיסה 

תכנו$ בהמוצעת יתרונות שיש לאמ. תפיסה ל. וחתהבטלו ,רשותי)בי$הו

ובהקשר שלנו בי$ באקה , ברבדי� שוני� ובאזורי� שוני� ,ובפיתוח

   .מנשה א"מרביה ל'אלע

משמעו שינוי קונצפטואלי והתנהגותי ביחסי� בי$ הזו אימו. הגישה 

ממצב של , שינוי זה כולל מעבר מהכחשה להכרה .רשויותהקהילות וה

ממצב של ערעור  ;ראות והנכחה הדדיתיראות למצב של ניהתעלמות ואי נ

ממצב של  ;� למצב של השלמה לקראת תכנו$ ופיתוח העתידיקיהעל 

�הכרה בשונות , חוסר שיתו� ועוינות למצב של זיהוי יתרונות השיתו

 אימו.הבמסגרת . תו( התייחסות לשונות כיתרו$ יחסי, תהיוהשלמה א

רצו$ לראות את השיתו� ה עלה$ יבתכנו "פני� מול פני�"תפיסת  של

י� מסאחד הח ,כעת. הסינרגיה בשיתו�את באופ$ מודולארי ולזהות 

 א"מ� ליצירת השיתו� הקהילתי והמוניציפאלי בי$ יהמרכזי "רכי�"ה

 לבי$ עיריית באקה ,בהשגוו$ הקהילות והיישובי� יעל מ ,מנשה

העצמת את  תשמעכב, "גב מול גב" ה הרווחת שלגישה הוא ,רביה'אלע

    .השיתו� והתפשטותו לתחומי� שוני� וחדשי�

הופכת אותו , גבולהה את הקגישה של תכנו$ פרויקטי� חוצה גבולות מ

אפשר , דהיינו .אזור גבולכאלא חוצה כקו רק לא ומתייחסת אליו  לחדיר

גבול אינ� אזורי חי. אלא האזורי  .פעילויות משותפותבאזור לקיי� 

תכנו$ ופיתוח אזורי גבול חיוניי�  .רי� פיתוחומפגש המאפש חיבוראזורי 

תכנו$ אזורי כ( ש .שכנות ועוינות, שותפות: במצבי� שוני� של יחסי�

תו( כדי השלמה ברבדי� שיש מתבצע קהילתי )יישובי או בי$) בי$גבול 

 ,לפיכ( .ותערכיו ותפוליטי, תפקודיות, לה� משמעויות אינסטרומנטליות
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גופי� בעלי אינטרסי� שוני� בי$ ויות או בכדי לחזק את השיתו� בי$ רש

לממדי� הערכיי� ולהתקד� תחיל בממדי� האינסטרומנטליי� יש לה

   .להבטיח הצלחה וקיימות כ(ו ,נורמטיביי�וה

מפגשי� בי$ קהילות ובי$  תהמאפשר "פני� מול פני�"מימוש תפיסת 

על  י�תכנו$ ופיתוח המבוסס ,מחייב התמודדותנציגי רשויות מקומיות 

יציבות , שתאפשר קיימות ,משלימהושכבתית ) גישה מערכתית רב

ההזדמנויות  לאתר אתהחסמי� ו כדי למפות ולזהות את. והרמוניה

פני� מול " ה שלגישהלהגברת השיתו� המוניציפאלי והכלכלי נתבסס על 

 . "גב מול גב" של במקו� הגישה השכיחה כיו� "פני�

למלא  לוקוד� כהוא זוריות רשויות מקומיות או אשל  $אומנ� תפקיד 

, ע� זאת. את הצרכי� של התושבי� ולפתור את בעיותיה� בעצמ$

רשויות שכנות לשת�  י�סיבות רציניות שמעודדמניעי� ולפעמי�  קיימי�

. ה$ישל קהילות �תיייוהצרכי� האמ אינטרסי�לספק את הכדי  ,פעולה

כדאי ה במצבי� אל. פתרו$ משות� י�הדורש וחסמי� יש בעיותלפעמי� 

לחזק את הסולידריות והאוטונומיה שלה$  להגביל את להסכי�רשויות ל

 ,IMC(תנאי החיי� של התושבי� באזור שיפור  $והשותפות אשר מטרת

ויכולות , שותפויות יכולות להיות יזומות על ידי הרשויות עצמ$ה ).2010

  . להיות תגובה להחלטה של השלטו$ המרכזי

  

   י�הגדרות ומאפיינ: שותפויות

� שונה אינו מקומיות רשויות בי$ פעולה שותפות בי$ קהילות ושיתו

בניסיו$ להבי$  .מגזרי)ארגוני או בי$-בי$ פעולה שיתו� מכל במהותו

שותפויות אלה נציג את ההגדרות השונות המופיעות בספרות הדנה 

  . מגזרית)בשותפות בי$

רת כמסג ומציגה שותפות ,ההגדרה הראשונה נובעת מעשייה בשטח

ארגונית מפורשת ומתמשכת של יחסי גומלי$ וחליפי$ בי$ נציגי� ממגזרי� 
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משאבי� כדי להשיג מטרות השוני� הפועלי� יחד לניצול אופטימלי של 

   ).2007, טליאס ואחרי�(משותפות 

שותפות כחבירה של שחקני� ממגזרי� שוני� מגדירה שנייה ההגדרה ה

לדו$ בה ולייש� , ת או אחרתבמטרה להשיג הבנות הדדיות בסוגיה חברתי

 Kalegaonkar( ספציפיותתכניות מוסכמות עבור צרכי� של אוכלוסיות 

& Brown, 2000 .(  

מית בי$ כמה אשלישית רואה בשותפות מערכת יחסי� דינההגדרה ה

שחקני� המתבססת על מטרות מוסכמות ופועלת להשגת$ באמצעות 

 ,היחסיי� של כל שות� לפי היתרונות, חלוקת עבודה רציונלית ומוסכמת

הדגש . זמנית שומר על אוטונומיה)כאשר כל צד מושפע מהשני אבל בו

על , שותפות שווה בקבלת החלטותעל , הדדיהכבוד הכא$ הוא על חשיבות 

  ).Brinkerhoff, 2002(אחריות הדדית ושקיפות 

, כי שותפות הינה חיבור או חלוקה של מידע קובעתההגדרה הרביעית 

כדי להשיג , ילויות ויכולות בי$ ארגוני� ממגזרי� שוני�פע, משאבי�

  ).Bryson et al., 2006(מגזר לא יצליח להשיג$ בנפרד כל מטרות ש

פעולה משותפת אשר מטרתה מילוי תפקיד מוגדרת כשותפות בי$ רשויות 

כאשר כול$ מעורבות בביצוע ובפיקוח על  ,מוניציפלי ליותר מרשות אחת

שותפות יכולה להיות אזורית ורחבה יותר ). Steiner, 2003(תפקיד זה 

 ,פועלת להשגת מטרות אזוריות כשהיא ,רשויות וארגוני� אחרי� ולכלול

שיתו�  ).Nunn & Rosentraub, 1997(כמו תכנו$ מרחבי ופיתוח כלכלי 

הכוללי� בי$ היתר  ,רשויות יכול להתקיי� בתחומי� שוני�הפעולה בי$ ה

 ושירותי מערכות של הקמה ותפעול ,תכנו$ ;ציבוריי� שירותי� ספקתא"

 ייצוג אינטרסי� ;כלכלי פיתוח ;אזורי תכנו$ ;שוני� מסוגי� תשתית

   .)35: 2005, אפלבו� וחז$" (ותקשורת מידע ;חו. כלפי משותפי�

 מוגדרר שא ,תכנו$ חוצה גבולותשותפות בי$ רשויות יכולה לכלול 

ת מועילות לכל הצדדי� תהלי( של בניית מוסדות במטרה להשיג תוצאוכ
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כאשר הדגש הוא על פעילות קולקטיבית הקשורה לסביבה  ,והמעורבי� ב

הבנויה והאנושית המוקפת בגבולות טריטוריאליי� ופוליטיי� , הטבעית

)Pena, 2005.( פעולה הינו מרכיב מרכזי בתכנו$ חוצה גבולות �. שיתו

יהפו(  כי כדי ששיתו� פעולה ,טוע$ )Axelrod, 1984(אקסלרוד 

בעיני המעורבי� " צל העתיד"לאסטרטגיה קולקטיבית יש להגדיל את 

שותפות חוצה גבולות  .ולחשו� בפניה� את התועלות של שיתו� הפעולה

מידה שבה שני צדדי� או ה"בתור מוגדרת אשר  ,יוצרת לכידות מרחבית

השטחי� שלה� יחד לטובת כל את יותר מאחדי� כוחות ומפתחי� 

  .)Haber, 2012, p. 7( "ודת מבט אחידה ומקיפההצדדי� מתו( נק

בהקמת שותפויות בי$ מועצות יהודיות ) 2009( "סיכוי"הניסיו$ של 

 הקונפליקטי� על להתגבר וכדאי אפשר"כי  ,וערביות בוואדי עארה מראה

 הפרוצדורליי� המכשולי� ועל והמוניציפליי� האתניי�, הלאומיי�

, חזו$ ע� מנהיגות, יזמית רוח שתנדר כ( לש� .האזור תושבי כל לטובת

  ).16' עמ, 2009, סיכוי( "השונה 'האחר' לקבלת ופתיחות רוח אור(

  מקדמי� שותפותהגורמי� 

, רשויות מגדילה את הנגישות שלה$ למשאבי� כלכליי�השותפות בי$ 

סכו$ בעלויות של מת$ ישותפות מאפשרת חה, כמו כ$. פוליטיי� ואנושיי�

וג� הקמת שירותי� , פור ברמת שירותי� אלהשי, קיימי�השירותי� ה

� מקומית רשות כל של מזה יותר כניסה גבוה חדשי� אשר דורשי� ס

שותפות עשויה לאפשר מימוש מטרות של ). 2005, אפלבו� וחז$(בנפרד 

 ,לממש בכוחות עצמה קשה לרשות אחת אשראו כלכלי /פיתוח ציבורי ו

מי� או גיוס משות� באמצעות שימוש במשאבי� משותפי� קייוזאת 

שיתו� פעולה בי$ ). McIlwain, 1989; 1980, הורבי.(ממקורות חיצוניי� 

תחרות בלתי עשוי למנוע רשויות שכנות בגיוס משאבי� ופיתוח אזורי 

השותפות משפרת את כושר התחרות , יותר מכ(. מבוקרת ביניה$

וח תרו� לפיתעשויה לוזו  ,רת תדמית אטרקטיבית לאזורצוהאזורית וי

). Lackey, Freshwater, & Rupasingha, 2002(כל הרשויות השותפות 
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שיתו� פעולה אזורי עשוי למנוע כפילויות מיותרות ביצירת שירותי� 

  ). Holtzer, 2009(וג� למנוע תחרות בי$ יישובי� סמוכי� , ייחודי�

 ,פתיחות לגביה� שיש הראשוני� השיתו� תחומי של נכונה בחירה

על שיתופי פעולה המבוססי�  ).1992, קיפניס(לשותפות מבטיחה הצלחה 

ובהתא� לסדרי העדיפות של  הצרכי� המקומיי� של הרשויות השותפות

להביא לצמצו� פערי� אמיתי בי$ קהילות  י�הקהילות החיות באזור יכול

 & Bar( אזורי מרכזוובי$ אזורי פריפריה  ,קהילות חזקותומוחלשות 

Schwartz, 2007 .(של משאבי� עשוי להפחית את רמת אי ניהול מ �שות

משאבי� ולשפר את רמת החיי� של כלל תושבי האזור הבחלוקת  השוויו$

)Debelko, 2004 .( 

שותפות ג� מגבירה את הכוח הפוליטי של הרשויות המעורבות ומחזקת 

קל יותר לגייס תמיכה ציבורית , כמו כ$. את עמדת$ מול השלטו$ המרכזי

אפלבו� (נטרס של רשות אחת יי� משותפי� מאשר לאופוליטית לאינטרס

שותפות בי$ רשויות עשויה לחזק את המנהיגות המקומית ). 2005, וחז$

כתוצאה מהחשיפה של ראשי הרשויות המקומיות לרמת קבלת החלטות 

מעצימה ומפתחת את כישורי המנהיגות שלה� ה ,ומשוכללת יותר רחבה

 & OECD, 2005; Dollery(המקומי  מעמדזמנית משמרת את ה)ובו

Byrnes, 2007 ;פעולה אזורי ). 2012 ,אברוצקי ולוט$, עוזיאל �שיתו

וי� בראייה מל/אשר  ,דורש מיומנויות ניהול ותכנו$ ברמה גבוהה

מעמיקה של הצרכי� והשירותי� הנדרשי� לאוכלוסיות השונות החיות 

 בעליצוותי� ומנהיגי�  ה שלדרישות אלה מחייבות הכשר. באזור

רמת השירותי� המקומיי� מכ( ג� עולה וכתוצאה  ,מיומנויות מתאימות

  ). 2010, עוזיאל ואחרי�(

בעיות חוצות גבולות של שיתו� פעולה בי$ רשויות הינו חיוני לפתרו$ 

אפלבו� (כמו איכות הסביבה  ,השפעות חיצוניותהנתוני� לבתחומי� 

באזור מסוי�  המרחב האקולוגי המשות� לרשויות שונות). 2005, וחז$

התארגנויות אזוריות ומקומיות ולשיתו� פעולה  לחיזוק מהווה הזדמנות
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זהות אזורית ואינטרסי�  יוצרמוביל להטמעת נורמות משותפות ור שא

שיתו� פעולה בנושאי ). 2009, לזר ושדה) אוסצקי(אזוריי� משותפי� 

 הסביבה בונה קשר בי$ הדרגי� השוני� הפועלי� בכל רשות ויוצר שיח

   ).Conca and Dabelko, 2002(משות� ודיאלוג לטווח ארו( 

גור� נוס� שיכול לקד� את השותפות בי$ רשויות הינו מידת הדמיו$ 

רקע דומה . התרבותי והפוליטי בי$ האוכלוסיות השונות החיות באזור

אפלבו� ; 1980, הורבי.(יכול להגדיל את ההזדמנויות לשיתו� פעולה 

מקבלי ההחלטות , היכרות בי$ בעלי התפקידי� ,כמו כ$). 2005, וחז$

מניע לשיתו�  י�מהוו וניסיו$ חיובי קוד� בפעילות משותפת ,והתושבי�

  ).Steiner, 2003(פעולה מתמש( 

תמיכת� של נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות ברשויות הינה תנאי חיוני 

 ,.McIlwain, 1989; Lackey et al(והכרחי לקידו� שיתו� הפעולה 

ארגו$ קבוצה או , חשוב שיהיה יז� פנימי או חיצוני יחיד, כמו כ$). 2002

 וגייסי ,בי$ השותפי� הפוטנציאלי� כויתוו ,את שיתו� הפעולה ושיוביל

 בהפגת ויסייע ,קטי�יקונפל ונהלי ,פוליטית ותקציבית)ציבורית תמיכה

 ,.Lackey et al(אמו$ בי$ השותפי�  ירתיצב וריעזמתחי� וחשדות ו

2002 .(�התמיכה שמקבלת השותפות מצד השלטו$ המרכזי או , בנוס

את הרשויות לשת�  תעודדממארגוני� ציבוריי� מקומיי� ובינלאומיי� 

חוקי או משפטי , טכני, בסיוע כספילפעמי� התמיכה מתבטאת . פעולה

)McIlwain, 1989; Cigler, 1999.(  

  מעכבי� שותפותהגורמי� 

ת המבוססת על תועלת הדדית וחלוקה רשויות מוכנות להיכנס לשותפוה

אי אמו$  ,חשדנות, אול� הרגשת קיפוח. )McIlwain, 1989(צודקת בנטל 

ניכור ומאבקי� יכולי� להכשיל ולחסו� את שיתו� הפעולה , הדדי

ארגונית בי$ )וויו$ ביכולת הכלכליתחשוב ג� הש). 2005, אפלבו� וחז$(

מונעי� מרשויות שאינ$ ולפעמי� פערי� ביכולות , המעורבי� בשותפות
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 ,Gonen & Weintraub(בשותפות  מלהשתלבמסוגלות לתרו� את חלק$ 

1976; Cigler, 1994; Lackey et al., 2002(.  ה$ ג� חוששות שלא תהיה

 אלההפערי� האסימטריה והכתוצאה משותפות העל לה$ השפעה 

)Steiner, 2003 .( פערי� כלכליי� ג� עלולי�� לעורר התנגדות לשיתו

מחסור ). 2005, אפלבו� וחז$(להוות מכשול בפני שותפות ו פעולה

משותפות מהווה  תכניותתקציבי� וזמ$ לביצוע , במשאבי� של כוח אד�

) Gazley, & Brudney, 2007(מגזרית )חס� רציני לקיו� שותפות בי$

  .וג� שותפות בי$ רשויות

ת קדומות מעמדיי� ודתיי� המלווי� בדעו, לאומיי�, הבדלי� תרבותיי�

התפתחות שותפות בי$ בודימויי� הדדיי� שליליי� מהווי� גור� מעכב 

 ימחקרי� על שיתופי פעולה חוצ). Gonen & Weintraub, 1976(קהילות 

בי$ הסיבות העיקריות היו הבדלי שפה ותרבות כי  ,גבולות באירופה הראו

 ).Berting, 2006; Magone, 2010(נמוכה של שיתו� פעולה הלרמה 

של� אלא מכלול , תקשורת תלא רק לשו$ המאפשרהכוונה  "שפה"ב

סדר בו בנרטיבי� ובתפיסת החברה, בניואנסי�, תרבותבהקשור 

מחקרי� אחרי�  .י�תרבותי)ובכלל זה הקודי� הסוציו ,הקדימות שלה

אלא , )Haber, 2012(מצאו כי שפה איננה סיבה להעדר שיתו� פעולה 

יצירת� סיבה לאבל לא  ,תופי הפעולהלהקשות על שימור שי עלולהשפה ש

)Durand and Nelles, 2012; Walther and Reitel, 2012.(  

לעכב ג� ה� שיתו� פעולה שלילי או תחרות עלולי� קוד� של ניסיו$ 

 .)Nunn & Rosentraub, 1997; Lackey et al., 2002(שותפויות חדשות 

מכשול בפני ולה להוות עלתחרות על שטחי� ועל מרחבי� עתירי מס 

   ).2005, אפלבו� וחז$(שותפות 

ת קשרי� מתמשכי� בי$ בעלי התפקידי� צירבניית אמו$ הדדי דורשת י

ולכ$ שינויי� פוליטיי� וחילופי תפקידי� עלולי� , ברשויות המעורבות

-אלמוג ,לזר-לחמ$(שותפות ולפעמי� לחסו� אותה של לעכב התפתחות 
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רועי� יאו של א נפליקטקוהיסטוריה של ג�  ).2013, ושמיד בר

על הרצו$  י�שמשפיע טראומטיי� עלולה להשאיר עקבות של פחד עוינות

  ).Martinez, 1994(לשת� פעולה 

  רמות של שיתופי פעולה

אשר  ,חוצי גבולותמרחביי� שיתופי פעולה מניעי� שוני� כרוכי� ב

מידת הרצו$ לשיתו� , צור( בשיתו� פעולהה: ברמות שונות י�אפשרי

האבר בניתוח שעשה . ווח שווה לשני הצדדי�הגעה למצב של רו הפעולה

(Haber, 2012) מציע הוא  ,על שיתופי פעולה חוצי גבולות בי$ מדינות

על  ,תחומי� שוני�בשל שיתופי פעולה  יתכנותהאת הלנתח ) )25 )23' עמ(

  :חמש רמותפי 

שיש עליה� הסכמה מכל הצדדי� ואשר מידת התועלת  �תחומי )  1רמה 

קטי� בי$ יקונפלהעדר כמעט של  ,כמו כ$. הדדית שלה� ברורהה

לדוגמא , שימוש בקרקעההקהילות והגופי� הרשמיי� והציבוריי� לגבי 

  .תיירות

שטחי� סמוכי�  ,למשל. תחומי� אשר שיתו� הפעולה בה� צפוי – 2רמה 

 עלולי� להיווצר עדיי$ש� יי� ודמוגרפייפיזיני� יהנושאי� אות� מאפ

   .איכות הסביבה כמו, סביב השימוש בה� קטי�יקונפל

כאשר , ה למניע הרווח ההדדי של שני הצדדי�רביש חשיבות  2)ו 1ברמות 

  .שניה� מרוויחי� באותה מידה ואי$ צד שמשקיע ללא תמורה

צד אחד של בתחומי� אשר יש בה� צור( ניכר בהקצאת קרקע  – 3רמה 

כמו , י הצדדי�ובהשקעה משמעותית משנ, הגבול לטובת שני הצדדי�

   .שפכי�לדוגמא טיפול ב

כי שני  ,מניע של הצור( לשת� פעולהיש תפקיד מרכזי ל 3)ו 2ברמות 

 ,הצדדי� צפויי� להראות נכונות גבוהה ולהשקיע מאמצי� בשותפות

  . אפילו כאשר אי$ הבטחה לרווחי� שווי�
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או מרחב /תחומי� אשר בה� השיקול של הקצאת קרקע ו – 4רמה 

מדובר . השכנה אוכלוסייההאת בחשבו$ חייב לקחת ת$ לשירות הני

  .לדוגמא אזור תעשייהכמו , נית$ מעבר לגבולות המקומיי�ששירות ב

על ידי בצד אחד של הגבול תחומי� אשר בה� השירות נית$  ) 5רמה 

ני� יויש לה� מאפי, לאוכלוסיות משני צדי הגבול ציבורית סוכנות

   .ינו(לדוגמא חכמו , י� של ריבונותבולט

 שכ$, המניע המשמעותי ביותר נובע מהרצו$ לשת� פעולה 5)ו 4 ברמות

כדי כא$ ההשקעה הדרושה  .מיידי בוחרי� בשותפות ללא צור( הצדדי�

  .שני הצדדי�גדולה בהיא הרבה יותר להצליח 

דו� יאמצעי לק אבי$ קהילות שכנות הי שותפותכי  ,עולהלעיל מהדיו$ 

אזוריות משותפות � תועלות וקסיק צרכי� ולמופילס, אינטרסי�

למרות שישנ� חסמי� . שיפור רמת החיי� של התושבי�ש� ל ותוחיוני

 מה שמבטיח את קיומ$ לטווח ארו( הוא, ומכשולי� בפני שותפויות כאלה

, הכנת צוותי עבודה משותפי�, אמו$ וכבוד הדדי, הרצו$ לשת� פעולה

 .החלטות ומהציבורתמיכה ממקבלי הויחסי� שוויוניי� , גיוס משאבי�

נציג את המסגרת התפיסתית לשיתו�  ,בהתבסס על הדיו$ העיוני להל$

רביה 'ית באקה אלעימנשה לבי$ עיר א"מהקהילתי המוניציפאלי בי$ 

  . בשיתו� מוניציפאלי טלויכמודל לפי

  יהמוניציפאל קונטקסט השיתו�

קונטקסט זה מטרתו להבטיח יציבות קהילתית במקביל להגדלת 

בי$ הקהילות השכנות הגרות ברשויות סמוכות  ותויות המחברההזדמנ

אבי� שקת מומהווה בסיס לחל גבול זה. מוניציפאליגבול  $היביניש ש

חוצות אותו הלמרות שתשתיות ארציות , קביעת אחריות מוניציפאליתלו

ל קיימת "בי$ המרכיבי� הנ .תיאו� ושיתו� מערכתי ותמחייב

  :להל$ 8 'מס ג באיורכפי שמוצ ,דיאלקטיקה וסינרגיה
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שיתו� חוצה גבולות ברמות שונות ליצירת : 8 'מס איור
   דיאלקטיקה וסינרגיה בי� הקהילות והרשויות השותפות

  

  

    

  ממדי השיתו� המוניציפאלי 

 �ריכוז : הציר האחד :שני צירי� רשויות נע עלהקהילתי ובי$ )הבי$השיתו

חלק . קהילה עצמהמלמעלה וביזור המתפתח מלמטה על ידי ה הבא

הרשויות המקומיות , זמות של הקהילהוימתו( מהשיתו� צומח מלמטה 

, זיתמרכעל ידי רשות  אחר נכפהחלק . וגופי� השייכי� לחברה האזרחית

על . מקומיי�)או גופי� ציבוריי� על הממשלהאו נתמ( מלמעלה על ידי 
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שיח ותביעות  מצויי� קהילתי)בי$השיתו� הני של ציר השה

 לעומת הנטייה, פני שיתו� בי$ רשויותמריאליות שיוצרי� חששות טריטו

הגישה הפונקציונלית . הפונקציונליתהגישה  תא לקבל של חלק מהרשויות

משותפי� החלק מהפרויקטי�  ,וכמוב$, עשויה לייצר אמו$ בי$ השותפי�

( אפשר לקיי� את השיתו� כל אי. ידרשו שטחי� והסדרה טריטוריאלית

שימוש בגישה הפונקציונלית ולאחר מכ$ לעבור לגישה על ידי  תחילה

    ).9 'מס איור ורא( ה�יאו לפעול לשילוב מאוז$ בינ, הטריטוריאלית

 ותבתהלי( השיתו� המוניציפאלי והכלכלי בי$ הרשויות המקומיות מעורב

מהמקרי� הקהילות בחלק . רג$ על ידי מוסדותואמהוא קהילות שונות ו

קיי� קשר חיובי בי$  ,לכ$. � ולחזק את השיתו�מוסדות כדי לקיייוצרות 

עצמ$ קהילות אלה  על ידי מוכנות הקהילות לשיתו� מלמטה לבי$ ארגו$

ששייכי�  מוסדותאו  ,ממשלתיי� או ליי�אאו על ידי מוסדות מוניציפ

  . שינהלו ויחזקו את השיתו� ,לחברה האזרחית

סוג ואופי התכנו$ מוסדות משפיע על הקהילתי לבי$ )שיתו� בי$ שבי$הציר 

תכנו$ זה יכול להיות . $תוכבששל הרשויות המקומיות והקהילות 

שטח וחלוקת זכויות תכנו$ הלהקניית זכויות תכנו$ על  ולפעולסטטוטורי 

 הקהילה המממשת תועלות להגדיר אתוע� זאת  ,אלה בי$ קהילות

 או תכנו$ – והנאות ממנו על פי התכנו$ הסטטוטורי המאושר על פי חוק

ופיתוח פרויקטי� קהילתיי� או פיסיי� שיש לה� משמעות 

  . תכנו$ סטטוטורי ליישו� ומימוש התועלות� יהמחייב, טריטוריאלית

לקראת מימוש השיתו� בי$ קהילות ורשויות עירוניות קיי� צור( להבי$ 

שמעות מולבחו$ את , את הקשר בי$ הקהילות הגרות ביישובי� השוני�

)תו� הבי$יקיימות של השההבטחת לישו� ובסוג התכנו$ ליהשימוש 

להל$ נסכ� קשר זה על בסיס שני  9' מסבאיור . רשותי) בי$הקהילתי ו

דרג של קשר בי$ הממד הקהילתי לבי$ הממסד יצירי� המציגי� מ

י הנושִא ולי אבי$ התכנו$ הסטטוטורי לתכנו$ הפרויקטו, מחד ,המוסדי

המבוסס על תפיסת  ,קשר הזהבהאיזו$ הנכו$  חשוב ליצור את. מאיד(

בניית לחשובה להצלחת השיתו� וה ,"פני� מול פני�"של תכנו$ ופיתוח 
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והרשויות המקומיות  ,מחד ,בני הקהילה דעתעל שיתקבל סדר קדימויות 

  .מאיד(

  

בי� השיתו� למרכיבי� מערכתיי�  מער% הקשר : 9' איור מס
  לש� קבלתו וקידומו על ידי הקהילה והרשויות
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  ער% המחקרמ: 3פרק 

בפני העומדי� עכבות החסמי� והלערו( מיפוי  יתההי ת המחקרמטר

ידע ובסיס מידע  נועד ליצור מחקרה. אורבאני וכלכלי, שיתו� מוניציפאלי

תשתית  שיאפשרו ליצור� יהמבוסס על ממדי� תיאורטיי� ויישומי

ני אהאורב, השיתו� המוניציפאלי תלגיבוש מנגנוני� וכלי� להגבר

לביצוע המחקר . זו לזו סמוכותהל רשויות מקומיות וקהילות והכלכלי ש

הכוונה . השתמשנו במספר מתודולוגיות כדי לאתר מידע ולהצליב אותו

בעלי העניי$ והעמדות  את מווע, הידע הקיי� בתחו�את למפות יתה הי

ושיתו� , קהילתי מחד–שיתו� בי$ הקשר שלוהאינטרסי� שלה� ב

    .מאיד( אורבאני וכלכלי ,מוניציפאלי

  :הסתכמו בנקודת הבאות מטרות המיפוי

 .העמדות שלה�הכרת איתור קבוצות בעלי עניי$ ו •

•  �מיפוי פיסי על בסיס מפות ותכניות כדי לזהות חסמי� לשיתו

 .מוניציפאלי

  .זיהוי חסמי� ועכבות העומדי� בפני השותפות •

 .מוניציפאלית זיהוי הזדמנויות לשותפות •

, הדרג הביצועי, מקרב הדרג הפוליטי זיהוי שותפי� פוטנציאליי� •

 .אזרחית והמגזר העסקיהחברה ה

והצעת , לקחי� מניסיו$ העבר לקראת שיפור השיתו�הפקת  •

מקומות ל, תחומי�ל בהתא�תווה שיהווה בסיס לשותפות ימ

 . את השיתו� המוניציפאלי הקהילתי שחקני� המיישמי�לו

  ביצוע המיפוי 

 ,בשילוב של כמה כלי� 2014 ייונ) במהל( מר.איסו� המידע נעשה 

  :שכללו
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שתנחה ולימוד לקראת בניית קונצפציה  מחקרית ספרותסקירת  •

 .עמיד רציונל לקיומותשיתו� והאת 

 ,א2010 ;2010, דאוד( ומקומיות אזוריות ,ארציות תכניותבחינת  •

ער$ מבל ; צ"ל, מנדלסו$ ואחרי�; צ"ל, עידית הוד ואורבניקס

, מ"סיטילינק השקעות בעאקה ועיריית ב ;2012 ,אדריכלי�

הלשכה המרכזית נתוני� מהרשויות המקומיות וה וריכוז, )2013

 .)ס"מל(לסטטיסטיקה 

 פוליטי דרגנציגי ה :$עניי בעלי ע� ומפגשי� ראיונותעריכת  •

 ואנשי� עסקי� אנשי נציגי ,החברה האזרחית נציגי ,נהלייהמו

  .הרשויות משתי רלוונטיי�

 בשתי מנהלי המחלקות לכל נשלחש "מנחה" $שאלובניית  •

ולחוות דעת� בעניי$ השיתו�  והתבקשו למלאואלה  ,הרשויות

 .)1' מס נספח ורא( יישובי)בי$הקהילתי ו)הבי$

חוברת  :קודמי� קהילתיי�יישובי�  /יישובי� בפרופילי� עיו$ •

מנשה הוכנו על ידי  א"מרביה וחוברת פרופיל 'עאל)פרופיל באקה

אשר הוכ$ על  ,רביה'יישובי של באקה אלגופרופיל , חביבה)גבעת

 . רביה'אלע פרויקט עיר ללא אלימות בבאקההידי מנהלת 

מכללת קהילתי שיזמה )בניית שותפות בי$של מודל הלימוד  •

או אלה  ,ולימוד חלק מהפרויקטי� שנערכו ,החביב)גבעת

 .המתקיימי� כעת

 .משותפות ותצפיות בשטח סיורי� •

 .נהלייומ כלכלי ,קהילתי ,פיסי מיפוי •

המלווה את השותפות  חביבה)גבעתנוס� לפגישה ע� צוות  :איונותר

ע� בעלי תפקידי� ובעלי עניי$ בשתי פני�  לא פני� ונותיאר 12נערכו 

קורס בכמו כ$ רואיי$ אחד המשתתפי� . )2 'מס טבלה ורא(הרשויות 

  .כפר קרע שהוא תושב ,חביבה)גבעתעמותות המתקיי� ב
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רביה 'בעיריית באקה אלעעניי� ע� בעלי  יונותארה: 2' טבלה מס
 2014יוני �מר. ימנשה בחודש א"מו

  

  

 מנהלי המחלקותהועבר לכל ששאלו$ ע� שאלות פתוחות  חובר: שאלו�

 עיריית באקהב 10)מנשה ו א"מב 8 מה� ,)1 'נספח מס(בשתי הרשויות 

משותפות או  תכניותלבדוק א� קיימות  יתההימטרה ה. רביה'אלע

באמצעות דואר השאלו$ הועבר בצורה ישירה . מרחבי� משותפי�

ג� נשלחה  .תוכנית השותפות � המקומיי� שלרכזיהוג� דר( אלקטרוני 

 18מתו(  שאלוני� ארבעהבסו� התקבלו רק ל .פעמי� מספרתזכורת 

   .השאלוני� שנשלחו כלשית מיכחמ שה�, שאלוני�ה

 אזורבנו כמה עובדי� בצורה אישית במהל( ביקוריל פנינוג� יש לציי$ כי 

 ,שלה�מלמלא את השאלו$ או לשלוח מחשבות והצעות וביקשנו מה� 

את השאלו$  ולאימא להעובדי� ש ת תשובו. אבל ג� פנייה זאת לא נענתה

ולכ$ אי$ , ואי$ פרויקטי� מתוכנני�, אי$ תכניות משותפות קיימות"ש, היו

 לקבל נוג� כאשר ביקש. )אחד המרואייני� דבריכ( "לנו מה לספר

קיבלנו לא  ,לענות על כל השאלוני� חובההערות ללא והצעות , מחשבות

, פיתוח תכניות משותפותי$ ביהדבר מצביע אולי על חוסר ענ. תשובות

  מנשה  רביה 'אלע באקה  המרואיי�  

  �  �  ראש הרשות.1

  2  סג$ ראש הרשות.2

השותפות  ת/רכז.3
  ת/המקומי

1  1  

 מנהלי מחלקות.4
  ברשות

1 2 

  2  1  נציגי קהילה.5

  6  6  כ"סה  
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 ה בי$התאמ אי$ר שאכ אחריות על פרויקטי� חדשי� קבלתאו חשש מ/ו

ולכ$ העובדי� העדיפו לא , הדרישות החדשות הקיימי� לבי$המשאבי� 

למרות המעקב שלנו והבקשות  ,כ(ו. לשת� פעולה באיסו� הנתוני�

שו ואלה שע, למלא את השאלוני�� לא מצאו לנכו$ העובדי רוב, הרבות

 זה עניי$ב. תמונה מוגבלת של שותפות קיימתעל , כאמור ,והצביעזאת 

  .נדו$ בהמש(

 :חביבה)גבעתתי תצפיות בקורסי� של נערכו ש: תצפית וסיורי� בשטח

איפשרו ג� שיחות לא פורמליות  ואלה, קורס העמותות וקורס התיירני�

כמו כ$ נערכו סיורי� בשטחי שתי . ע� המשתתפי� בנושא השותפות

  .$הגבולות הפיזיי� ביניהאת אזור והרשויות כדי להכיר מקרוב את ה

מפגשי�  הבמסגרת העבודה נערכו שלוש: דיוני� מובני� ע� ועדת ההיגוי

צוות המכי$ את ההרשויות וועדת ההיגוי של הפרויקט ע�  ינציגשל 

, הקונספציה והמטלות ובמפגש הראשו$ הוצג .חביבה)גבעתהמחקר ב

שלישי הוצגו מפגש הבו, �יתווה ראשונייממצאי� ומ שני הוצגומפגש הב

תווה להגברת השותפות יוג� מ ,ההזדמנויות, החסמי�, ממצאי המיפוי

שכללה נציגי� משתי , ועדת ההיגוי. תחומי הפרויקטי� המוצעי�ב

לפרויקט  המהווה מעי$ שושבי$ ,חביבה)גבעתנציגי את הרשויות ו

במהל( הדיוני� מצאי� הגיבו למ, היוזמה להקמתוהשותפות לאחר 

הקונספציה והממצאי� נוס� להצגת , הדיוני� תמטר. והעשירו את הדיו$

)פציית השיתו� הבי$סג� להטמיע את קונ הייתה ,יה�וקבלת תגובות על

 הייתההכוונה . של ועדת ההגוי למימושו האת התגייסות ירקהילתי ולהגב

תניע את תהלי( נה אינטרסי� והנז, שבמפגשי� אלה נתרו� לשינוי עמדות

   .קהילתיהרשותי ו)השיתו� הבי$

  

 )מסגרת הפרויקט(שותפות בי� קהילות 

קרנות  תבתמיכ חביבה)גבעתלהל$ נציג את מסגרת הפרויקט שיזמה 

 א"מרביה ו'קהילתית באזור באקה אלע)כדי לקד� שותפות בי$ ותחיצוני
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התגייסות לפרויקט של ראשי הרשויות באזור חתמו על מסמ( . מנשה

. דר( פעילויות שונות ,כלל הקהילהתו(  לאמשימה לחלחל אותו לו

   :מה נאמרזבתיאור היו

אשר שמה לה למטרה לשלב אזרחי� , יוזמה חדשה וממוקדת"

ידי יצירה של שיתופי  גוו$ רקעי� חברתיי� עליוהנהגה ממ

קהילתיי� המאפשרי� )מסגרות ומנגנוני פעילות בי$, פעולה

דר( . מטרות ופרויקטי� משותפי�, עשייה יחדיו לקידו� ערכי�

ידי התנסות רונות ההדדיי� של שיתו� פעולה על המחשת הית

ה בקהילות ייומיומית בקרב קשת רחבה של אוכלוסי

תכנית זו תניח ותטפח את היסודות , המאופיינות בפילוג חברתי

�פעילות . הנדרשי� ליצירת עתיד משות� וחברה בשיתו

והשפעתה תזכה , בי� יותרמקומית תשלי( על מאמצי� נרח

לקידו�  –להד בכל רחבי ישראל ותעודד יישומי� חוזרי� 

   ."מידה ארציפיתוח כלכלי וחברתי בתנאי שלו� בקנה 

שיש בה הקמת התשתית ליצירת חברה לש�  ושגובש המטרות העיקריות

 :הסתכמו בנקודת הבאות שותפות

כוללי� יצירת מנגנוני� משולבי� ו: קיימא� ותניצירת מסגרות ב •

 .כ$ובתו פעולה בי$ קהילות מפולגות קיימא לשיתופי)ינב

הכשרת הקהילות המשתתפות לתכנו$ וליישו� : יכולת הקמה •

תכניות מוניציפאליות פנימיות ואינטראקטיביות הנותנות מענה 

  .לצרכי� משותפי� ומקדמות אינטרסי� הדדיי�

גיוס אנשי� אשר יניעו את : הפעלת פרויקטי� משותפי� •

חיזוק� לפעול יחדיו למרות השוני ביניה� לקראת יישו� , ויהשינ

  .פרויקטי� קהילתיי� משותפי�

ב אחר התכנית כדי לגבש וניהול מחקר אשר יעק: חקר הפעילות •

 –לזהות דרכי עבודה טובות יותר ולהפיק לקחי� , מסקנות
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אשר נית$ ותפות ששיש בה במטרה לפתח מודל להקמת קהילה 

עתידיות בישראל ובחברות מפולגות  בתכניות היהיה ליישמ

  .אחרות

הארצי , כינוס פעילי� במישור המקומי: הרחבת מעגל ההשפעה •

והעולמי כדי לדו$ בתוצאות ובמסקנות ולהרחיב את ההשפעה 

  .בהקשר הארצי והבינלאומי

  

רביה 'עשותפות בי$ הקהילות של באקה אל ה שליזמה הקמ חביבה)גבעת

 .ת הביעו הסכמה ורצו$ להיכנס לשותפותושני ראשי הרשויו ,מנשה א"מו

שיתופי פעולה  פעילות בכינו$הבמהל( ארבע השני� הראשונות תתמקד 

במסגרת . יהרב'עמנשה ובאקה אל א"מווני� בקרב קהילות מובני� ומג

התכנית תיבנה תשתית פנימית ברשויות המקומיות אשר תפעל בתיאו� 

. � התכנית ומימושהע� המסגרות המוניציפאליות הקיימות לש� יישו

שבמסגרתו  ,התוכנית תטפח שיתו� פעולה מעבר לדרג המוסדי גרידא

המסגרות המוניציפאליות השותפות גרעי$ של מנהיגות קהילתית יטפחו 

יצרפו עוד ועוד שותפי� לדר( באמצעות הפעילות  ואלה ,ושל פעילי�

  .בשטח

תבצעות להל$ נסקור את התכניות שבוצעו במסגרת פרויקט זה ואלה שמ

  .עתה

  

 משותפות קיימות תכניות

כניות אזוריות תכיו�  חביבה)גבעתשותפות מפעילה במקביל להקמת ה

כניות ת. מנשה א"מו רביה'אלע ג� תושבי באקה $תפי� בהאשר משת

בנוס� נפתחו . חינו( ופיתוח מנהיגות והעצמהה, תרבותהאלה ה$ בתחומי 

י� מיישובי� שוני� שני קורסי� שמפגישי� עמותות ותיירנ לאחרונה
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מנשה ובאקה  א"מלקד� שותפויות באזור לא רק בי$  ת�מטרו, באזור

  1.אזורית רחבה יותר במתכונת אלא, רביה'עאל

קידו� ומיצוי ל, ערבי� ויהודי�, מהאזורקורס לתיירני�  •

במטרה לעודד  זאת .הפוטנציאל התיירותי האזורי השיתופי

האמו$ בי$ שתי  תיירות משותפת לש� צמצו� הניכור וחוסר

לבנות מוצרי , ניה$לחזק את שיתו� הפעולה בי, אוכלוסיותה

עסקי  את שפרלו, תיירות חדשי� משותפי� לשתי האוכלוסיות

עמותת  היא שותפה מרכזית לקורס .התיירות המקומיי�

שהוקמה בעידוד עמותת , "מרבד ירוק ואדי עארה" התיירות

 לש� חיזוק ,בי�יהודי� וער ,על ידי תושבי המקו�" סיכוי"

טיפוח התדמית החיובית של האזור וכלכלת , רקמת האזור

  2.ותושבי

קורס ייעודי לקידו� ומיצוי הפוטנציאל של העמותות באזור  •

� פעולה על מנת לשרת קהל רחב של אוכלוסייה ערבית ותילש

 .יהודיתו

בשכנות פגיש בי$ בעלי תפקידי� ועמותות הנמצאות מהקורס 

ממשקי�  תלזהו ,ל מנת לייצר הזדמנויותע, אוגרפייבמרחב ג

. מוצרי� חדשי� ליצוריעד והקהלי  להרחיב את, משותפי�

ורכב מעמותות יהודיות וערביות העוסקות בנושאי� מהפורו� 

תכנית הקורס מבוססת על . מגווני� ולה$ אינטרסי� משותפי�

חיבור לגורמי עירייה , בניית יכולת שמטרת$סדנאות לימוד 

                                                           
חביבה )ראו אתר גבעת  1

http://www.givathaviva.org.il/hebrew/info/programpartners.htm  

חביבה )ראו אתר גבעת 2

http://www.givathaviva.org.il/hebrew/info/sharedcommunitiesactivitie

s.htm  
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אפשר מהפורו� . ות ומוטיבציה לעבודה משותפתכריה טיפוחו

כפר של קהילות הבמה לחשיבה משותפת לקידו� השותפות בי$ 

  3.הרבי'עקה אלאבעיריית מנשה ו א"מ, כרכור)פרדס חנה, קרע

בשלב  .ביקורי� הדדי� בי� ראשי המחלקות בשתי הרשויות •

בשתי  מנהלי מחלקותצוותי פעולה שהורכבו מ הוקמו ראשו$

ה� בשלב השני  .חביבה)גבעתאשר נפגשו להיכרות ב ,הרשויות

. נפגשו ליומיי� בחיפה לחשיבה משותפת על פרויקט השותפות

 .בשלב השלישי נקבעו ביקורי� הדדיי� של הצוותי� לרשויות

יה באותו יה בוטל על ידי העירמנשה בבאק א"מאנשי הביקור של 

יטלה עיריית באקה ב. המועצהדבר אשר הכעיס את צוות  ,בוקר

חס� את  הדברו ,מנשה א"מג� את ביקור הצוות שלה ב

ועורר  ,של הרשויות גיבוש הצוותי� ה שלעבודההתקדמות 

כעת צרי( לחדש את  .מנשה א"מהתנגדות למפגש מצד צוות 

 ,לרתו� אות� לפרויקט השותפותוהמפגשי� בי$ צוותי הרשויות 

הגברת השיתו� וב מרכזי בקידומו דתפקי �יש להכ$ ש

  . יציפאלי והאורבאני בי$ שתי הרשויותהמונ

  

�גבעתימות ביפעילויות אזוריות שמתקסיכו� : 3' טבלה מס
 א"ממו רביה'אלע בה� השתתפו ג� תושבי� מבאקהש חביבה

  מנשה
  

 היעד קהל תיאור הפעילות 

1( 

מפגש בי$ שתי  נשי� מבשלות שלו�
אוכלוסיות 

יהודיות וערביות 
כאשר הבסיס של 

משתי  נשי�
 הרשויות

                                                           
חביבה ) ראו את אתר גבעת 3

http://www.givathaviva.org.il/hebrew/info/sharedassociation2014.htm  
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המפגש הוא 
רבה יהק

  הגיאוגרפית

2( 

מועדו$ אזורי לנשות 
 עסקי�

מפגש בי$ נשות 
עסקי� מהאזור 
במטרה להעצי� 

ולחזק את 
המנהיגות שלה$ 

 באזור

 נשות עסקי�

3( 

פרויקט שמפגיש  מפגישי�
ילדי� יהודי� 

וערבי� ללמידה 
 משותפת

 תלמידי בתי ספר

4( 

לאומי )מפגש דו בעיניי� אחרות
ועבודה משותפת 

 ( צילו�דר

 נוער ונשי�

  

 �מות פעילויות המערבות שיתו� פעולה בצורות ימתקי פעילויות אלהלנוס

   :ובמידות שונות

נפגשי� תלמידי בתי ספר יהודי� וערבי�  שמר–חממה האקולוגית בעי�ב

� במדעי� הבנושאי� הקשורי� ללימודי ועובדי� יחד על מחקרי�

 450)כי כ ,החממה הוא ציי$בריאיו$ ע� אחד ממובילי . ובאיכות הסביבה

מתוכ� , תלמידי� קבועי� באי� לחממה כל השנה לפחות פע� בשבוע

 באקהמ �ביניה� ג� תלמידיו ,תלמידי� ערבי� מהאזור 200)150

כמו כ$ עובדי� בחממה מדריכי� ערבי� ויהודי� שלומדי� . רביה'אלע

בבאקה ש אלקאסמימכללת מביניה� ג� סטודנטי�  ,לתואר ראשו$

  .ביהר'אלע

רביה היא חווה 'בבאקה אלע) מיל'חוות אבו ג( לשלו�החווה הכפרית 

שמציעה לתלמידי בתי ספר ערבי� ויהודי� מכל האר.  חינוכית)אקולוגית

ודי� לומדי� על חיי התלמידי� היה. יינתחוויה כפרית יצירתית ומענ

הכפר הערבי בעבר ועל התרבות הערבית דר( הפעילויות השונות שמציעה 

  .החווה
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הוא עמותה של תיירות ונופש בואדי עארה  מרבד ירוק ואדי עארה

ערבי� והמעודדת תיירות תרבותית באזור ומאפשרת מפגשי� בי$ יהודי� 

השתתפה עמותת  "מרבד"פרויקט הביוזמת . ואלה הבאי� בשעריו ,באזור

הפרויקט כלל הפקת  .הרשויות המקומיות באזור ואדי עארה �ע "סיכוי"

  ). להל$ 10 'מס איורראו (יולי� והיכרות ע� האזור מפת מסלולי ט

  

מפת אתרי תיירות ומפגשי תרבות שהופקה : 10' איור מס
  הרבפרויקט מרבד ירוק ואדי עא

  

Error!

  

  http://www.wadiara.org.il/home.html: ורמק
  

מנשה ועיריית באקה  א"מהכולל את  ,"מרבד ירוק ואדי עארה"הפרויקט 

יהודי� , נארג על ידי תושבי המקו� ,ויישובי� נוספי� ,רביה'אלע

חינו( ואנשי עסקי� ומדע , אנשי תיירות, מדריכי טיולי�: וערבי�
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בתחילת הדר( נרתמה עמותת  .המקדמי� את התיירות באזור ואדי עארה

נרשמה העמותה אצל רש�  2008שנת ב .ליוזמה המקומית" סיכוי"

אנו  .עצמאי וחבריה פועלי� בהתנדבותבאופ$ פועלת היא העמותות ומאז 

לטפח את , מאמיני� כי דר( התיירות נוכל לחזק את רקמת האזור

 אנו שואפי� לקד� על בסיס. כלכלת תושביואת החיובית  ו ותדמית

וסביבתיי� משותפי� בדר( לקשר  כלכלי פרויקטי� חינוכיי�/תיירותי

   .בי$ כל תושבי האזור והדוקתי יאמ

אדי עארה מאפשר מפגש ומציע חשיפה והתיירות לוהאינטרנט של אתר 

ל השפעותיה בתחו� שאדי וול הפעילות התיירותית המתפתחת בוש

חוש� את  האתר. החברתית והקהילתית, )העסקית(היזמות המקומית 

הוא . אדיולרבות היצע מדריכי טיולי� ואטרקציות בו ,הפעילות האזורית

אדי זו לצד זו ואל אופיו וחלו$ הצצה אל התרבויות המתגוררות בו

 ידרכו נית$ יהיה ללמוד על המתרחש באזור בתחומ. הייחודי של המקו�

החברה והקהילה ולהכיר את האזור על מגוו$ האוכלוסיות , התיירות

 ,עתיד להתפתחא� גוררות בו ועל שיתו� הפעולה שמתקיי� בו והמת

ערבית , בנושאי� בעלי השפעה אזורית המשלבי� עשייה משותפת

מקו� ה לשיכרות תרבותית השל רעיו$ ההפרויקט מבוסס על  4.ויהודית

צמיחת עסקי� על בסיס , כ$כמו . הזהות המקומית והאזורית והגברת

יהודי� של קהילות השכיח בי$  התיירות התרבותית תאפשר מפגש

  .באזור בכלל וביישובי� המעורבי� במיז� בפרט ,וערבי�

  

  מצב השותפות על פי תוצאות השאלו� 

בטבלה ו אות� נשהתקבלו מהשאלוני� ריכזהתשובות לאחר ניתוח 

השאלה הראשונה עסקה בפעילות של המחלקה . להל$המסכמת 

                                                           
4
 http://www.wadiara.org.il/home.html  
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של התשובות . משיבי�נענתה על ידי כל האשר ו ,ת/ת העובד/מנהלש

מנשה וה$ א "משהתקבלו ה$ מ, על השאלות הנוספותארבעת המשיבי� 

על  ה$ זורקות אור א(   ,בהכרח ה$ לא תשובות מייצגות, באקהעיריית מ

  :ועכבותחסמי� 

  

והחסמי�  �שיתוה עלהשאלוני�  סיכו� ממצאי: 4' טבלה מס
  והעומדי� בפני

  

  מנשה א"מ  רביה'באקה אלע  השאלה

יש תכניות או פעילויות הא� 

משותפות ע� הקהילה של 

מה ? מנשה/רביה'באקה אלע

מה היא ? באיזה תחומי�? ה$

מה ? מידת ההצלחה שלה�

ה� הקשיי� והאתגרי� 

/ אית� מתמודדת התוכנית

  ?הפעילות

  

ת והתקיימו שתי תכני

בשיתו� קהל הנשי� 

קורס נשי� , בבאקה

מבשלות שלו� וקורס 

  .צילו�

שי הוא שיתו� הפעולה הנ

קשה להערי( ו בתחילתו

מידת את בשלב זה 

   .ההצלחה

 :מתגבשות כמה תכניות

כרגע יש שיתו� פעולה 

לגבי קייטנת בוגרי בית 

, קהאספר מייסר בב

לאחר מכ$ הקמת בית 

ספר תיכו$ משות� לילדי 

מנשה  א"מילדי קה ואב

כרגע מתקיימת . הערבי�

פעילות מחקרית של ילדי 

 א"מהיהודי� ב' כיתות ו

מנשה ע� ילדי� מבתי 

  .קהאספר בב

אי$ לנו תכניות או פעילויות 

משותפות ע� הקהילה של 

 .מנשה א"מ

  

  אי$

הא� מתוכננות 

? פעילויות חדשות/תכניות

  ?באיזה תחו�? מה ה$

  

טוב  חשוב לתכנ$ .כרגע אי$

, כל עניי$ שיתו� הפעולהאת 

אי$ כרגע  .ובאיזה תחו�

   .כיוו$ לשיתו� פעולה ספציפי

 היא הפעילות ו� מסוי�בתח

  הנשי� בבאקה יע� קהל

עוד אי$ תכניות א( יש 

בסיס לקיו� פעילות 

חינוכית משותפת 

בתחומי איכות הסביבה 

  .והקיימות
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תה לי שיחה ע� מנהל יהי

, של מנשה מחלקת רווחה

 הוא התעניי$ בתוכנית שאנו

מפעילי� במסגרת פיילוט 

, וינט 'ג–ע� מסד נכויות 

רויות וסוכ� לבדוק אפש

  .שיתו� פעולה

אי$ תכניות חדשות 

  ומתוכננות ע� באקה

  

הא� יש מרחבי� פיזיי� 

מי ? מה ה�? משותפי�

, מה האתגרי�? מפעיל אות�

הקשיי� העומדי� בפני 

מה היא מידת ? הפעלת�

ההצלחה של השותפות 

  ?במרחבי� אלה

אי$ כרגע מרחבי�   )))) 

 .פיסיי� משותפי�

  

  אי$ מרחבי� משותפי�  לא

  

ה ה� החסמי� והעכבות מ

העומדי� בפני התוכניות 

המשותפות הקיימות 

  ?והעתידיות

  

מוצלחת  תכנית שיתופית

תתגש� במידה ותהיה 

רגישות תרבותית וכבוד 

הדדי בי$ השני הצדדי� 

ברגע .ובעיקר אימו$ הדדי 

ערכי� אלו  הששלוש

יתקיימו בעיקר אצל 

האנשי� שמובילי� את 

התהלי( זה עשוי להפחית 

ת וקשיי� בתהלי( עכבו

 �  .הפעולה המשות

החסמי� הינ� בעיקר 

הצור( לפתח שיתופי 

פעולה בי$ היהודי� 

 ,והערבי� בתו( המועצה

שכ$ יציאה החוצה 

ידית יכולה להתפרש ימ

כזניחת התלמידי� 

 . הערביי� של המועצה

  

אני לא יכולה להתייחס 

לשאלה זו מאחר ואי$ 

   .תכניות קיימות

, תקציב, מחסו� שפה

שיתופי פעולה , דברותיה

  .קבועי�

  

מה הציפיות של המחלקה 

של( מהמחלקה המקבילה 

  ?מנשה/רביה'בבאקה אלע

  

, הבנה ורגישות תרבותית

, הובלה הדדית ,כבוד הדדי

  .ערוצי תקשורת פתוחי�

  

 �הציפיות הינ$ לשיתו

פעולה מלא ה$ בתחו� 

� וקליטת ילדי מייסר וא

אל קט� וה$ בתחו� 

ת פעילויות משותפו
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–מתוכננות יהודיות

  . ערביות מתמשכות ביחד

שתי המחלקות לא ממש 

 ,מכירות אחת את השנייה

אז הציפייה הראשונה היא 

  .כרותיה

  .אי$ לי ציפיות

  

איפה אפשר לקיי� את 

תכניות ה/הפעילויות

  ?המשותפות

  

רביה או 'בעיר באקה אלע

הנשי� בבאקה  .במנשה

ישתפו פעולה יותר במידה 

  .וזה מתקיי� בבאקה

את התוכניות נית$ 

ה$ , לקיי� ה$ במנשה

בבקה וה$ בשטחי� 

הפתוחי� ובנחלי� 

  . היפי� בסביבה

להערכתי אפשר לקיי� 

  .שובי�יהפעילות בשני הי

בשתי הרשויות תלוי 

  .ביוזמה

מי ה� הארגוני� הפועלי� 

בקהילה המקומית שיכולי� 

ות שותפי� לפרויקטי� להי

  ?המשותפי�

 (((((( 

  

הארגוני� ה� בעיקר 

מחלקות הנוער ובתי 

 . הספר

  

ידידי כדור , רשת ירוקה  .עמותת גיל הזהב לזקני�

המשרד להגנת , האר.

  .איגוד ערי�, הסביבה

  

מה הדר( הטובה ביותר 

לתכנ$ ולבצע את התוכניות 

  ?המשותפות

  

חשוב להבי$ טוב יותר 

� של שני צרכי� משותפי

להערי( חסמי� או , הצדדי�

קשיי� שעלולי� לעמוד 

בתכנו$  להוביל ביחד, בדר(

לראות מה , ובביצוע

הרווחי� של שני הצדדי� 

  .בעיקר מכל תכנית מוצעת

הדר( הטובה ביותר היא 

� של מינהלישיתו� ה

בתי הספר ומחלקות 

 . הנוער

  

הדבר את קוד� יש לעשות 

להכיר , להיפגש ,יהכי בסיס

 השירותי� והתוכניותת א

, לתכנ$ ולהציע, להיפגש

לקבל אישור ולתקצב 

  משתי הרשויות
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שוב יהמופעלות בכל י

משותפת  לחשוב על תכנית,

ישובי� ישתתאי� לשני ה

ורק אחר כ( נדבר על 

, יעדי�, משימות, התכנו$

 .לוח זמני� וביצוע

  

  

מה ה� האתגרי� שעומדי� 

בפני תכנו$ וביצוע התוכנית 

 ?המוצעתהמשותפת 

  

האתגרי� ה� זמ$   )))))))))))))))))) 

וכ$ יש  ,ומשאבי�

חשיבות שלכל פעילות 

של מנשה יהיה מרכיב 

של החינו( הערבי 

שכ$ לא נית$ , במנשה

 �להוציאו החוצה משיתו

יש חשיבות . הפעולה

רבה ששיתו� הפעולה 

יהיה מלא ויכלול ג� את 

  . התושבי� הערבי� שלנו

לנסות לגשר על הפערי� 

והשוני דר( תכנית חוצה 

  .תרבויות

להיפגש ונכונות עמוקה 

, פנימית משני הצדדי�

 .יוע. מלווה לתהלי(

  

      ...מחשבות , תוספות, הערות

  

הדברי� מובאי� בלשו$ כותביה$ . צוטט מתו( ארבע השאלוני� שהתקבלו בחזרה: מקור

  ) ע� עריכה קלה(

  

� בפני קידו� כי קיימי� חסמינראה הממצאי� העולי� מהשאלו$ מ

�, רשויות המקומיותב מנהלי המחלקותאצל  י�מתחילאשר  ,השיתו

קוד� כול ה� מבקשי� . לתהלי( השיתו�מספיק שעדיי$ אינ� מחויבי� 
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הסיכוי של את ולאחר מכ$ מעלי� , �לספק שירותי� לתושבי הרשות שלה

   .עריכת פרויקטי� משותפי� בי$ שתי הרשויות המוניציפאליות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



68 

 

 בפני שיתו� מוניציפאלי וקהילתי חסמי� ועכבות: 4פרק 

כי קיי� מער( של  ,עולההשאלוני� וניתוח התכניות , הראיונות, המיפוימ

חסמי� האת  .ני וקהילתיאאורב ,חסמי� ועכבות בפני שיתו� מוניציפאלי

כפי שה�  ,בארבעה תחומי� ראשיי�ולארג$ אלה אפשר לזהות ה

הארצי  ,חסמי� בהקשר הפוליטי :להל$ 11' מסוכמי� באיור מס

; ובעיקר תחו� השיפוט מינהליה ,קרקעי)הטריטוריאליבהקשר  ;והאזורי

הקשר המקומי של הניהול בו ;פסיכולוגיהתרבותי ו)הקשר הסוציוב

  . המוניציפאלי והיחסי� בי$ הקהילות

  

  

  

  

  

החסמי� בפני שיתו�  סיכו� $ללהו ,בחנו לעומקנל "ההקשרי� הנ

  . בהמש( נתאר את החסמי� ביתר פירוט. אות� שמיפינוכפי  ציפאלימוני

  

 

ההקשרי� הכלליי� של החסמי� והעכבות : 11' איור מס
 בפני שיתו� מוניציפאלי
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אורבאני וכלכלי , ריכוז החסמי� בפני שיתו� מוניציפאלי: 12' איור מס

חסמי� אלה משלבי� בי� . רביה'א מנשה ועיריית באקה אלע"בי� מ

הממד הערכי הנורמטיבי הר% לבי� הממד הפיסי האינסטרומנטלי 

.והטריטוריאלי  

 

 

  

   

י בעמדות ולגרו� שינ י�רויקט חדש המבקשחדשה או פ תכנית כמו בכל

השותפות עשויה להיתקל , מי�יכלכליי� הקי)ובמבני� החברתיי�

קידו� ב ולהמשי( ,להתמודד אית�וחשוב להיער( ו ,בחסמי� ובעכבות

� מנהליבתוכו שחסמי� ועכבות אלה קשורי� להקשר הפוליטי . הביצוע

)לשונות החברתית, לצרכי� המקומיי� ,תושבי האזור את חייה�

ולתחומי השיפוט והטריטוריה של כל  ינת את התושבי�יתרבותית המאפ

 באו לביטויהחסמי� והעכבות היו מלווי� במטעני� רגשיי� ש .רשות
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אשר הוסבר לפעמי� על ו ,כניסה לשותפותהפני מדיו מוגדר  בחשש לא 

  .תרבותיי�וחברתיי� חוסר אמו$ והבדלי� , אסימטריי� ידי יחסי כוח

  

  

  

על שיתו� והשלכותיה� איתור החסמי� העיקריי� : 5' טבלה מס
  מוניציפאלי ואורבאני

 משמעותה "רכי�"חסמי� ועכבות 

צפויה התנגדות של אוכלוסיות   תרבותיות �קהילות רב

 מסוימות

בי� ארצי ( מיעוט ערבי –רוב יהודי 

 )למקומי

ניכור וקושי בקבלת , אי אמו$

 ונההש/האחר

ההקשר הפוליטי ואירועי� 

 שמתרחשי� במדינה

אי אמו$ וכעס כלפי , פחד

 השונה/האחר

סטיגמות ודעות קדומות כלפי 

 השונה/האחר

הפחתה ביכולת של האחר ופקפוק 

קבלה גבי בכוונות שלו ל

 ואינטרסי� משותפי�

 כעס והרגשת קיפוח מצד המיעוט קה לא שוויונית בשטחי השיפוטוחל

דרישה להכיר בזכות המיעוט מול  שיח של בעלי� –חי� שיח של מקופ

 התעלמות מזכות זו

עמדות שונות של הדרג הפוליטי מול 

 נהלייהדרג המ

החלטה להיכנס ההנחתת 

לשותפות מול התנגדות סמויה של 

 נהלייהדרג המ
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  חסמי� תכנוניי�

כל רשות בנפרד ונער( לפי  הדגישהתכנו$ שנער( ביוזמת שתי הרשויות 

מער( של בתכנו$  הדבר מקבל ביטוי בשטח. "ב מול גבג"כינינו תפיסה שה

. ציבורהמוסדות , תעסוקההמרחבי , השטחי� הפתוחי�, התשתיות

קביעת פרוגרמה , מתחיל בהגדרת היעדי� והמטרותהתכנו$ המופרד 

 ,למשל ,מראה ת התכניות המחוזיותנבחי. סת שימושי הקרקעיופר

לעומת   ) עירונית הינה חלק ממרק� 'ג)קבעה שבאקה ,35א "תכנית תמש

. היא חלק ממרק� שטח שמור משולב ומרק� פתוחש ,מנשה א"מ

ולות הפיתוח של גב ושל מחוז חיפה נקבע 6מ "מחוזית תמהבתכנית 

מנשה וג� ע�  א"מפיתוח ע� יישובי הרביה המופרדות מרצ� 'באקה אלע

 61 'ובסמו( לו דר( מס ,על ידי תוואי נחל חדרה ,ת'מקומית גהמועצה ה

מדיניות התכנו$ ). 14)ו 13 'מס י�איור ורא( 9 שהינה המש( לדר( ארצית

לעומת , הרבי'ה פיתוח עירוני של באקה אלעשהארצית והמחוזית מדגי

  . מנשה א"מפיתוח כפרי של 

קביעות תכנוניות אלה משמעות$ השלמה בי$ שתי  ,באופ$ תיאורטי

כעת אי$ . מאפשר פיתוח והשלמהההדבר מחייב תכנו$ מקומי . הרשויות

תכנית האב שהוכנה . רביה'לבאקה אלעמאושרת תאר חדשה יתכנית מ

רביה 'באקה אלע ה דגש של פיתוח פיסי שלשמת 'ג)ליישוב הממוזג באקה

ת לאור( נחל 'ת על ידי יצירת מרכז חדש בי$ באקה לג'וחיבורה ע� ג

      .)15 'איור מס ורא( 61 'מס חדרה וג� לאור( דר(

  

כוח אד� : מחסור במשאבי�

 ותקציב 

הדבר יטיל נהלי שידאגה בדרג המ

 עליה� עומס

 משמעותה "קשיחי�"ות חסמי� ועכב

 ?בעלות של מי שטחי שיפוט
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למרחב ואדי עארה הכולל את  6מ "תכנו� מחוזי תמ: 13' איור מס
המייצר הפרדה פיסית בי� , רביה'אלעמנשה ועיריית באקה  א"מ

נמצאי�  �על ידי שטחי� פתוחי� שרובת העירוניות הרשויו
   אזורית מנשההבמועצה 

  

המאס� והמקומי הפנימי של שתי הרשויות , תכנו$ מער( הדרכי� העורקי

 ביוב מופרדותהתשתיות המי� ו. השלמהבו חסרה ו ,מספיקמתחבר אינו 

אזורי בתחו� שיפוט  )מרכז טיפול שפכי�( ש"אומנ� קיי� מט .בתכנו$

באמצעות תאגיד מי� וביוב  ,רביה'� את באקה אלעמנשה המשרת ג א"מ

א( עדיי$ לא קיי� שיתו� בניהול המי� , אליושייכת באקה עירו$ ש

שתי את אומנ� . כגו$ פיתוח חקלאי, שונותרי� למטרות יהמושבי� השפ

א( , מתחיל בשטח הגדה המערביתשהאג$ שלו , הרשויות חוצה נחל חדרה

לא  ,הגנת הסביבהלמשרד הזה בכלל ו ,רשות הניקוז של נחל חדרה

ג� בהתא� , פרויקטי� לשימור ופיתוח נחל חדרה במידה מספקת יוזמי�

  . להל$ 15 'מס המוצגת באיור ,ת'ג)לתכנית האב של באקה
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היגוי של הכנת התכניות של שתי הבוועדת כי  ,בבדיקה התבררשמה עוד 

נית כדי לאפשר תיאו� הדדי והשלמה תכנו לא הייתה שותפות הרשויות

 .תכנו$ שירותי� ותשתיות חוצה גבולותלאפשר ו ,יתטהפרוגרמאברמה 

ר� להתהוות עכבות תההפרדה בי$ הרשויות ו את הגביר תכנו$ מופרד זה

�   .מוניציפאלי וחסמי� בפני שיתו

  

 ,רביה'למרחב סובב באקה אלע 6מ "תכנו� מחוזי תמ: 14 'מס איור
דה פיסית בי� המייצר הפר ,מנשה א"בכלל זה הממשקי� ע� מו

מער% על ידי ו, הרשויות העירוניות על ידי שטחי� פתוחי� ויערות
  6 'מס דרכי� ארצי כגו� דר%
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ת 'ג�רביה'תכנית אב מוצעת לפיתוח באקה אלע: 15 'מס איור
בסיס לתכנית הוכנראה תהיה , שאומצה על ידי מוסדות התכנו�

 "פני�" התכנית נתנה. תאר חדשה לעיר ע� תיקוני� והתאמותימ
  מנשה א"למ "גב"ת א% 'לג

  

  
  

  י�פוליטי�סוציו מי�חס

אחרי "; )ינתימרוא( "זה מיותר לגמרי, זו שותפות מאולצת"
  )י$ימרוא( "האזור עבר הרבה בעיות 2000רועי אוקטובר יא

, יש עליות וירידות, בינינו יש שיתופי פעולה למרות הקשיי�"
פיעה הארועי� עכשיו אנו במצב שאי$ מה לעשות התקשורת מש

ראש ( "אני לא אומר את זה סת� כי על הציבור זה משפיע ... 
  ).2014יוני ב 29 ,א מנשה"מ

  

הסכסו( באופ$ ישיר ממושפעות שתי האוכלוסיות הערבית והיהודית 

משפיע על  סכסו( זה. רועי� הנובעי� ממנויהאמפלסטיני ו) הישראלי

כנס הישל שני הצדדי� להנכונות האווירה והיחסי� בי$ תושבי האזור ועל 
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חסי� ישני הצדדי� רואי� לפעמי� את האחר כאיו� ומתי. לשותפויות

) מצב שיוצר ביטויי� הדדיי� של דה ,חוסר ביטחו$באליו בחוסר אמו$ ו

רועי� יהרבה א התרחשו 2000ירועי אוקטובר מאז א. לגיטימציה

 ,הניכורהאיו� והגבירו את תחושות שאזרחי )לאומיההקשורי� לסכסו( 

שתי  המיקו� הגיאוגרפי של. שתי הקהילות בי$ המגעי� לצמצו� והביאו

מגביר את  ,הפרדההלאורכו הוקמה גדר ש, הרשויות בסמו( לקו הירוק

למרות שה� משתמשי� , הסמוכות זו לזוהניכור בי$ שתי האוכלוסיות 

שדות , למשל מער( הדרכי�כמו , במרחבי� פונקציונליי� משותפי�

של יחסי� זה ההקשר ה. פנאיהילוי וניצול זמ$ מפגשי ב, תעסוקה

כנס הימוכנות לחוסר מעורבי� דואליי� תור� לתחושה של חוסר יוזמה ו

  . הכרחיא� הדבר אינו , רשויותהקהילות ובי$ הלשותפות בי$ 

התושבי� הערבי� מרגישי� מקופחי� כמיעוט ילידי בגלל המדיניות 

 הרובמ ה� חלקש ,�התושבי� היהודי ,לעומת� .המפלה של הממשלה

מצהירי� כי  ,מנכסי� את המדינה לעצמ�א� ויותר מזדהי� ו ,במדינה

תושבי� הערבי� מקבלי� את הוכי  ,שיח זה של מקופחי� איננו לגיטימי

ל קבוצות שהקושי . הזכויות האזרחיות שלה� וצריכי� להיות מרוצי�

לשיו( הסכסו( הלאומי  פוליטיות בקרב שתי הקהילות להפריד בי$)סוציו

מגביל לפעמי� את  ,מקומיתהת ולאזורי תהארציהרמה בי$ ו ,האזרחי

, עד כדי כ( .היישומאת וא� חוס� ומעכב , קידו� השותפות ביניה$

מקומי ואזורי , שהרבה מהדברי� המאפשרי� יותר שיתו� אזרחי

למרות שחיי  וזאת ,י�כלכלי)נחסמי� בגלל הסכסו( או חששות סוציו

מתקיימי� בצל שיתו� פרטני ואינדיבידואלי שאינו יו� התפקודיי� )היו�

  . מובנה

התושבי� הערבי� מרגישי� כעס רב על שחלק מאדמותיה� הופקע 

חזרה במבקשי� לקבל ה� ו, או נמצא בתחו� שיפוטהמנשה  א"מלטובת 

מתנה את השיתו�  וגישה ז. את האדמות האלה כתנאי לקידו� השותפות

 ,מהממד הפונקציונאלינפרד בבהסדרת היחסיי� הטריטוריאליי� 

הרגשת התושבי� הערבי� כאילו . חוסמת את השיתו� המוניציפאליו
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לעומת , י�יהמדינה תומכת יותר במועצה האזורית וביישובי� היהוד

פרויקט של העולה בכל שיח או יוזמה של תכנו$ וקידו�  ,�ה שלהפליא

  . יישובי)שיתו� בי$

 מנשה ע� עיריית באקהא "מניסיו$ קוד� של צוות השותפות של 

והשיח  פוליטי)הממד הסוציוכראוי לה� לא הוסבר כאשר  ,רביה'אלע

גות של יועורר הסתי, לעיכוב וא� כישלו$הזמי$ הסבר פוליטי  ,הנרטיבי

במסגרת השותפות הוקמו שני צוותי� בבאקה . הצוות משיתו� הפעולה

יקור הב. זה אצל זהקרו מנשה אשר נפגשו יחד וסיכמו כי יבא "מוב

ית באקה באותו יעל ידי עיר מנשה לבאקה בוטלא "מ$ של צוות המתוכנ

הביקור של צוות באקה . יה עסוקה בביקור אחריהעירבנימוק ש, יו�

מנשה ג� כ$ בוטל על ידי עיריית באקה ולא נקבעו מועדי� חדשי� א "מל

מנשה ושיבש את התהלי( של בניית א "מפגע בצוות  דברה. לביקור

עד  מוצלח מאודהיה אשר לדעת חברי הצוות  ,ותפי�הצוותי� המש

  .האירועי� הללו

נו כי ברמת היחידי� יש יחסי� של שכנות טובה יאומנ� שתי הקהילות צי

 העמדותקשה לביצוע בגלל  השיתו�קהילות האבל ברמת  ,וקירבה

כנראה יש קבוצות , כמו כ$. פוליטיות של שני הצדדי�)הלאומיות

 – לאומני� ועולי� חדשי�, דתיי� –י הקהילות מסוימות בשת אוכלוסייה

פוליטי מהווה חס� ) וההקשר הסוציו הממד ,לכ$ .שר יתנגדו לשותפותא

הכרה ל הודות, זאת .א� מטפלי� בו נכו$ אפשר לעבור אותוא( , ועכבה

אינטרסי� משותפי�  יש לה�הקיימת בקרב רוב תושבי שתי הרשויות כי 

פוליטיות )גוברי� על העמדות הסוציואלה  .יו�)יו�הפיתוח בחיי  מע$ל

, חלשהשיח האזרחי קולו של , א( עדיי$ .ונותני� עדיפות לשיתו� האזרחי

  .יהודי� וערבי�, אזרחי� באזורהרוב  לדעתלמרות שהוא רצוי 
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  פיתוח עצמי פנימה תחילה :ההקשר המקומיחס�  

  )ינתימרוא( "עניי עיר( קודמי�"   

ני שנכנסי� לשותפות ע� הקהילה השכנה שתי הקהילות מאמינות כי לפ

צרכי�  פעולה למע$צרכי� המקומיי� וה לשיש צור( בבדיקה מעמיקה 

אפשר לחשוב על יסופקו המקומית וכשצורכי הקהילה , אחר כ(. אלה

 א"במ נוכמעט כל העובדי� שפגש. כניות משותפות ע� שותפה חיצוניתת

 ,ות בי$ יישובי המועצהכי עד היו� לא הצליחו ליצור שותפ ,מנשה ציינו

מעדיפי�  �ולכ$ חלק ,י�י� ליישובי� יהודיבמיוחד בי$ יישובי� ערבי

חושב שדווקא פיתוח פרויקטי�  י�אבל אחר .להתמקד בתושבי המועצה

יעודד השתתפות פעילה של התושבי� רביה 'אלעמשותפי� ע� באקה 

שדווקא חלק  ,אחת העובדות ציינה, ע� זאת. הערבי� במועצה

הביעו התנגדות לשותפות ע�  מנשה א"במ י�ישבי� ביישובי� הערבמהתו

המועצה בתחו� ש �יהערבי את היישובי�כול קוד� באקה וביקשו לחזק 

  . האזורית

וה� מעדיפי�  ,סופקולא שהעובדי� כי יש הרבה צרכי� ציינו ג� בבאקה 

 ,להשקיע את הכוחות והמשאבי� שיש לה� כדי לקד� את תושבי העיר

מביני� את ג� א�  ,שיתופי פעולהכיוו$ � מדי למהר למוקד שכ$

שציטט ( מנשהא "ממ אחת המרואיינות דבריכ .�ומשמעות �חשיבות

  ."אנחנו לא צריכי� את זה לסדר יו� שלנו" :)אחד המרואייני�

 �ברשויות  נהלייבי$ הדרג הפוליטי לדרג המ פער בלט ג�בתמיכה בשיתו

ני� יה� מעונישותפות חשובה וראשי הרשויות החליטו שהש. ותיהמקומ

 $ה האחרובקרב ז. נהלייעצו ע� הדרג המילפני שהתיוזאת  ,לקד� אותה

יש נושאי� לדעת� ו ,מלמעלה ה�כי ההחלטה הונחתה עלי י�מרגיש

: כ( אמרה מרואיינת מנהלת מחלקה .דחופי� יותר מאשר השותפות

ו אותנו הזמינ... לא שיתפו אותנו ... הדר( שבה הביאו את הפרויקט "

ציי$ ראש עיריית באקה  ."וש� ידענו על הפרויקט חביבה)גבעתלפגישה ב

כפי שאנחנו רואי� בעצמנו שצריכי� להבי$  מנהלי מחלקות"כי , מצדו
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מפגש ועדת ( "כולה אוכלוסייהנציגי ציבור ג� העובדי� ה� נציגי� של ה

  .)2014יוני  29 ,היגוי

� המקומיי� אשר יידרשו תה דאגה ג� למשאבייהינהלי יבקרב הדרג המ

כי יש לח. מחסור  ,ציי$ תי הרשויותבש מינהליהדרג ה. לקידו� השותפות

יתה תחושה יה. מתוקצבי� ינ�והרבה פרויקטי� מקומיי� א, בכוח אד�

יה� ותוסי� כתפ שהעובדי� חוששי� שהעבודה על השותפות תיפול על

   .בלי תוספת משאבי� וכוח אד� ,למעמסה שלה�

להתמקד בצרכי� של הקהילה רשויות בנהל המקומי יהמ בדיעו שלהרצו$ 

ל עהכעס על אי שיתופ� בהחלטה והחשש ממעמסה נוספת  ,המקומית

בבאקה  .לתכנית לפעמי� גלויהוי� לעורר התנגדות סמויה עלול, �כתפיה

 תחילה ישוכי , יה לקויהיצוי$ כי התקשורת בי$ המחלקות השונות בעיר

ות מער( תקשורת אשר יחבר בי$ הפרויקטי� לערו( היכרות ביניה$ ולבנ

גביר את ההזדמנויות לפרויקטי� משותפי� י ג� ובכ(, במחלקות השונות

  . מנשהא "מע� 

קיי� , סמוכותהמקומיות הרשויות השיתו� ע� היזו� יבמקביל ל, דהיינו

על ידי הגברת השיתו� בי$  ,תו( הרשות המקומיתבארגו$ )לרהצור( 

רשות הער( לשותפות מוניציפאלית ע� וע� זאת להי, המחלקות

  .סמוכההמקומית ה

תרבות ה עקבחושש משותפות  מינהליכי הדרג ה, אפשר להסיק כא$מ

 עקבו, יישו� של פרויקטי� נוספי�החני בעבודה או מהתוספת , ניהוליתה

ארגונית )תו(התקשורת הורשותי )חוסר הזדהות ע� תהלי( השיתו� הבי$

קהילתי )רשותי ובי$)פשרות של שיתו� בי$אהה משלי( על כל ז. לקויהה

פוליטיות של ראשי ההחלטות על פי ה המחלקות מנהליעל ידי  יובלר שא

הקשר המקומי מהווה חס� המחייב התמודדות ה, לכ$ .הרשויות

לש� המחלקות  מנהליוג� החדרת מוטיבציה ל ,משאבי�, תפיסתית

  .�ע� עמיתיה �הגברת ההיכרות שלה
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  ההקשר התרבותיחס� 

" במנשה יש ג� דתיי� וג� עולי� שעלולי� להתנגד לשותפות"

שונות שלרוב  אוכלוסייהבבאקה יש קבוצות "; )ינתימרוא(

" או פוליטי/תרבותי ו, על רקע דתי, יתנגדו לשותפות

  .)נתימרואי(

חברתית אשר לפעמי� )ינות בהטרוגניות תרבותיתישתי הקהילות מאופ

גוו$ ימנשה יש מ א"במ .מכשולוות אבל ג� לה, לקד� את השותפותעשויה 

. מושבי�, קיבוצי�, דתיי�, עולי� חדשי�, ערבי�, יהודי�: תרבויות

אבל ג� ביניה� אפשר  ,בבאקה אומנ� התושבי� כול� ערבי� מוסלמי�

ת השונ/ .חמולתיתו דתית, צות הטרוגניות מבחינה לאומיתולמצוא קב

קדומות של  תרבותיות לפעמי� מחזקת סטריאוטיפי� ודעות)והרב

אי אמו$  קיי� מכ( כתוצאה. מסוימת ביחס לאחרתקבוצה או קהילה 

קיימות בשתי הקהילות . וויונילהיות שות� ש ברצו$ וביכולת של האחר

  .קבוצות המתבססות על סטריאוטיפי� אלה ומתנגדות להיכנס לשותפות

  אלי טריטוריהקשר ההחס� 

אנחנו , ט של מנשהדונ� מאדמות באקה בתחו� השיפו 2000)1500יש "

תפקיד$ של המועצות האזוריות "; )י$ימרוא( "מצפי� לקבל חזרה

... ולחזק את השטחי� הפתוחי� והירוקי� , לפתח, לשמר, להחזיק

העברת שטחי� לבאקה וליישובי� הערבי� תיעשה רק בהתא� לתוכנית 

 "מתאר המוכיחה שיש צור( בשטחי� כדי למלא את צורכי התושבי�

  .)י$ימרוא(

דרג הפוליטי עוסק בשאלות הקשורות בשטחי השיפוט ובשליטה ה

כאשר בבאקה מבקשי�  ,ת והפיזית על הטריטוריה של הרשותמינהליה

כדי  וזאת, מנשה א"חזרה חלק מהאדמות שהופקעו והועברו למבלקבל 

  . מבני� ציבוריי� ודיור כגו$, לספק את הצרכי� המקומיי� של העיר
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טחי� ייבנו המרחבי� המשותפי� החדשי� ש לוכמו כ$ עולה השאלה באי

נושא תחומי השיפוט הוא נושא מורכב והטיפול בו . ומי ינהל אות� בעתיד

רב מאמ.  דרושתו תול להוות חס� נוקשה שההתמודדות אעלולכ$  ,ארו(

רביה הגישה בקשה להרחבת תחו� שיפוטה 'עיריית באקה אלע .וזמ$ רב

ומקורו בשטחי� , מנשה א"מ תחו�בשחלקו , דונ� 4600 )שטח של כעל 

)ששטחה עמד על כ, רביה'השייכי� למסגרת אדמות הכפר של באקה אלע

מנומקת על ידי  היא. להל$ 16' בקשה זו מוצגת באיור מס. דונ� 11,000

, סיטילינק(רביה בשיקולי� פונקציונליי� ותכנוניי� 'עיריית באקה אלע

. מנשה א"לי� על מא בהכרח מקובלא( שיקולי� ונימוקי� אלה , )2013

 �המחלוקת סביב תחו� השיפוט מהווה חס� מרכזי בפני שיתו

� משאבי מוע ,חלוקת משאבי הקרקעכמוב$ בהדבר קשור . מוניציפאלי

  . התכנו$ וחלוקת ההכנסות בי$ הרשויות המקומיות
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רביה לצר� לתחו� 'בקשת עיריית באקה אלע: 16' איור מס
שיפוט הק� כיו� בתחו� שחל ,שיפוטה שטחי� נוספי� לפיתוחה

המהווי� סלע מחלוקת ומעכב שיתו� בנושאי�  ,מנשה א"משל 
  תפקודיי� אחרי�

  

  
  

  )2013, סטילינק(רביה להרחבת תחום שיפוטה 'דוח בקשת באקה אלע :המקור
  

  המרחבי מיקו� ה לשהקשר חס� ב

רשויות כס "למהות מבחינת המדד הפריפריאלי של רשתי הרשויות מוגד

, בי$ שני מוקדי� אורבאניי� ראשיי�ה$ נמצאות ע� זאת  .בינוניות

ה$  בנוס�). 17 'מס איור ורא(אביב ומטרופולי$ חיפה ) מטרופולי$ תל

 סמו( לה$ עוברת דר( ארציתבו$ תוכב ,ע� זאת. על הגבול הירוקנמצאות 

וסמו( לה$ קיי� שדה , מנגישה אות� לכלל האר.ה ,)חוצה ישראל( 6 'מס

 פרוצדורהסמו( לה$ וחוצה אות$  ,כמו כ$ .)18' סמאיור  ורא(תעופה 



82 

 

מסילת ברזל , חשמל פרוצדורה, קו גז, וביל הארצימה( תתשתיות לאומי

י� יטי� אזוריקכמו כ$ ה$ מושפעות מפרו). ותחנת רכבת עתידית

   .$ תחנת הכוח בחדירהוכג ,מזהמי�

בר מיקו� גיאוגרפי פריפריאלי של יישוב עירוני בינוני העוזהו א� כ$ 

. תהלי( עיור ונמצא בשוליי� הכלכליי� של המרכזי� המטרופוליטניי�

יעד שטחי� גדולי� לפיתוח ימ $ היישובתכנו$ היישוב אילבמקביל  ,לכ$

מהווה זה הגיאוגרפי המיקו� כ( שה, פרויקטי� כלכליי� ברמה הארצית

   .מימוש המנופי� הקיימי� בומסייע לגור� חס� במקו� 

 מתהמשתלבת בפרגמנטציה חברתית תור תמינהליהפרגמנטציה ה

חוסר . יישובהגודל בגיאוגרפי וה מיקו�מבני הקשור ב להתפתחות חס�

היתרונות  את שיאפשרו למצות ,משות�הפיתוח ההעדר תכנו$ וה

)בי$השיתו� הלמגבלות של  תור�, � של המיקו� הגיאוגרפייהיחסי

  . מוניציפאליהרשותי ו

בכדי  שהיו יכולות ליצור שיתו� ,יהרשויות חלשות בפריפר ,כ$ יתר על

עקב המגבלות , תחת זאת, � את התועלות של המיקו� הגיאוגרפיסלמק

במקו� להגדיל את העוגה , על ההזדמנויותביניה$ מתנצחות  ,הקיימות

כ( הופ( המיקו� הגיאוגרפי  .האזורית באמצעות שיתו� מוניציפאלי

כלי בי$ שתי רשויות לחס� מבני בפני קידו� השיתו� המוניציפאלי והכל

   .סמוכות
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רביה 'המיקו� הגיאוגרפי של עיריית באקה אלע: 17' איור מס
חס�  מהווהשכיו�  ,מנשה במערכת היישובית הארצית א"ומ

  מוניציפאלי בפני שיתו�
  

  

  .המפות נלקחו מהפורטל הגיאוגרפי הלאומי: מקור
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מיקו� שתי הרשויות ביחס לשדה התעופה : 18' איור מס
  מרחביהפיתוח ההמייצר מגבלה על � יאזורישי� "מטו

  

  
  

  המפות נלקחו מהפורטל הגיאוגרפי הלאומי: מקור
  

 יישובהשתי צורות י� ב תחברתיהמרחבית וההפרדה הפערי� והחס� 

  ובתוכ�

שתי מהוות רביה 'מנשה ועיריית באקה אלע א"משל שתי הקהילות 

 וה$ ;ת לעומת עירייהעצה אזוריומ ה$; כפריתועירונית , צורות יישוב

מקומיות הבי$ שתי הרשויות . גיאוגרפית וחברתית ותא( מופרד ותסמוכ

לניהול באשר קיימי� פערי� כלכליי� והבדלי� תרבותיי� ותפיסתיי� 

 למוסדות הציבור שייכותה תהרגשבהבדלי� , זו� פיתוחיוי יציבור

 ע� שלה$ הזדהותב הבדלי�ו, מידת הנגישות למשאבי� ציבוריי�בו
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בעיקר  ,מרחביתההפרדה בפערי� אלה . פרויקטי� ציבוריי� ממלכתיי�

ציבורי התרבותיי� בניהול החברתיי� וההבדלי� הו, באזורי המגורי�

הרגשת  ה שללהפנמ מי�שייכות לממסד המחוזי והארצי גורבנגישות ובו

מוסדות  כלפירביה 'באקה אלע שלזרות בקרב נציגי הרשות המקומית 

מצב זה יצר . הממסדהנתפסת כחלק מ, שהנמ א"מי כלפוג�  ,המדינה

והעיר באקה , מנשה א"למ נהבפיתוח נית עדיפותבה השמציאות 

מועצה של הרביה תלויה בחלק מהפונקציות ביישובי� הכפריי� 'אלע

תרמו להעמקת  אזורית לעירייההמועצה הבי$ אלה יחסי� . האזורית

    .ו�עכבות בפני שית והניכור בי$ שתי הרשויות ויצר

בי$ נציגי הרשויות ובי$ נציגי , מפגש מועט בי$ האוכלוסיותקיי� , מצד שני

וא� מתקיימי� מפגשי� ה� מלווי� , שתי הרשויותשל החברה האזרחית 

 הלא עודד "גב מול גב"של השכיחה מציאות ה ג�. בקונטקסט אסימטרי

, תפיסתיי� ,י�בזה יצר חסמי� ר מצב .שותפות בי$ שתי רשויות

     .המעכבי� שיתו� מוניציפאלי וקהילתי ,לוגיי� והתנהגותיי�פסיכו

  

ת מימוש א מעכב לעיל בקצרהמכלול החסמי� והעכבות שהצגנו 

   .שויותניציפאלי בי� שתי הרההזדמנויות שנית� להפיק מהשיתו� המו

 ,תנו לאתר את ההזדמנויות לשיתו�ומנחה א לעיל ג�הניתוח , ע� זאת

  . כפי שנציג להל�
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 הזדמנויות לשותפויות: 5פרק 

אני מאמי$ שזה חייב להיעשות , אנחנו מאמיני� בשותפות
אנחנו חיינו פה ונחיה פה יחד לתמיד וולמרות , ...באזור הזה 

אנחנו חייבי� להמשי( לחיות וחייבי� ... מה שיהיה סביבנו
 א מנשה"ראש מ( "לעשות את זה כדי שיהיו חיי� טובי�

  ).2014ני יוב 29 ,היגויהבישיבת ועדת 

שנינו יחד  –רשות אחת לבד לא יכולה להוות מוקד משיכה "

יש  ...כ$ יכולי� להוות מוקד משיכה ולהביא יזמי� להשקיע 

לנו כוונות טובות ורוצי� בסופו של יו� לקבל מזה תועלת 

בישיבת ועדת  ראש עירית באקה( " כלכלית לבאקה ולמנשה

  .)2014יוני ב 29 ,היגויה

  

חיות במרחבי�  ,מנשהא "מו רביה'אלע של באקה ,הרשויותשתי 

אול� ישנו . ולכל קהילה הצרכי� והמשאבי� שלה ,מקומיי� נפרדי�

במטרה לקד�  ,שותפות במרחבי� שוני� להיות ה$המאפשר לפוטנציאל 

חשוב  .פיזיי� וסביבתיי� של שתיה$, כלכליי�, אינטרסי� חברתיי�

במקו� פיתוח המרחב פיתוח המרחבי� המשותפי� לא בא כי  ,לציי$

  .אלא עשוי לחזק ולהעצי� את משאבי המרחב המקומי ,המקומי
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עשויים להיות שליים אריכוז המרחבים המוניציפ :19 'מס איור
  ני וכלכליאאורב פוטנציאל לפיתוח הזדמנויות שיתוף

  

ברמה הערכית חשוב לחזק את הקשר והדיאלוג בי$ היהודי� והערבי� 

מנשה א "מובי$ תושבי  ,מנשה א"$ יהודי� וערבי� במבי, החיי� באזור

המעשית יש לפעול ליצירת ברמה . רביה'עהיהודי� לתושבי באקה אל

חינוכיות וכלכליות אשר , תרבותיות, כניות ופעילויות חברתיותת

ברמה הארגונית יש להקי�  .מעודדות מפגשי� בי$ יהודי� וערבי� באזור

, כלכלי)עסקיה: בתחומי� שוני�התארגנויות והתאגדויות אזוריות 

  .תיירותיהתרבותי וה, חינוכיה

מהניסיו$ שלי ... אני חושבת שיש לנו פה הזדמנות חד פעמית "

הדבר הופ( להיות , אני יודעת כששני ראשי רשויות מסתדרי�

יוני ב 29 ,היגויהבישיבת ועדת  א מנשה.מהנדסת מ( "פשוט

2014.(  
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)נעשה את הכל ב ...יתי א� כל מה שאנחנו מדברי� פה א� אמ"
מהנדס " (א� הכוונות טובות... יש פה פוטנציאל ... שני�  5

  ) .2014יוני ב 29 ,יגויהבישיבת ועדת ה עירית באקה

ליצירת מרחבי� משותפי� השכנות בי$ שתי הקהילות מהווה הזדמנות 

זור שיאפשרו אינטראקציה ישירה ביניה� ויבליטו את לתושבי הא

  . מכנה המשות� שה� חולקי� בתחומי החיי� השוני�נקודות החיבור וה

  :עשויי� לקד� את השותפותשגורמי� 

 .בתכנו$ ובביצוע וויוניתשותפות ש •

 .הובלת השותפות ביחד •

 .השקעה ורווח הדדיי� •

קבוצות דהיינו , הכנה מקדימה לקבוצות המשתתפות בפעילות •

לפני המפגשי�  וזאת, ע� דגש של העצמה וזהות ,לאומיות) חד

 .לאומיי�)והד

לאומיי� )הכנה והכשרה לצוותי� המובילי� על ידי מפגשי� חד •

 .לאומיי�)ודו

אשר מאפשר חילופי ניסיו$ בי$  ,שינוי מערכתי פנימי ברשויות •

 .לפני שיוצאי� לשותפות חיצונית ,ותמחלקות הרשות הפנימי

התומכי� בשותפות משני הצדדי� מצפי� לשותפות מתמשכת וארוכת 

כנית מובנית פיתוח ת, מוגדרות ומוסכמות, ת ברורותע� מטרו, טווח

ורכישת כלי� לגיוס תקציבי� לתמיכה , וקבועה מול השות� באותו תחו�

, של היכרות $חשיבות הבנוס� הודגש. המשותפות ותויובפעילבתוכניות 

אשר עשויי� לנפ. סטריאוטיפי�  ,רגישות תרבותית וכבוד הדדי, הבנה

קשה לדו$ בה$ אמנ� פתיחות ודיו$ בסוגיות ש; ודעות קדומות כלפי האחר

וערוצי תקשורת  ושוויוניתהובלה משותפת  ;אבל חשוב לעשות כ$

  .פתוחי�

חלק מתהלי(  שיהיו ראשי הרשויות ציינו את המרכיבי� שלדעת� חשוב

מרכיב  .הבנה בי$ הרשויות בדרגי� השוני�ה ויצירת בניית השותפות
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וזו  .טה להיכנס לשותפותכלפי ההחל אחריותה ואחשוב ביותר ה

תו( כדי יצירת פרויקטי� , יבויות של כל צדימתבטאת בעמידה בהתח

להצלחה כדי  ירהוחת, נטרסי� משותפי�ילטווח קצר המבוססי� על א

העתיד שיצמח  דוראת ובמיוחד  ,לא לאכזב את התושבי� בשני הצדדי�

  . לכ( בהתא�בעתיד ויפעל  נהאו כישלוהשותפות מתו( הצלחת 

: ל$ נפרט את המרחבי� המשותפי� האפשריי� לשתי הקהילותלה

נפרט את ג� ו, תיירותיהסביבתי וה, כלכליה, קהילתיהמרחב ה

   .תוכניות משותפות שמרחבי� אלה מספקי�לההזדמנויות לפעילויות ו
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  המרחב הקהילתי

כבסיס לשיתוף  המרחב הקהילתי המשותף: 20' איור מס

 ציפאליימונ

  

מוסדות , חברה ורווחה: כמו ,חב הקהילתי נכללי� תחומי� רבי�במר

, פרויקטי� ופעילויות בתחו� התרבות, החינו( הפורמלי והלא פורמלי

הקהילה מורכבת מקבוצות , כמו כ$. ופעילויות בתחומי הספורט השוני�

עמותות מו ,מארגוני�ג� ו ,זקני�, נשי�, נוער, ילדי�: שונות אוכלוסייה

 כשאי$, שירותי� משלימי� לאוכלוסיות השונות ותמספק חברתיות אשר

  .מענה במוסדות הפורמליי�לה� 

חשוב בשלב הראשו$ להקי� צוותי�  ,כניות קהילתיותלקד� ולפתח ת כדי

צוותי� אלה . גישה שיתופית ויאמצוי� משותפי� שיעברו הכשרה מינהלי
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לקד�  ומשרדי הממשלה כדי החברה האזרחית, יפעלו מול הדרג הפוליטי

  .התרבות והספורט, החינו(, כניות בתחו� הרווחהולפתח ת

  חברה ורווחה

ורצו$ רב לשת� רבה הביעו נכונות  הרשויותבשתי  הרווחהנציגי שירותי 

 ,ע� זאת. פעולה במטרה לשפר את השירותי� הניתני� ללקוחות שלה�

 לכ$. אי$ היכרות מספיקה בי$ שתי המחלקות עדיי$ הממצאי� מראי� כי

 ;רשותבכל  י�המופעל השירותי� והתוכניותאת להכיר , להיפגשוב חש

 לתכנ$ יחד ;הרשויות יתמשותפת שתתאי� לש כניתלחשוב על ת

פעילויות ושירותי� משותפי� אשר יענו על צרכי� משותפי� , פרויקטי�

לחלק  ;ביעילות ובעלות סבירה) למשל ,צרכי� מיוחדי�של בתחו� (

ולקבוע יעדי� ולוח  ;מנויות של השותפי�לפי הכישורי� והמיומשימות 

   .זמני� לביצוע

אבל יש שיחות  ,כניות משותפות בי$ שתי המחלקותבינתיי� אי$ ת

בפגישות ע� נציגי המחלקות צוי$  .ותיאומי� התחלתיי� לגבי העתיד

כניות ייחודיות המופעלות במקו� אחד שאפשר יש ת כי ,בשתי הרשויות

" נטיו'ג –מסד "כנית תלדוגמא כמו  ,להאת המחלקה המקבי $� אליהלצר

; בבאקה תמופעלה ,לשילוב אנשי� ע� מוגבלות בקהילהות וננכ )

שמכשירה , א מנשה"הפועלת במ )  צוות חוס$ יישובי ) י"ותוכנית צח

תושבי� בעלי כוחות ואנרגיה לסיוע לתושבי� מעוטי כוחות בשעת 

  .כדי לשמור על קהילה חזקה ,הצור(

� ששותפות ע� באקה תאפשר מנשה מקוויא "מב הרווחהבמחלקת 

כניות מתאימות לקהלי היעד שלה ביישובי� הערבי� החברי� פיתוח ת

וכי במסגרת השותפות יתפתחו שירותי� אזוריי� חדשי�  ,במועצה

. מנשהא "משיספקו שירותי� לתושבי באקה ולתושביה הערבי� של 

 באקה אנשימ ללמודמנשה מצפי� א "משל  מנהלי המחלקותכמעט כל 

  .המועצה של הערבי� היישובי� מול העבודה את לפענחכיצד 
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כניות אשר מארגנות ומפעילות ת מועצות נשי�בשתי הרשויות פועלות 

ואשר מוכנות ורוצות לפעול יחד לחיזוק מעמד הנשי�  ,העצמה לנשי�

 כגו$ ,חביבה) גבעתמות פעילויות משותפות בחסות יכיו� מתקי. באזור

, בתחילת$ ה$ כניות אלהת. וקורס צילו� "שלות שלו�י� מבנש"קורס 

ליד מועצות הנשי�  .לכ$ אי$ אפשרות להערי( את מידת הצלחת$ כעתו

פועלי� ארגוני� חברתיי� העוסקי� בהעצמת נשי� ושילוב$ במרחב 

מהווי� כוח חשוב בגיוס הנשי� ובתכנו$  ואלה, כלכלי)עסקי) הציבורי

  . הפעילויות אית$

מבוססת על העונה על צורכי שתי האוכלוסיות וכנית הלבניית ת

המשותפי� שלה$ יש להקי� ועדת היגוי שתתמו( ותלווה את  האינטרסי�

מחלקות  מנהליתהיה מורכבת מש ,הפעילות בתחו� החברה והרווחה

נציג ומ, ציבור הקשורי� לנושאהמנציגי , הרווחה ורכזות מועצות נשי�

    בה� דנה הוועדהשי� קבלת ההחלטות בנושאאת יה שיזרז יעירה

  חינו%

פעילות משותפת ל פורהשדה  $לי והבלתי פורמלי המערכות החינו( הפורמ

כדי לתכנ$ את הפעילויות בצורה העונה . � ומורי�מנהלי, נוער, של ילדי�

צג את ימורי� ותלמידי� המי, �מינהליעל הצרכי�  יש להקי� פורו� של 

את הפעילויות . ולתכנ$ להמלי, להציעיהיה שתפקידו  ,הקהילותכל 

 ,כמו כ$. שלה� ע� בתי הספר והתוכניות הבלתי פורמליותהמשותפות 

, מש(הפורו� זה יערי( את הפעילויות ויסיק מסקנות ולקחי� לגבי ה

  . ויהיה אחראי על הכשרת צוותי בתי הספר השוני� לפעילויות המשותפות

� יי� הערביבני היישוב ,למשל .מומל. להקי� מסגרות חינו( משותפות

מנשה נוסעי� מחו. לאזור המועצה כדי ללמוד בבית ספר  א"החברי� במ

 א"משיהיה משות� ג� ע�  ,הקמת בית ספר תיכו$ בבאקה. תיכו$ ערבי

רחיב את תמנשה וא "מפתור את הבעיה של היישובי� הערבי� בת ,מנשה

) הקמת גני� טרו� .בית ספר תיכו$ לבחוריות של תלמידי באקה והאפשר
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ע� פחות דור  הבנתקרב בי$ הילדי� מגיל צעיר ותה משותפי� חוב

  .מחסומי� ודעות קדומות

נטי� של המכללה האקדמית אלקאסמי הנמצאת בבאקה הסטוד

 ,מנשה א"ולמרות קרבתה למ, ערבי�כול� כיו� כמעט ה� רביה 'אלע

קידו� קורסי� בנושאי� . סטודנטי� יהודי� מהאזור לא לומדי� ש�

קבוצות מחקר בנושאי� החיוניי� להתפתחותו הקשורי� לאזור ו

עשויי� למשו( סטודנטי� יהודי�  כלכלית והחקלאית) החברתית

ג� הוספת נושאי� ותעודות חדשות להיצע של המכללה תמשו( . למכללה

כדי לפתח נושאי� וקורסי� כאלה יש . סטודנטי� יהודי� מהאזורהיא 

בעזרת  ,ריני� את הסטודנטי� באזוילהכיר את התחומי� המענ

   .ולהתאי� את ההיצע החדש לביקוש החדש ,השותפי�

וו במחקרי� אשר חשוב שהשותפויות העתידיות בכל התחומי� יל8 , כמו כ$

חממת מחקר  בסיוע, יבוצעו על ידי חוקרי� ערבי� ויהודי� מהאזור

תיד למרכז מחקר תהפו( בעזו בתקווה ש ,שתתפתח במכללת אלקאסמי

  .ותזורישותפויות אשל בנושא 

  תרבות

זור מהווה מקור לפעילויות רבות ומגוונות תרבותיות של תושבי הא) הרב

אול� עד היו� הפעילות בתחו� זה בי$ . יהיע� כל קבוצות האוכלוס

שותפות בתחו� זה תגביר ג� . מאוד וטעונה שיפור מועטהערבי� ויהודי� 

תרבותיות )פעילויות רב. מנשה הערבי�א "מאת המעורבות של תושבי 

, מועדוני נוער, בתי ספר: כולות לעודד מסגרות רבות להיכנס לשותפותי

. עמותות של זקני� ועוד, מועצת נשי� ועמותות של נשי�, סי�"מתנ

ויכולות  ,הפעילויות הפוטנציאליות תלויות ביצירתיות של השותפי�

כל  ,קורסי� ועוד, פסטיבלי�, הצגות תיאטרו$, מקהלות: לכלול בי$ היתר

  .בותיות של תושבי האזוררת) הרב אלה בסימ$

 �אפשר תזור מרחבי� פיזיי� משותפי� לתושבי האיצירת  ,אלהלבנוס

בליט את נקודות החיבור תי שתי הקהילות ואנשאינטראקציה ישירה בי$ 
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חשוב א� כ$ להקי� . והמכנה המשות� ביניה$ בתחומי החיי� השוני�

למשל כמו  ,מפגש חברתימקו� למתחמי בילוי משותפי� שג� יספקו 

, כמו כ$ יש צור( בהקמת מרכז תרבות. פארק אזורי וקאנטרי קלאב

מתאי� כדי ליצור חלל  ,מסחר ותחבורה אשר יכלול היכל תרבות אזורי

מרכז בילוי ומסחר ע� ; פסטיבלי� המשותפי�להצגות ול, להופעות

אוטובוסי� ורכבת  ה מרכזית שלותחנ ;בתי קפה ומסעדות ,חנויות

וועדת � כא$ חשוב שג .זור לבי$ אזורי� אחרי� באר.שתקשר בי$ הא

נוער , מורכבת מרכזי קהילהשתהיה , הפעילות והתוכניתאת תלווה היגוי 

   .נציגי ציבורמנציג הרשויות ומ, ותרבות

בישיבת ועדת בהקשר זה עלתה הצעה של ראש עיריית באקה אלעריבה 

שיתרו�  ,רי משות�ליזו� הקמת ג$ חיות אזו ,2014יוני ב 29היגוי ביו� ה

  .והרשויות וימשו( מגוו$ פעילויות תרבותיות סביב לפיתוח

  ספורט

נשי� , וות מנו� לפיתוח וקידו� שותפויות בי$ בני נוערספורט יכול לה

אלה משתי ה אוכלוסייההלארג$ פעילויות בי$ קבוצות  ונית$, וזקני�

בי$ בני  תחרויות ספורט וטורנירי� :בי$ הפעילויות המוצעות. הקהילות

קבוצת נשי� , לזקני� � ספורט ואורח חיי� בריאיו, נוער משני המיני�

  . ועוד, )גלכדור, ע�כדור, כדורסל(ספורט המשותפת בתחו� 

העצמה וחינו(  שתעניק אפשר לבנות מנהיגות צעירהספורט הבאמצעות 

להיות חלק ג� פעילויות ספורט יכולות . לסובלנות ולחיי� משותפי�

  .למניעת אלימות ועוד, שימור הסביבהל ני�מקמפיי

 מסלולי אופניי�, ברמה הפיזית חשוב לפתח שטחי� ירוקי� פתוחי�

 יהיוואלה , דר( חיי� בריאה מאמצי�אלה שמע$ ומסלולי הליכה בטבע ל

מסלולי� אלה צריכי� לקחת בחשבו$ את . גבולות של שתי הרשויות יחוצ

ולהתאימ� לכל  המגדריי� והתרבותיי� של התושבי� ני�יהמאפי

כמו כ$ יש  .ה�ליהנות מ רבי�במטרה לאפשר ל ,האוכלוסייהקבוצות 
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כמו היכל ספורט אזורי  ,ליצור מרחב המאפשר פעילות גופנית משותפת

  . בריכה אולימפית ואצטדיו$ כדורגל  שיכלול

  תעשייה ומסחר 

להקי� אזור  מומל. ,במטרה לפתח את התחו� הכלכלי עסקי באזור

זה יאפשר הקמת עסקי� משותפי� של כזור א .י משות�תעשייה אזור

. אנשי עסקי� מהאזור וירחיב את הזדמנויות התעסוקה לתושבי האזור

עסקי� הקטני� ובתי המלאכה את ה להוציאאזור תעשייה יאפשר כמו כ$ 

תרו� והוצאת� ת, עסקי� 350)נאמדי� כיו� בכ אלה. מתו( היישובי�

אזור תעסוקה , כמו כ$ .יהייבה נקוסב ותליצירת שכונות מגורי� שקט

באוריינטציה אזורית ייצר הזדמנויות תעסוקה ג� ליישוב המתפתח 

יה אזורי יתעש/זור תעסוקהחריש ליזו� פיתוח א עלול, לא כ$שא� , חריש

יה שיהווה מנו� ירביה לפתח אזור תעש'בהזדמנות של באקה אלע ולפגוע

 . ציפאלי וכלכלי לעיריפיתוח מונ

לאומיות אשר יתרמו לשילוב )ה אזורי עשוי לעודד יוזמות דואזור תעשיי

ח ותיזור לפעשוי למשו( יזמי� מחו. לאג� הוא . האזור בכלכלה הארצית

� חדשי� אשר ייצרו מקומות עבודה חדשי� לתושבי יעסקי� ומפעל

ויתרמו לתנאי ההעסקה  ,צור מוצרי� איכותיי�ייעודדו תחרות לי ,האזור

  . עובדי�של ה

יש לפתח שותפויות  ,להקמת המרחב הפיזי של אזור התעשייהבהמש( 

) כניות כלכליותלפתח ולקד� ת, לתכנ$ $שתפקידוהתאגדויות מקצועיות 

. את האזור מבחינה כלכלית ולמתג אותו כדי לחזק ,עסקיות משותפות

משות� שיעזור להקי� שותפויות  )מרכז טיפוח יזמות( י"חשוב להקי� מט

אנשי אזוריי� של  י�איגודולהקי� , י הרשויותעסקיות בי$ יזמי� משת

איגודי� אלה יהיו אחראי� ג� על . תיירות ועוד של, חקלאי� של, עסקי�

  .האזורמשיווק מוצרי� 
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  איכות הסביבה

' מסאיור . תחו� איכות הסביבה מהווה שדה חשוב לשיתו� מוניציפאלי

יתו� הזדמנויות של שבה� אפשר לממש שתחומי� את הסכ� מלהל$  21

  .מוניציפאלי

המהווים בסיס לשותפות ממשקים סביבתיים : 21' איור מס

 בין שתי הרשויות תמוניציפאלי

  

  

ממשקי� שוני�  יש בוושתי הקהילות של מרחב משות�  מהווההסביבה 

 לגבולות כפופי� אינ� סביבתיי�ה נושאי�ה. � פעולהותילש

 ולכ$, טווח וכתאר חשיבה ומחייבי� מאוד מורכבי� ה� .מוניציפאליי�

 מפגעי� על להתגברכדי  יחדיו לפעול חייבי�שתי הרשויות ותושביה$ 

 לטווח פתרו$ ישיגו לא צדדיות)חד שפעולות הבנהמתו( , סביבתיי�

 ותחו�, השמירה על הסביבהלפעול למע$  קהילותה חשוב לשתי .הארו(
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 מינהליהדרג ה, זה מאפשר שיתופי פעולה שוני� בי$ הדרג הפוליטי

  . חברה האזרחיתוה

ברמת הדרג הפוליטי יש לתכנ$ במשות� ולאחד תקנות וחוקי� מקומיי� 

, מצד אחד ,למפגעי� סביבתיי� הנגרמי� על ידי התושבי� הנוגעי�

  .מגורמי� חיצוניי�בסביבה ולדאוג למנוע פגיעה 

מחלקות  מנהלי, מורי�, בתי הספר מנהליחשוב ש מינהליברמת הדרג ה

איכות הסביבה  ברה האזרחית המטפלי� בנושאיארגוני החוהרשויות 

העמותות וארגוני . כנית כוללת לשמירה על הסביבהית תייחד לבנ יפעלו

$ הכנסתת פעילויות אלה ויהחברה האזרחית מהווי� משאב חשוב לבני

הגברת חינו( סביבתי באמצעות  ,שתי הרשויותבלתודעה הציבורית 

  .המודעות

פשרויות המימו$ ממשרדי הממשלה את א גדילופרויקטי� משותפי� י

א מנשה ציינה "סביבה במהמנהלת קיימות ואיכות . ומקרנות בינלאומיות

נושא של הפרדת ב למשל" :של שיתו� הפעולה בגיוס כספי�ו את חשיבות

רמה פסולת יש קול קורא שאנחנו לא יכולי� להגיש אותו כי אנחנו ב

להגיש את הקול קורא היינו יכולי�  ,את� בשלושושש אקונומית )סוציו

אי$ לי ספק שהממשלה  ,קול קורא ביחדבשיתופי פעולה ... הזה ביחד 

ישיבת ועדת , מנשה א"איכות הסביבה במ מחלקת תמנהל( ".תממ$

  .)2014יוני ב 29היגוי ביו� ה

  תיירות

אני חושבת כי כדי לשמור על הפורו� הזה צרי( להתחיל ע� "

ואני חושבת , ירותמטרות קטנות ופשוטות למשל נושא התי

תיירות  ...שזו חובה להאיר את האזור הזה לאנשי� באור אחר

בכל הרבדי� בחינו( בתרבות . עשויה לעזור במיתוג האזור

יוני ב 29 ,יגויהבישיבת ועדת ה א מנשה"מהנדסת מ( " ועוד

2014(  
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גוו$ רחב של אתרי תיירות טבעיי� יבאזור של שתי הרשויות יש מ

מה שמהווה , תרבותית) רב אוכלוסייה� ע� והיסטוריי� המשולבי

ליצור  מומל.. כניות תיירות משותפות וייחודיותפיתוח תלפוטנציאל גדול 

ירותית עמותה אזורית לתיירני� אשר תפעל לקידו� ושיווק הפעילות התי

כניות המשלבות את האתרי� הטבעיי� וההיסטוריי� תבנה ת ,באזור

   .בותית של שתי הקהילותותציג את המורשת התר ,בשתי הרשויות

להקי� מרכז תיירות ונופש אזורי שיגיש שירותי�  תהיאחת ההצעות הי

סדנאות , תרבותי)אוכל רב, תרבותיי�)מופעי� רב(יצירתיי� לתיירי� 

 ,)רותית ועודיחקלאות תי ,חוות סוסי� תיירותית, תרבותיות) יצירה רב

ת עבודה חדשי� יצור מקומוירי� זמ$ ארו( באזור ויישאיר את התיכ( ו

  .לתושבי�

משתתפי קורס תיירני� מצפי� לקבל סיוע בפרסו� ושיווק מוצרי 

כניות תיור אזוריות שישלבו אתרי� מיישובי יית תובבנ ,התיירות שלה�

רות יליצור מסלול תי ,למשל ,תהיאחת ההצעות שלה� הי. האזור

יקו� מתח�  בוש, סתיי� בקצה השנימהמתחיל בקצה אחד של האזור ו

אפשר לפתח את הרעיו$ הזה . ומרכז מידע, חנויות, רותי ע� מסעדותיית

, כפר ערבי: רותי המציג את צורות היישוב באזוריולהפעיל אוטובוס תי

ישק�  כזה מסלול. שוב של עולי� חדשי�יי, ישוב דתיי, קיבו., עיר ערבית

באר.  י�הקיימוהעושר התרבותי והגיאוגרפי המורכבות  ,את השונות

  . בכלל

וג� , לפרויקטי� תיירותיי�תקציבי�  גו� לגיוס א להקי�ת הירהצעה אח

שיציעו את , תיירות כפר ,צימרי�, לבניית בית הארחה קרקע להקצות

  .שירותי� התיירותיי� הדרושי�ה
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  מסגרת מוצעת ליישו� השיתו� המוניציפאלי 

 ,לעילעל בסיס ההזדמנויות שהוצגו במטרה לבנות שותפות ארוכת טווח 

 .כלכליוהפוליטי ה, חסות להקשר החברתיייש לתכנ$ אותה תו( התי

המהל( הראשו$ בתכנו$ הינו הכרת המרחבי� הפיסיי� והפונקציונליי� 

יושג באמצעות המיפוי הנוכחי  זהיעד  .י� להקמת שותפויותיהפוטנציאל

  . ההכנה המקומיי� והמשותפי� יוהעבודה המשותפת של צוות

  

יישו�  לשנחה לתרגו� ארגוני מסגרת מ: 22' איור מס
  רשותי בשיתו� הקהילות�פרויקטי� לשיתו� בי�ה

  

  

ועדות כדי לתכנ$ ולבצע פרויקטי� משותפי� חשוב להקי� פורומי� /

פורומי� אלה יכולי� להיות . משותפי� שילוו את העשייה המשותפת

לפרויקטי� המתמשכי� לטווח . נושאל בהתא�, הוק)אדקבועי� או 

פעמיות יש להקי� ועדות אד )ולפעילויות חד, פורו� קבועדרוש ארו( 
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השתמש בהסכמי� לא כדי לנהל פורומי� וועדות אלה אפשר ל. הוק

  .כמי� פורמליי� המעוגני� בחוקפורמליי� או הס

  

רשותיי� למימוש � בי� ועדות4 פורומי�הקמת  :23 'מס איור
 רשותי�השיתו� המוניציפלי הבי�

  

  

שרה לצוותי� המיועדי� לעבוד יחד במסגרת כניות הכחשוב לבנות ת

כאשר ההכשרה תהיה לצוות ברמה המקומית  ,הפרויקטי� המשותפי�

�ההכשרה של המטרה . ואחר כ( לצוותי� משתי הרשויות במשות

המקומית היא להבי$ את הצרכי� והקשיי� של הצוות המקומי ולהכי$ 

ת הצוותי� איונות הוא על הכנהדגש שעלה בר. ו לעבודה המשותפתאות

להרגיש המאפשרת לשני הצדדי�  שוויוניתברמה המקומית לעבודה 

וההכשרה המשותפת תעסוק בתהליכי בניית . בעלות על השותפות
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השותפויות ותאתגר את המשתתפי� להיות יצירתיי� ולהציע פרויקטי� 

  . אוכלוסיות השונות בשתי הרשויותלייחודיי� המתאימי� לקהילות ו

הצור( לעבוד בצוותי� עלה ג� ברשויות  י המחלקותמנהלאיונות ע� בר

. מצומצמי� על נושאי� ספציפיי� דר( קשר ישיר מחלקה מול מחלקה

כניות בתחו� יחד צוות מצומצ� שיקד� תחינו( יבנו המחלקות  ,למשל

  .החינו(

 ...ברשות השנייה ע� המקביל שלו כל מנהל של � פעולה וחשוב שית"

ללמוד אחד  –זה לדעתי ג� איגו� ידע  ולהכיר את הבעיות שלי ושל

 מנשהא "מהנדסת מ" (ההיכרות האישית פה היא ג� בונה הרבה. מהשני

  ).2014יוני ב 29  ,יגויהבישיבת ועדת ה

רווחה מול , לפתוח ערוצי תקשורת פני� אל פני� חינו( מול חינו( יש"

 מנשה היא א"מעבודה רחבי� ג� כי  הזדמנויותרווחה וכא$ אפשר למצוא 

בישיבת ועדת  א מנשה"גזבר מ( "ערבית רב תרבותיתמועצה יהודית 

  ).2014יוני ב 29 ,היגויה

� לשיתו� אנו מציעי� יפוטנציאליהבכדי לקד� את מיפוי הפרויקטי� 

ולאחר מכ$ לבחור את , טי� של כל רשות לבדיקלמק� את הפרו

שני . ו$יצירת אמ, מינו�, צור(, ביצוע תיכול, הפרויקטי� על בסיס זמינות

. ציר האינטרסי� וסוג הפרויקט ה� :להל$ 24 'מסצירי� מוצגי� באיור 

היא יכולה לקד� שחלק מהפרויקטי� ה� אינטרס של אחת הרשויות 

י� רשותי)דלכ$ בקצה הציר פרויקטי� ח. ללא שותפות ע� רשות סמוכה

אינטרס  �שה ,טי� משותפי�יקבקצה השני פרוואינטרס שלה ה שה�

ומת ציר רוחבי זה קיי� ציר אנכי הנע בי$ לע. הרשויותמובהק של שתי 

לבי$ פרויקטי� גדולי�  ,נקודתיי� ,פרויקטי� קטני� מוגדרי�

על הסכימה של ארבעת הריבועי� אפשר למפות את . מערכתיי�

�  . הפרויקטי� שה� פוטנציאל לשיתו

יי� הנושאיי� או רשות) עדת ההיגוי וג� לצוותי� הדוואנו מציעי� ג� לו

ולאחר מכ$ , זו מהיסכ� לנסות למפות את הפרויקטי� על פי טיילהמח
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טי� שיש להתחיל בה$ לפי קריטריוני� שיהיו יקלבחור את הפרו

  .הרשויותשתי על נציגי  י�מקובל

  

מה קונספטואלית מנחה למיפוי ואיתור סכ: 24 ' מס איור
רשותי �הנע בי� אינטרס חד ,הפרויקטי� המוצעי� לשיתו�

קט� נקודתי משות� � פרויקט יוב, ותי משות�רש� דואינטרס ל
  גדול מערכתי משות� לפרויקט 

  

איכות השירותי� לשפר את המטרה של הפרויקטי� המשותפי� הינה 

מכא$ נובע . להעלות את רמת החיי� שלה� כדיהניתני� לתושבי האזור 

כדי להבטיח את  ,שיתו� התושבי� בתכנו$ ובביצוע הפרויקטי�ב (הצור

 ע�תעשייה האזור  :י$יכל פרויקט לפי התושבי� בעלי הענ ) הצלחת�

  .וכ( הלאה ,העצמת נשי� ע� נשי�, תעשייני�
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  פרויקטי� אפשריי�

רעיונות לפרויקטי� ולסכ� מספר ננסה להציג להל$  6' מס בטבלה

הרשימה היא  .שערכנו בשתי הרשויות משותפי� אשר עלו מנתוני המיפוי

נציגי כדי ש, צוות היגוי משתי הרשויותפיתוח על ידי ל זקוקהוראשונית 

חשיבות הקדימות והלפי סדר , שיבחרו את הפרויקטי� �הרשויות ה

  .יה חיצוניתיאו כפ ,רכה או קשה, ולא לפי הכוונה ,שלה�

  

 פרויקטי� אפשריי� בתחומי� השוני�רשימת : 6' טבלה מס
  והעמקתו לקראת הגברת השיתו� המוניציפאלי

 

תעסוק

ה 

  ומסחר

איכות 

  סביבהה

חברה 

  ורווחה

תיירו  חינו%

ת 

  ונופש

  ספורט  תרבות

 זורא
 תעשייה
�  משות

מתק$ 
טיהור 
  שפכי�

 מרכז
 שירותי�
�  משות

פרויקט 
 קריית
 חינו( 

מסלולי 
 תיירות
אזוריי

�  

מחנות 
 קי.

לקבוצות 
גיל 

  שונות

הקמת 
היכל 

ספורט 
אזורי 

, בריכה(
אצטדיו$ 
כדורגל 

 )ועוד

 עידוד
 יזמות
משותפ

 ידי על ת
 לותהק

 בתנאי�
ובדרישו

  ת

אתר 
לשינוע 
  אשפה

 קשר מרכז
 ילד הורה

 בבאקה
 שיישרת

 את ג�
 תושבי
 מנשה

  הערבי�

בית ספר 
תיכו$ 

 �משות
לתושבי 
האזור 
  הערבי�

 מסלול
שיחבר 
בי$ שני 
קצוות 

, זורהא
, הליכה
אופניי

�  

פסטיבלי
 � 

שבילי 
הליכה 
בטבע 

ע� 
רגישות 
מגדרית 

ורב 
תרבותי

 ת

הקמת 
מרכז 

תחבורה 
זורי א

 פרויקט
 חזורמ

�  משות

 קשר מרכז
 ילד הורה

 בבאקה
 שיישרת

סדנאות 
משותפות 
לתלמידי 

בתי 

מרכז 
תיירות 
ונופש 

 זורי א

הצגות 
משותפו

ת 
לקבוצות 

תחרויות 
וטורנירי

 � בי$
קבוצות 
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להנגשת 
האזור 
לצרכני
� וג� 

למקומו
ת עבודה 
חדשי� 
לתושבי 
  האזור

 את ג�
 תושבי
 מנשה

  הערבי�

הספר 
 והמורי�

גיל 
  שונות

, נוער
, נשי�

זקני� 
 ועוד

 מחקרי�  
 משותפי�

 של
 תלמידי
 תיכו$

 בנושאי�
 הקשורי�
  לסביבה

הכשרת 
צוות חוס$ 

 –אזורי 
לסיוע 

לקבוצות 
יאוכלוסי

ה 
  מוחלשות

עבודות 
גמר 

משותפות 
של 

תלמידי 
 תיכו$ 

הקמת 
בית 

  הארחה

מסעדה 
ע� אוכל 

רב 
  תרבותי

ימי 
ספורט 
  בטבע

 

 הצגת  
 כניותת

 תמשותפו
 מוצלחות

 בפני
 אורחי�
 מהאר.
 ל"ומחו

ניייהמעונ
 בנושאי �

 סביבה
� ושיתו
 בי$ פעולה

  קהילות

� שיתו
 בי$ פעולה

עמותות 
המטפלות 
בנושאי� 
חברתיי� 

, אלימות(
, נשי�
, זקני�
בעלי 

צרכי� 
  )מיוחדי�

קורסי� 
משותפי� 
בנושאי� 
ייחודיי� 
במכללת 
אלקאסמ

 י

הקמת 
  פארק

תיאטרו$ 
קהילתי 
�  משות

ה קבוצ
להעצמת 
מנהיגות 

נוער 
באמצעו

ת 
 הספורט

פרויקט   
לעידוד 
עבודות 

גמר 
משותפות 

של 
תלמידי 
תיכו$ 
  בנושא

 סדנאות
 משותפות
 להעצמת

 נשי�
 ושילוב$
 במרחב
  יהפוליט

הקמת 
חממת 
מחקר 

באלקאס
מי לחקר 
נושאי� 

הקשורי� 
 באזור

הקמת 
קאנטר
י קלאב 
לתושבי 
  האזור

קורסי� 
ביצירה 
 ואומנות 

  

 ני�קמפיי    
 משותפי�
 בנושאי�

 כמו

חילופי    
מקהילו

  ת
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, אלימות
 סמי�
  ועוד

יו$ ימי ע    
לצוותי 
הרווחה 

  זורבא

מוזיקה    
רב 

תרבותי
  נוער ) ת 

  

 חד כניותת    
 פעמיות
חסייהמתי

� 
 לנושאי�
  משותפי�

       

  

  

 שיתו�ה � להגברתתחומיפרויקטי� על פי  :7' טבלה מס
  י�משאבי� וצרכנ, שחקני�: המוניציפאלי

 

  תוצרי�  צרכני�  משאבי�  שחקני�  תחו�

תעשייה 
  ומסחר

ראש משרד ) 
  הכלכלה/הממשלה

  ראשי הרשויות) 

יזמי� מקומיי� 
  וארציי�

בעלי עסקי� ) 
  מקומיי�

מרכז טיפוח ) 
  י"יזמות מט

  

תקציבי� ) 
  ממשלתיי�

תקציבי� ) 
  מהרשויות

השקעות ) 
מהיזמי� 
ומבעלי 

העסקי� 
המקומיי� 
  והארציי�

  כוח אד� ) 

  

י� מעסיק) 
  מקומיי�

עובדי� ) 
  תושבי האזור

תושבי� ) 
מהאזור 
 ומהאר.

  צורכי שירותי 

  

  

� קידו) 
זור הא

 כלכלית

מיתוג מוצרי ) 
 האזור

יצירת ) 
מקומות 

 עבודה

הוצאת בתי ) 
העסק 

 מהיישובי�
ופינוי שטחי� 

לשימוש 
 התושבי�

הוצאת ) 
מטרדי� 
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סביבתיי� 
 מהיישובי�

הורדת רמת ) 
האלימות 

המקומית על 
ידי הפחתת 

פשרויות א
החיכו( בי$ 
התושבי� 
כתוצאה 

מהימצאות 
בתי העסק 

בתו( שכונות 
  מגורי�

איכות 
  הסביבה

המשרד להגנת  ) 
  הסביבה

מחלקות קיימות  ) 
  ואיכות סביבה

 מחלקות חינו(  ) 

 מחלקות נוער ) 

 מועצות נשי� ) 

חממות  ) 
 אקולוגיות

 תיירני� ) 

עמותות  ) 
 מקומיות

עמותות  ) 
ידידי : ארציות

מגמה , .כדור האר
  ירוקה

תקציבי  ) 
המשרד 
להגנת 

 הסביבה

תקציבי  ) 
 החינו(

תקציבי  ) 
 הרשויות 

החברה  ) 
: האזרחית

אקטיביסטי� 
  ועמותות

תלמידי בתי  ) 
ספר בכל 
 הגילאי�

מרכזי  ) 
: חברה
, נוער, ילדי�

 נשי� זקני�

כלל  ) 
התושבי� 

  באזור

סביבה  ) 
 בריאה

קשרי� בי$  ) 
קבוצות 
יה יאוכלוס

שונות משתי 
 ויותהרש

בניית  ) 
קבוצות 

עבודה סביב 
 �נושא משות

 ומשמעותי

טיפול  ) 
במפגעי� 

סביבתיי� 
בתיאו� 
ומניעת 
החרפת 

 השפעותיה�

הצגת  ) 
מודלי� 

מוצלחי� 
הקשורי� 
לאיכות 
  הסביבה

משרד העבודה  ) חברה 
 והרווחה

תקציבי  ) 
משרד 

הורי�  ) 
 וילדי�

מרכזי  ) 
שירות לטיפול 
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המחלקות  )   ורווחה
לשירותי� 
 חברתיי�

 מועצת נשי� ) 

עמותות  ) 
 מקומיות

עמותות  ) 
, אקי�: תארציו

האגודה למלחמה 
, אלווי$, בסרט$

, אשל, וינט'הג
 ועוד

המוסד לביטוח  ) 
 לאומי

  

העבודה 
 והרווחה

תקציבי  ) 
 הרשויות

כוח אד�  ) 
 מוסמ(

קרנות של  ) 
המוסד 
לביטוח 
 לאומי

מימו$  ) 
פרויקטי� 

לפי 
אוכלוסיות 
יעד על ידי 
עמותות 

מקומיות 
  וארציות

י צרכי� בעל ) 
 מיוחדי�

 נשי� ) 

 זקני� ) 

עובדי�  ) 
י� יסוציאל

  ומטפלי�

בסודיות 
ספציפיות תו( 
כדי התמחות 

 יעלותיוהת

עבודה  ) 
משותפת 

סביב נושאי� 
חברתיי� כמו 

מלחמה 
באלימות 
 ובסמי�

הכשרה  ) 
משותפת 
לעובדי� 

במחלקות 
במקבילות 

 ד$צול

שיפור  ) 
שיטות 
 העבודה

הפחתת  ) 
עלויות 

שירותי� 
  מיוחדי�

 משרד החינו()   חינו%

 מחלקות החינו(  ) 

 בתי ספר ) 

מכללת  ) 
 אלקאסמי

חממות  ) 
/ אקולוגיות
 חברתיות
חממה (מקומיות 

אקולוגית עי$ 
החווה  5,שמר

משרד  ) 
 החינו(

 הרשויות ) 
 המקומיות 

  

 תלמידי� ) 

 סטודנטי� ) 

� מינהלי ) 
 ומורי�

  

פרויקטי�  ) 
חינוכיי� 
משותפי� 

סביב נושאי� 
, אלימות: מוכ

, סביבה
, טכנולוגיה

כניות לימוד ת
 ועוד

צוות מיומ$  ) 
ומוכשר 

לתכנ$ ולבצע 

                                                           
קולוגית בעי$ שמר נפגשי� כיו� תלמידי� ערבי� ויהודי� בחממה הא 5

ומציגי� את התוצרי�  ,ומבצעי� מחקרי� במסגרת לימודיה� בבית הספר
. כולל הורי� ומורי� ,בו משתפי� את קהילות האזורששלה� בטקס שנתי 

חוקרי�  ולשלב בחממה אפשר לפתח מחקרי� משותפי� בנושא איכות הסביבה 
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הכפרית לשלו� 
  )ועוד

כניות ת
 משותפות

בית ספר  ) 
תיכו$ שישרת 
את הקהילה 

הערבית 
  באזור

תיירות 
  ונופש

 משרד התיירות) 

 הרשויות ) 
 המקומיות

 תיירני� באזור ) 

 יזמי� בתחו� ) 

רות יתיעמותת ה ) 
 מרבד ירוק

  עמותת סיכוי ) 

משרד  ) 
 רותיהתי

תיירני�  ) 
 אזוריי�

יזמי�  ) 
מקומיי� 
  וארציי�

 תיירני� ) 

אתרי  ) 
 ירותית

מסעדות  ) 
ואתרי בילוי 

  מקומיי�

פרויקטי�  ) 
 ,יצירתיי�

כמו מסלול 
תיור אזורי 
המשלב בי$ 

שוב יצורות י
, כפר: שונות
יישוב , קיבו.

כדוגמה 
 למדינה בכלל

 קידו� ) 
 כלכלי לאזור

מיתוג  ) 
האזור כאתר 

ירותי ית
ארצי , פנימי
 ועולמי

מסלולי  ) 
 אופניי�

מסלולי  ) 
 הליכה

  פארק אזורי ) 

 מחלקות תרבות )   תרבות

 מחלקות נוער ) 

 בתי ספר ) 

עמותות  ) 
  מקומיות

 הרשויות ) 
 המקומיות

 התושבי� ) 

ותות עמ ) 
העוסקות 
 בתרבות

  

 ילדי� ) 

 נוער ) 

 זקני� ) 

 נשי� ) 

 כלל ) 
התושבי� 

פסטיבלי�  ) 
 משותפי�

מנהיגות  ) 
נוער סביב 

 תרבות

היכרות בי$  ) 
 תרבויות

                                                                                                                             
באר. אשר גרי� שונות ודנטי� מאוניברסיטאות ממכללת אלקאסמי וסט

   .באזור
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  באזור
סובלנות  ) 

 )ורגישות בי$
  תרבותית

 מחלקות ספורט )   ספורט

  מחלקות נוער ) 

 הרשויות ) 
 המקומית 

 התושבי� ) 

משקיעי�  ) 
מקומיי� 
  ואזוריי�

נוער  ) 
 וצעירי�

קבוצות  ) 
ספורט 

  מקומיות

חיזוק  ) 
 קבוצות

 ספורט מקומי

הקמת  ) 
ני� יבני

משותפי� 
לסוגי ספורט 

 שוני�

טורנירי�  ) 
ותחרויות 

סביב נושאי� 
חשובי� 

לאזור כמו 
איכות 

, הסביבה
, אלימות

  סמי� ועוד

  

העבודה המשותפת מרחיבה את היצע  ,6 'מס טבלהבנוס� לנאמר ב

רדי ממשלה וקרנות מאחר שמש ,�המימו$ החיצוני לפרויקטי� המשותפי

או , שבה$ שותפות רשויות מקומיות שונות ותיחבופו לממ$ תכניות ריעדי

העבודה המשותפת ג� . כניות מקומיותת במקו�, גבולות יפרויקטי� חוצ

תשפר את שיטות העבודה של עובדי הרשויות ואת הליכי קבלת ההחלטות 

ידע ושירותי� , שותפות מאפשרת תקשורת זורמת וחילופי מידעה .שלה�

  .י�בי$ שני הצדד
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   סיכו�ודיו� : 6פרק 

הרבה  ות ג�קיימ, חסמי� בפני שיתו� מוניציפאלי וקהילתישיש למרות 

 �לפי . גבולותחוצי ופיתוח פרויקטי� לתכנו$ והזדמנויות להצלחת השיתו

חסמי� המעכבי� את השיתו� יש הרבה  שלנו ממצאי המיפוי

שתי שותפות בי$  ו�קיהזדמנויות ל החמצתהמוניציפאלי וגורמי� ל

אחד החסמי� קשור באווירה הכללית של המתח . הקהילותהרשויות ו

תרבותיי� שמשמרי� את הזרות והניכור )הגיאופוליטי וההבדלי� הסוציו

  . בי$ שתי הרשויות ושתי הקהילות

 שתהווה בסיסמציעי� לאמ. תפיסה תכנונית אנו כדי לשנות מצב זה 

על  תמבוסס ותהיה, קהילותהרשויות ובי$ הלבניית מער( שותפות בי$ 

תפיסה זו . "פני� מול פני�"מצב של ל "גב אל גב"מעבר ממציאות של 

בקרב שתי הקהילות  היש להטמיעו ,תהווה בסיס לשיח של השותפות

עיצוב הפעילות מו ,ההתנהגותית, כחלק מהתפיסה החינוכית

תפיסה זו אינה באה במקו� חיזוק . המוניציפאלית של שתי הרשויות

ייצרו יתרונות שגבולות  ילזהות תחומי� חוציש  :ובמקביל לש אאל, עצמי

את איור זה מציג . להל$ 25' מסבאיור  מוצגכפי ש ,י� ותחרותיי�ייחס

על  ,"פני�מול פני� "מצב של ל "גב אל גב"מעבר ממצב של הפרדה ושל ה

  . ידי פיתוח פרויקטי� משותפי�
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ת לפיתוח מעבר מדגש רק על הבניה עצמי: 25 'מס איור
באקה ( 'בי� רשות אפרויקטי� מוניציפאליי� משותפי� 

 ניה עצמיתבבמקביל לה) מנשהא "מ(' רשות בו) רביה'אלע
  "פנים אל פנים"על תפיסת  המתבססת

  

  

  

  

מות יקיהההזדמנויות המעבר התפיסתי וההתנהגותי מאפשר מימוש 

יש הרבה  ,ע� זאת .סביבה ותיירות, כלכלה, קהילה: בתחומי� שוני�

כנית שקשורה ליותר תחומי� אלה נפגשי� ואפשר לבנות תמקומות ש

 ותה השוניוקבוצות האוכלוסיהשוני�  היעדקהלי  ,כמו כ$. מתחו� אחד

יכולי� לקחת חלק בפעילויות משותפות וג� בפעילויות ספציפיות לקהל 

   .יעד אחד

ההצעה היא להתחיל  ,את השיתו� המוניציפאלילקד� בכדי , ע� זאת

איכות  תחומי כגו$ ,פרויקטי� חומריי� אינסטרומנטליי� בסיסיי�ב

פרויקטי� לומה� לעבור  ,פרויקטי� כלכליי�, אישיהביטחו$ ה, סביבהה

ה� מרכיבי� ערכיי� ונורמטיביי� בשיש  ,קהילתיי�) בתחומי� חברתיי�

אלה ו, לעיל 6)ו 5 'ות מסאפרויקטי� שהוצגו בטבלה ).26 'מס איור ורא(

א(  .משמעות חומרית וג� ערכית ה� בעלי להל$ 7' מסבטבלה  המוצגי�

  נקודתי                  הפרדה והבניה עצמית שילוב ושיתוף במקביל        ממשקים ושיתוף       שיתוף סלקטיבי 

 להבניה העצמית                  אינסטרומנטאלי       במקביל להבניה העצמית                  הגבלת השיתוף        

 גב אל גב פנים מול פנים



112 

 

עדי� לקד� מוניציפאלי ) לקד� את השיתו� הבי$ שכדי, המיפוי הראה

 ,מיידיות פרויקטי� שיש לה� תועלות הדדיות אינסטרומנטליות

דבר  .על ידי גורמי חו. ותאו מובל, ורהנתמכות ג� על ידי המדינה והאז

האמו$ בי$ הרשויות והקהילות ומקד� את השיתו�  תתור� להגברזה 

    .חוצה גבולות מוניציפאליי� וקהילתיי�ה

  

 משמעויות בעלישיתו� המתחיל בפרויקטי� : 26' איור מס
 בעליפרויקטי� ה� עובר למו ותאינסטרומנטלי יותר

   ביותנורמטי�יותר ערכיותמשמעויות 
  

  

או /המאורגנות על ידי הרשויות המקומיות ו פותתהמשו הפעילויות

שירותי� לאוכלוסייה  ותמספקמקומיות)העמותות המקומיות והעל

בממדי�  ותה$ מתרכז .הגנה עליהלותורמות לארגונה ו
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, תרבותיי� וערכיי�)שכמוב$ יש לה� ממדי� סוציו, האינסטרומנטליי�

יגבירו את ההיכרות ות שתי הקהילות אשר יפגישו א יוצרות מרחבי�

יש צור( במרחבי� פיזיי� משותפי� כדי להרחיב  כ(לאבל נוס�  .ההדדית

, פארק, היכל תרבות וספורט, בית ספר תיכו$: את ההזדמנויות למפגש

זור א, בית הארחה, מרכזי קניות, י ומסחרמרכז בילו, קאנטרי קלאב

ולל תחנת אוטובוס מרכזית ומרכז תחבורה הכ ,מסלולי אופניי�, תעשייה

  .ותחנת רכבת

בעלי אוריינטציה יותר אינסטרומנטלית ה� הפרויקטי� המשותפי� 

)סוציוהאוריינטציה ה בעליהפרויקטי� את  .או רוחבית, נקודתית

יש לראות  ,�תפקודלו �הדורשי� יותר שטח להפעלת ,ערכית)תרבותית

, דהיינו. כהשלמה בי$ הרמה של הפיתוח המקומי לרמה האזורית

 הרשויות או א� ותשיוזמ ,פרויקטי� משותפי� בי$ שתי רשויות או יותר

עשויי� להשתלב בפיתוח פרויקטי� , ביישובי�שיזמי� פרטיי� ועמותות 

שיתרמו לקידו� האזור  ,רשותית)בי$/יישובית)בעלי אוריינטציה בי$

   ).27 'מס איור ורא(ויקרינו על הפיתוח המקומי 

וההשלמה בי� פרויקטי� מקומיי� לפרויקטי� הקשר : 27' איור מס

  יישובי�אזוריי� לקידו� השיתו� הבי�
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עמותות אזוריות אשר יטפלו /ברמה הארגונית יש להקי� התאגדויות

מחלקות  מנהלישל פורו� : יכללו בי$ היתרו ,במרחבי� המשותפי�

, עמותה לקידו� התיירות, בתי הספר מנהלי של פורו�, הרשויות

כפי שמוצג , התאגדות בעלי עסק ותעשייני� ועוד, החקלאי�התאגדות 

מציגה רשימת  הטבלהש ,יש לציי$ .להל$ 8' מסומסוכ� בטבלה 

נציגי שתי . עבודת שתי הרשויותבפרויקטי� המהווי� בסיס להכוונה 

אופי הפרויקטי� מהו שיתכנסו לדיוני� יכולי� לברר לעומק  הרשויות

הפרויקטי�  את יתר פירוטבתח או לפ, ולהציע פרויקטי� נוספי�

  . ומסגרת מנחה מיתווהשמהווי� בסיס ל

  

גבולות  יחוצפרויקטי� של תשתית הריכוז : 8' מס טבלה
פני� "על בסיס התפיסה של  לקידו� שותפות מוניציפאלית

לפי  ,מנשה א"רביה ומ'ת באקה אלעיבי� עירי "מול פני�
  תחומי�

  
  טווח ארו( . 3 ;יטווח בינונ. 2; בטווח המידי. 1: תזמו$

סקטור או תחו� 
 פרויקט/פעילות 
לשיתו� 

  מוניציפאלי 

המעורבי� או התורמי�  הגופי�*/רמת השחקני�  תזמו�
לקידו� ביצוע הפרויקטי� לש� מימש השיתו� 

  המוניציפאלי

/ ארצי  
  ממשלה

/ אזורי
גופי� 

  מחוזיי�

רשות 
  מקומית

חברה 
  אזרחית

יזמות 
/ פרטית

  תושבי�

ת והיערכו ההבני
לית אמוניציפ
�מפגשי  לשיתו

 מנהליבי$ 
מחלקות והכנת 
תכניות עבודה 

משותפות 
  משלימות 

1      ++  +    
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�  +    ++  +  +  1  ג$ חיות משות

אזור תעסוקה 
�   משות

1  +  +  ++    +  

טיפול בסוגיות 
, ביוב וניקוז

  הפרדת פסולת

1  +  +  ++    +  

, מסלולי תיירות
ק יטיולי� בח

, אופניי� )  הטבע
  ותחבילות תייר

1  +    +  ++    

פיתוח וארגו$ 
  החקלאות

2  +    +  ++  +  

אזור ללא /עיר
שיטור  ,אלימות
   קהילתי

1  +  +  ++  +    

שיקו� ופיתוח 
ואדי /נחל חדרה

  לנארבו אא

1    ++  +  ++    

      +  ++    2   פיתוח פארק

    +  +  +  +  3  תכנו$ מרחבי

, תרבות
    ,פסטיבלי�

3  +  +  +  ++  +  

    +  ++    +  2  ספורט

, ריתתחבורה ציבו
חיבור בי$ 
  תשתיות תחבורה

2  +  +  ++      

, אבות בית
מעדוני� לגיל 

  הזהב

3  +    +  +  +  

בית ספר , חינו(
�גני , תיכו$ משות

, ילדי� משותפי�
הכשרת בעלי 

1  +  +  +  +    
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בקידו� הפרויקט והתזמו$ לציי$ כי עוצמת המעורבות  יש  *
�סינרגיה של למרות ה, לשחק$משחק$ משתנה  המוניציפאלי המשות

  .המעורבות הדדית
  סימ$ לשחק$ מוביל ** ++ 

  

וג�  ,פירוט הפרויקטי� שעלו מהמיפוי לפי תחומי� מוצג בדיו$ הנושאי

ראשו$ לקידו� השיתו� צרי( הבשלב  . 8)ו 7, 6 'מס מסוכ� בטבלאות

המחלקות ברשויות המקומיות שיבצעו את המדיניות  מנהלילגייס את 

המדיניות . לקידו� השיתו� המוניציפאלי חזו$ של ראשי הרשויותהו

הרשויות המקומיות מתבקשות ו, מעודדת שיתו� מוניציפאלי תהממשלתי

 ,שיתו�הע� זאת קיימי� מספר אתגרי� בפני . לקידו� השיתו� זאת לנצל

ר אווירת תמיכה בשיתו� וליצ במטרה ,� בנקודות הבאותמת$ לסכישנ

אקלי� ליוזמות  ליצורו, $יהולנוב יות המקומותושהרמוניציפאלי ביוזמת 

של החברה  י�ישיתו� שמקדמי� גופי� אזוריי� וארגוני� פילנתרופ

  .האזרחית

מקומיות בשיתו� הרשויות ההניסיו$ של  .זהות אזוריתו מיתוג אזורי

להקי� מרבד תיירות לש� מיתוג אזורי ויצירת זהות  "סיכוי"עמותת 

לבי$ בר בי$ אתרי תיירות חי ,באמצעות פיתוח תיירות תרבותית ,אזורית

צוות משות�  יש להקי�, לכ$. באזורשגוו$ התרבויות וצורות היישוב ימ

, ספורט, תרבות של למיתוג אזורי וחיזוק הזהות האזורית דר( פעילויות

  .'פסטיבל אזורי וכד, תיירות, חינו(

, תפקודיי�ונושאיי�  ,אזוריי� די�יתאג ה שלהפעל .תאגידי� אזוריי� 

ברמה האזורית  .את השיתו� המוניציפאלי קד�ל יאפשרו ,או הקמת�

רשות , ש אזורי"מט, כגו$ תאגיד מי� וביוב ,פועלי� מספר תאגידי�

 הוא האתגר של שתי הרשויות. נחל חוצה גבולות, עיר ללא אלימות, ניקוז

לקד� את השיתו�  �ובאמצעות, להיות נוכחי� ופעילי� בתאגידי� אלה

 .$ הרשויותבי

  עניי$
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של הנהגה הפוליטית יותר מאשר המחויבות של ב מדובר כיו� .מחויבות

האתגר הוא לייצר את המחויבות . � ועובדי הרשויות המקומיותמנהליה

במיוחד , וקידומו נהל המקומי לרקימת השיתו� המוניציפאליישל המ

רשותי הינה )לשיתו� בי$ יבותהמחו .בקונטקסט הגיאופוליטי הקיי�

לפתח  יש לש� כ( .השיתו� המוניציפאליתנאי הכרחי לקיו� וקידו� 

  .למימוש המחויבות הזאת דילוג מובנה

� המשלב בי$ נציגי והקמת פור .י% ביצוע ולימוד תו% כדי התקדמותתהל

מחוזיות ונציגי /אזוריות/נציגי רשויות חבליות לבי$הרשויות המקומיות 

 לקראת בניית מיתווהט הוריופ, השיתו� לש� קידו� החברה האזרחית

 .ואי( להתמודד ע� החסמי� והעכבות, במה להתחיל :תכנית עבודה

אתגר של שתי ההיה ת הקמת צוותי עבודה נושאיי� תחת ועדת היגוי

יצר דילוג לקראת בניית תכנית שיתו� המתחילה ילקיי� ול כדי, הרשויות

ועוברת  ,ממוקדי� ,אינסטרומנטליי� ,בנושאי� קלי� פונקציונליי�

את במקביל לבניית השפה המשותפת והאמו$ בי$ וז ,לנושאי� אחרי�

   .)לעיל 24 'מס איור ורא( המשתתפי�

 

  העצמת השיתו� המוניציפאלילידו� ואופרטיביות לק המלצות

)דר( פעילויות חד ,למעלהשהפרויקט יתחיל מלמטה  מומל. •

פעילויות  .במטרה ליצור אמו$ הדדי ,מדי� קטני�פעמיות במ

 וי התפקידי� משני הצדדי� ויסייעיאפשרו היכרות בי$ בעל אלה

יקרבו בי$ קבוצות  ה$. לה� בבניית שיטות לעבודה משותפת

ירככו את העמדות המתנגדות וינפצו , יה המעורבותיהאוכלוס

מומל. להתחיל . את הדעות הקדומות והסטריאוטיפי�

אשר יחזרו  ,בפעילויות יצירתיות ומהנות ע� תלמידי בתי הספר

לשת�  $יות חיוביות וכ( יעודדו אותלמשפחות שלה� ע� חוו

 ,ה פתוחה יותר לקבלת האחריהנשי� ה$ אוכלוסי. פעולה בהמש(
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את השיח הקיי� לגבי  עשויות לשנותותוכניות משותפות שלה$ 

  . השותפות ע� הצד השני

על ידי בנות צוותי� מקומיי� ולהעצי� אות� במקביל מומל. ל •

ות את החששות להעליש . מיומנויות וכלי� לעבודה משותפת

הצד  נפגשי� ע�ולעבד אות� לפני ש ,והדאגות לגבי השותפות

 .השני

כדי לחשוב בראייה  ,הצוותי� יחד כקבוצהאת מומל. להפגיש  •

להכשיר אות� יש  .כוללת אי( אפשר לבנות פרויקטי� משותפי�

קצוב ית, ולספק לה� כלי� לתכנו$ ,להקנות לה� מיומנויותו

לחלק את במהל( ההכשרה מומל.  .וביצוע פרויקטי� משותפי�

 ,לזוגות של עובדי� או פעילי� בתחומי� מקבילי� הצוותי�

כאשר כל זוג מתכנ$ ומבצע פרויקט משות� שמשלב את הקהילות 

 .ה� עובדי�שבתוכ$ 

 ,רשותי פילנתרופי)כגור� חו. ,חביבה)גבעתמומל. ש •

ילוו את  ,כמוסד אקדמי, ערבי)המרכז יהודי/ואוניברסיטת חיפה

יפעלו  אבמקו� הרשויות אליפעלו בתנאי שלא  ) שויותהר

, של הערכה מעצבת הגישהיעריכו אותו לפי  ,לקיימות התהלי(

 ,וג� לגופי� ממשלתיי� המלצות לשתי הרשויותיגישו וע� זאת 

כדי לתרו� לפיתוח המודל של שותפות מוניציפאלית בי$ מועצה 

 הניסיו$ את רילהעבובמטרה ללמוד ממנו ו, אזורית לעירייה

 . למקומות נוספי�
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 :מערכתית כיווני חשיבה לפעולה

זיהוי , )י�מינהליהו י�הפוליטי(גי� ישיח של המנההשינוי  •

 ,יוויתרונות ה של השיתו�תפיסההטמעת  ,אינטרסי� משותפי�

ומה� לבירוקרטיה ברשות , בקרב המנהיגי� הלחוליחפעולה לו

 .ולציבור הכללי

והגברת הנגישות  של האזור שוליותצמצו� הפריפריאליות וה •

פיתוח פרויקטי� , 6' ת סביב דר( מסרא/ינ, ת רכבתתחנ( יואל

 ).גבולות-יחוצ

הגדלת לש� , "עבור"או  "על חשבו$פיתוח "ולא  "פיתוח ע�" •

 .הבירוקרטיה וההנהגה המקומית, בי$ שתי האוכלוסיות המפגש

  

�שתי הרשויות הינו  יש לציי$ כי קידו� השיתו� המוניציפאלי בי$, לבסו

ממשלתיי� המוסדות ה תשיש לבנות אותו בתמיכ ,תהלי( ממוש(

 $האתגר של שני הרשויות הוא לגייס את השיתו� ביניה. ציבוריי�הו

הדיו$ והמחלוקת הטריטוריאלית . שהממשלה מאמצתילוט יוכפכמודל 

כחס� מרכזי לקראת קידו� כא$  י�מוצג ,פוטיא הסדרת תחו� הששבנו

� ידי שיקולי� עלדר( דילוג  לשיתו�להגיע יש , �חשיבות על א� .השיתו

 ידיהדילוג על  לפתח אתו, פונקציונליי� עירוניי� ע� אוריינטציה אזורית

גב "ונטישת התפיסה הקיימת של , "פני� מול פני�"ה של תפיסהאימו. 

    ."אל גב
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 נספחי�

 

1' נספח מס  

  קהילות בי� לשיתו� תכנית

  מנשה �שותפות באקה אלגרביה 

�  ,ה/דנכב ה/שות

הביעו רצו$ , מו()איל$ שדה והעור( די$ מורסי אבומר , ראשי המועצות
לתכנית  –רבייה ונכונות לצר� את המועצות של מנשה ובאקה אל ג

 .חביבה)גבעתלשיתו� בי$ קהילות ביוזמת 

התכנית לשיתו� בי$ קהילות מביאה לידי ביטוי את חזונה החדש של 
באמצעות הקמת , לש� בניית החברה המשותפת בישראל חביבה)גבעת

חיברה כלי�  חביבה)גבעת. רשת של שותפויות בי$ קהילות שכנות
, שנה במרכז יהודי ערבי לשלו� 50חינוכיי� וקהילתיי� שפותחו לאור( 

, לש� יצירת תכנית קהילתית ארוכת טווח רב גילאית ורב תחומית
האמורה לייצר שינוי באקלי� הסביבתי של הקהילה וממנה באקלי� 
  .האזורי שבתורו ישפיע משמעותית על כינונה של חברה משותפת במדינה

: למידע נוס� על התכנית 

http://www.givathaviva.org.il/hebrew/SharedCommunities/mena

shebakamain1.htm   

במטרה לקד� את התכנית אנחנו עורכי� מיפוי אשר מטרתו לזהות את 
  יההזדמנויות והגורמי� המקדמי� לבני

ואת הגורמי� המעכבי� והחסמי� שעלולי� לעמוד בפני , ת השותפות
  .שותפות זו

באזור יעזור לנו אנחנו מאמיני� כי המידע שצברת בעבודת( ובחיי( 
להבי$ את הצרכי� המשותפי� של שתי הקהילות ואת המרחבי� 

  . ה מופקד/הפוטנציאליי� לבניית שותפויות בתחו� עליו את

  .י זמ$ לענות על השאלות להל$/נודה ל( בא� תקדיש

  ,תודה על שיתו� הפעולה

  ראס� חמאיסי ודר סנאא חשיבו$' פרופ
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  החיפ באוניברסיטת ערבי היהודי המרכז

  

י על השאלות הבאות בהתא� לניסיונ% והיכרות% ע� הקהילה /אנא ענה
  :בתחו� של% ת/ה עובד/איתה את

  ?המרכזיות במחלקה של(מה ה� הפעילויות  .1

כניות או פעילויות משותפות ע� הקהילה של באקה הא� יש ת .2
מה היא מידת ? באיזה תחומי�? מה ה$? מנשה/אלגרביה

תגרי� אית� מתמודדת מה ה� הקשיי� והא? ההצלחה שלה�
  ?הפעילות /התוכנית

  ?באיזה תחו�? מה ה$? פעילויות חדשות/כניותהא� מתוכננות ת .3

? מי מפעיל אות�? מה ה�? הא� יש מרחבי� פיזיי� משותפי� .4
מה היא מידת ? הקשיי� העומדי� בפני הפעלת�, מה האתגרי�

  ?ההצלחה של השותפות במרחבי� אלה

 בפני התוכניות המשותפותבות העומדי� כמה ה� החסמי� והע .5
  ?הקיימות והעתידיות

של( מהמחלקה המקבילה בבאקה מחלקה המה הציפיות של  .6
  ?מנשה/רביה'אלג

  ?תוכניות המשותפותה/איפה אפשר לקיי� את הפעילויות .7

מי ה� הארגוני� הפועלי� בקהילה המקומית שיכולי� להיות  .8
  ?שותפי� לפרויקטי� המשותפי�

  ?ולבצע את התוכניות המשותפות מה הדר( הטובה ביותר לתכנ$ .9

מה ה� האתגרי� שעומדי� בפני תכנו$ וביצוע התוכנית  .10
 ?המוצעת המשותפת

  ...מחשבות , תוספות, הערות .11

  

  2 'נספח מס

צת קרקע בעל רקע מש רביה'עיריית באקה אלע של שיפוטהגבולות 

 המהווה חס� מבני ,6 'מס אדמות הכפר ומער( גבולות ודר( ארצית
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  3' פח מסנס

 ושאפשר להרחיב, א מנשה"הליכה ואופניי� המתוכנ$ במ ,מסלול תיירות

     הרבי'לבאקה אלע
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Abstract 

Baqa al-Gharbiyye city and Menashe Regional Council are 

located within a continuous geographical space that creates 

opportunities for joint projects between the communities of both 

of them. Such co-operation and partnerships may contribute to 

keep good relation between the neighboring communities and to 

sustain the functional interaction between individuals and the 

local authority. Givaat Habiba initiated the establishment of 

community collaboration between the two communities in an 

attempt to expand their shared spaces; to increase the 

possibilities for cooperation between them; to promote social 

and economic joint projects; and to encourage the use of the 

shared physical spaces for the development of the region for all 

its inhabitants. This collaboration aim is to promote and lead to a 

municipal, urban and economic partnership between the two 

neighboring authorities. The starting point of this initiative is 

that the two communities have common interests to strengthen 

the regional economic resilience, to improve the living standards 

of the two communities, and to maintain good neighboring 

relations between them. As part of the preparation for a 

constructed and sustainable partnership, we conducted this 

applied research funded by Friedrich Ebert Foundation in order 

to map the obstacles that may face this partnership and the 

opportunities that will be available for it. 
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Human beings’ nature is not to share, but to care for themselves, 

as a result they sometimes may be afraid of change and of 

entering new uncertain venues. In order to change this nature we 

suggest a partnership based on “Face to Face” approach as a 

basis for structuring cooperation between communities and 

municipalities and to ensure a sustainable partnership. The 

proposed approach offer benefits and advantages that should be 

taken into account in the planning and development of various 

levels and areas, and in our context between Baqa al-Gharbiyye 

and Menashe. The adoption of this approach means a conceptual 

and behavioral change in the relations between the communities 

and municipalities. It includes change from denial to 

acknowledgement, from a situation of ignorance and invisibility 

into a situation of visibility and mutual recognition, from 

objecting the other’s existence into acceptance towards future 

planning and development. From a lack of cooperation and 

hostility into identification of the partnership benefits, based on 

the recognition of diversity and accepting it, while addressing 

the diversity as a relative benefit. Within the framework of 

adopting the face to face planning and implementation there is a 

will to see the partnership as modular and to identify the 

synergies in it. 

The research used a number of qualitative and planning 

methodologies including interviews, open questionnaires, 

observations, data analysis of reports and materials on existing 
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programs, and physical planning analysis. The collected data 

was analyzed by cross checking the various sources data and 

identifying the themes that rise from them. The research concept 

was to map the existing knowledge on the subject, and to map 

the positions and interests of the stakeholders in the two 

communities, within the context of expanding the cooperation 

between the communities in one side, and the municipal, urban 

economic partnership in the other. The main objective of the 

research was to map, to identify and to reveal the obstacles and 

barriers that face the municipal, urban and economic partnership 

and to recognize the opportunities and potential for municipal 

cooperation. 

The mapping findings show that there is a wide range of 

opportunities for collaboration between the two communities, 

but there are also barriers and obstacles that need to be aware of 

when planning and implementing the project. The findings also 

revealed obstacles and barriers that combine soft normative 

ethical dimension with territorial instrumental physical 

dimension. Among the obstacles we found were: the 

administrative and physical separation between the two 

municipalities; the territorial divisions and jurisdiction areas 

related to land expropriation and restriction of planning; national 

and regional orientation that affect the positions of each side 

towards the “other” side; mutual fear and hostility resulting from 
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the lack of distinction between the national and the local and 

between the community and the institution; socio-economic 

gaps and the oppression of one side by a group that represent the 

other side; litigious national discourse and constructing self-

causing isolation of each side in his position, a will for a 

convergence of self, fear of change, asymmetry in relation to 

cooperation expressed by the lack of motivation of the strong 

side (Menashe) to cooperate as a result of evaluating the 

economic benefits as minor for it, at the same time the less 

strong side (Baqa al-Gharbiyye) didn’t internalize yet the 

benefits of this cooperation. 

The findings also show that the neighboring area is an 

opportunity to create shared spaces for its inhabitants that will 

allow direct interaction between them and call attention to points 

of connection and common ground they share in various aspects 

of life. Partnership can exist in different areas: social including 

education, culture, sport and social welfare; environment; 

tourism and recreation; economic; and physical. In order to 

develop joint projects, forums and steering, planning, and 

implementation committees should be established; their job will 

be constructing joint projects according to the needs of both 

communities and based on learning the current situation of each 

community. It is important that the proposed projects start in 

small-scale activities and with small community groups in order 
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to build mutual trust and to gain experience from the success to 

develop bigger projects in the future. 

Proposed Projects 

Community Level 

Education: joint educational projects, joint high school, joint 

training for teachers and directors of schools from the two 

municipalities, joint high schools students thesis, new academic 

courses on issues related to the area to be initiated at AL-Qasemi 

academy, establishing a research greenhouse to study the area in 

different levels, and more… 

Culture: joint summer camps for different age groups, festivals, 

joint performances, a multi-cultural food court, joint community 

theatre, creativity and art courses, chorus exchange, multi-

cultural music and more … 

Sport: building a regional sport center, gender and cultural 

sensitive walking trails, competitions and tournaments for 

children, youth, women, and elderly and more. 

Social Welfare: joint social services center, joint parents’ 

center, joint training for social services workers, cooperation 

between NGOs from both communities, seminars for different 

community groups and more… 
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Environment: wastewater treatment facility, a joint garbage-

recycling project, joint studies of high school students on issues 

related to the environment, presenting joint successful programs 

to guests from Israel and abroad who are interested in 

environmental issues and cooperation between communities and 

more … 

Tourism and Recreation: regional tour routes, hike and bike 

trails, joint guesthouse, park, regional Zoo and more … 

Economy, Planning and Development: joint industrial zone, 

encouraging joint initiatives by easing the conditions and 

requirements, the establishment of a regional transportation hub 

to enhance the region accessibility to consumers and to create 

new jobs for local residents, and more. 

Physical: constructing new buildings on the shared areas cut 

across all previous areas. Detailed design of shared areas, 

mutual learning of the joint projects and more… 

Recommendations  

We recommend that the project starts in a bottom up way, 

through one-time small scale activities in order to create mutual 

trust. At the same time, we recommend to establish local teams 

to empower them with skills and tools for cooperation. The 

process should starts with meeting between department 
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managers from both municipalities that will work jointly on 

initiating, planning and implementation of ad hoc immediate and 

short-term projects, and from there to go for big projects that 

creating structural and behavioral change. 

We also recommend to bring these teams to think together as a 

group, and to look at the joint projects with an overall 

perspective. It is recommended to choose projects related to 

cross border issues in order to promote municipal cooperation 

based on the face to face approach between Baqa al-Garbiyye 

and Menasheh. 
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