
מרחב ביוספרי  
מגידו 



מגידו איזוריתמועצה 
:ישובים13במועצה 

מושבה1
מושבים3
קיבוצים 9
.תושבים12,500בהם חיים 

.דונם180,000שטחי המועצה 
(חקלאות ,חורש ,יער )הם שטחים פתוחים 95%

ביוספריו כמרחב "י אונסק"שטחי המועצה הוכרו ע



מרחב ביוספרי מהו  
ומה תפקידו 

כל  )זהו אזור מוגדר 'הינו דגם עולמי לאזור המקדם פיתוח בר קיימאביוספרימרחב •

תוכנית האדם  י''עמדינות ומוכר י''עהמוקם ( שטחי המועצה האזורית מגידו

והביוספרה

MAB)  של ארגוןUNESCO).  פעילות המרחב הביוספרי מבוססת על מעורבות הקהילות

–ועד היום הוקמו בעולם כ 70-מאז שנות ה.  המקומיות והפעילות המדעית בכל אזור

.מדינות 130-בביוספריםמרחבים 670





תרומת תהליך התכנון של המרחב הביוספרי ליצירת 
שותפויות או כיצד משמש התכנון כלי לניהול השטח

. תהליך התכנון הבנה מציאות בה כל פעילויות המרחב הביוספרי נעשות בניהול משותף

:למרחב הביוספרי יש צוות מתאם שכולל את
ת המרחב הביוספרי /מתאמ: ת הצוות /רכז

:נציגי המועצה 

מנהל מחלקת ,מנהלת תחום ישובים וקהילות ,ל המועצה מהנדס המועצה "מנכ,ראש המועצה 
.של המרחב הביוספרי –יועץ אקולוגי , נציגת תכנית החינוך הביוספרית, ל"ל חכ"מנכ,בטחון 

:נציגי גופים חיצוניים ומשרדי ממשלה 

נציג משרד הגנת הסביבה וועדת אדם וביוספרה , נציג משרד החקלאות, ג"נציג רט, ל"נציג קק
נציג ועדה מרחבית יזרעאלים,

. נציגי ציבור 2

קבלת החלטות תכנוניות בעלות השפעה על ניהול האזור נעשית תמיד דרך הצוות המתאם של  

. בו שותפים כל הגורמים המקצועיים המנהלים שטחים באזור, המרחב הביוספרי 

המרחב מהווה גורם מקשר בין הגופים המקצועיים  /המועצה , מתוקף ההתנהלות כמרחב ביוספרי 

. בתהליכי תכנון 



הלכה למעשה כיצד מנוהלים השטחים הפתוחים  
?ז מגידו במודל המרחב הביוספרי"במוא

.... שתפ בניהול השטפ,שתפ ,שתפ *

. בתיאום עם המרחב ( א"תמ)פ חוק "הגורמים המקצועיים מנהלים את השטחים  ע*

למרחב הביוספרי יש צוות מתאם המשמש כמנהלת לניהול האזור והשטחים הפתוחים  *

ראה שקף קודם  .בצוות המתאם של המרחב הביוספרי שותפים כל הגורמים המקצועיים ,
(הרכב הצוות

.ג "למרחב הביוספרי יש אמנת שותפות עם רט*

פועלים תחת המחויבות  , כל הגורמים המקצועיים העוסקים בשטחים פתוחים  באזור*

.לכללי המרחב הביוספרי 



?הבסיס התקציבי לקיום המנגנון הניהולי

המועצה מממנת את עבודת  מתאם המרחב וחלק מהפעילויות*

נעשים באמצעות גיוס כספים מגורמים  , פרויקטים גדולים *

פ  ואמצעות בשותפות בין כלל הגורמים  "שונים כגון קרן שט

. הרלוונטים לפרויקט בהובלת המועצה 



שותפות  / האם המודל מתאים לכל מועצה 
?איזורית

במתכונת של שותפות  , לא בהכרח, ביוספריבמתכונת של מרחב •
.מאוד מתאים ומסייע לקידום תהליכים , ניהולית

... הדרך הארוכה היא הקצרה•



מעורבות ושותפות הציבור  
החוק קובע כי כל שינוי  –לשיתוף ציבור ביוספריהמועצה חוקקה חוק עזר  •

.דורש את אישור הציבור בהצבעה, האיזורמתכנית האב או ממפת 

.עמדת הציבור מועברת למליאת המועצה שמאשררת או דוחה את ההחלטה•

.בצוות המתאם של המרחב חברים נציגי ציבור•

.המועצה מובילה פורומים מקצועיים משותפים לתושבים ועובדי מועצה•

אזוריות ביוזמת תושבים בנושאים  /המרחב מקדם ותומך בפעילויות יישוביות•
הקשורים לשמירה וניהול השטחים הפתוחים

בימים אלו יוצאת לדרך תכנית סביבה תומכת חקלאות המשלבת פעולות  •
לחיזוק החקלאות ושמירה על הסביבה  



איך מבטיחים קיימות של המרחב 

....  יפתח /ברצותו ישמור ברצותו יקלקל •

מטרתו שמירת ההחלטה בידי הציבור ולא בידי נבחרי  , חוק עזר •
.  הציבור 

הגאווה וההבדל הקטן בחיי  , תחושת השייכות , לייצר ערך מוסף •
..  היומיום



דוגמאות 

.מאגר רמת מנשה •

.שמורת טבע בתות תנינים רז•

.. טורבינות רוח•



מה אנחנו מרוויחים מההחלטה  

ביוספרילהתנהל כמרחב 

.הגדרת זהות אזורית •

אפשרות לשמור  ,  גאווה אזורית= הכרה בינלאומית •
שטחים פתוחים  , חקלאות)על מאפייני המקום  

(.מעורבות תושבים,

.החלטות איפה וכמה לפתח •

.בארץ יחודיותשיטת התנהלות •

לאו דווקא )תמיכת משרדים ממשלתיים בפעילותנו •
(.בכסף

אפשרות לתושבים להיות שותפים בקבלת החלטות •
. הנוגעות לאורחות חייהם


