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מרכז המועצות האזוריות

יעוד וזהות

גוף ייחודי המייצג את המרחב הכפרי בישראל ואת כל המועצות האזוריות ,מול רשויות וגופים
ממשלתיים בגיבוש מדיניות והתמודדות עם חסמים ובקידום חקיקה
➢ גוף מתכלל המגן על המרחב הכפרי בראייה לאומית רחבה ,ומשמר את רוח הכפר והחקלאות בישראל
➢ גוף יישומי המחויב לשמירה על איזון ,לכידות ומניעת אפליה בין יישובי המועצות האזוריות השונים
בחלוקתם למרחבים אזוריים
➢ גוף מקצועי הבוחן נושאים וצרכים משותפים למרחב הכפרי ולחלקיו השונים ,ויוצר שותפויות
רלוונטיות כדי להשיג יתרון לגודל ,ולמקסם תועלות לטובת המועצות האזוריות והשטחים הפתוחים
בישראל.

➢ גוף מומחה השואף להוות מקור לידע ונוהלי עבודה יישומיים בעולמות התוכן של המרחב הכפרי
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מרכז המועצות האזוריות

תכנית עבודה  - 2020מטרות

 גיבוש מדיניות לעתיד המרחב הכפרי במאה ה21-
 שמירת גבולות ואינטרסים של המרחב הכפרי
 קידום מאבקים של המרחב הכפרי

 ביסוס מעמד ממ"א כשותף ומוביל אסטרטגי ומקצועי
 ביסוס ומיתוג ממ"א כגוף מקצועי ,מכשיר ומתמחה במרחב הכפרי
 ביסוס קשרי עבודה שוטפים והפיכת ממ"א לשותף מקצועי
 גיבוש תפיסת עולם משותפת וחיזוק השפעת ממ"א מול:
○
○
○
○

שלטון מרכזי
מרכז השלטון המקומי
ראשי המועצות האזוריות
בעלי תפקידים במועצות האזוריות

 העצמת תהליכי למידת עמיתים בקרב בעלי תפקידים במועצות האזוריות
 יצירת שיח עמיתים שוטף והתייעצויות מקצועיות  -מקצוע עבודת בעלי התפקידים
 מתן כלים לנותני השירות במועצות האזוריות

 יצירת עבודה מסונכרנת ,יעילה ולמידת עמיתים בתוך מטה ממ"א
 מקצוע התנהלות וניהול שוטף בממ"א
 תכנון וביצוע תהליכי התייעלות וחסכון
 חיבור מטה ממ"א למרחב הכפרי  -העמקת למידת שטח ולמידת עמיתים
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תחום תכנון וקרקעות

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
המרכז פועל בשותפות עם משרדי ממשלה והתנועות המיישבות למען קידום ,פיתוח ושמירה על
המרחב הכפרי ,כולל :מועצות אזוריות ,יישובים ,קהילות ,חקלאות ,מורשת בנויה ונופית ומרחבים
פתוחים
יעדים אסטרטגיים הנגזרים מהחזון לשנת ( 2020ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות(

 .1גיבוש מדיניות פיתוח הישובים הכפריים במאה ה 21-ושמירה על יחודם וחזותם הכפרית
וסביבתם ,כולל מורשת בנויה ונופית.
 .2העלאת מודעות דרג מקבלי החלטות והציבור הרחב לחשיבות הישובים והחקלאות ותפקידם
בשמירה על דמותה של ארץ.
 .3שמירה על פיתוח החקלאות ,השטחים החקלאים והפתוחים מפני איומים חיצוניים ופנימיים

 .4גיבוש מדיניות מקרקעינית ברורה תוך שת"פ עם התנועות המיישבות וייצוגה ברשות מקרקעי
ישראל ובמנהל התכנון.
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תכנית עבודה
מטרה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

שמירה על אופיים של מועצות אזוריות

הכנת תכנית אסטרטגית למועצות באזורי הביקוש (חיפה ,מרכז ,ירושלים)

שמירת גבולות ואינטרסים של המרחב
הכפרי

המאבק בותמ"ל (ביטול/שינוי/ריכוך)

שמירת גבולות ואינטרסים של המרחב
הכפרי

הטמעת צרכי המועצות האזוריות בקריטריונים של הועדות הגיאוגרפיות

הגנה על הישוב הכפרי והחקלאים

התמודדות עם תיקון  116לחוק התכנון והבניה

גיבוש והטמעת מדיניות פיתוח המרחב
הכפרי

הסרת חסמים והטמעת מסמך הנחיות לפיתוח הישובים הכפריים בקרב  -מנהל התכנון,
רמ"י ,משב"ש והמועצות האזוריות

שמירה על האינטרסים של המרחב
הכפרי

מעקב השתתפות והשפעה על מדיניות רמ"י ומנהל התכנון בכל הנוגע למרחב הכפרי
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תחום ייעוץ כלכלי

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• ייצוג האינטרס הכלכלי של המועצות האזוריות בכל רבדי השלטון המרכזי ומול
שותפים לדרך כדוגמת מרכז השלטון המקומי ,רשות המים ,הלמ"ס ונוספים

ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• פיתוח הסתכלות דיפרנציאלית ומותאמת צורך של המוזכרים מעלה כלפי המועצות
האזוריות
• ליווי וייצוג ,בזמן אמת ,של המועצות האזוריות בפורומים הכלכליים המתקיימים
במדינה ,להם השלכה ישירה או עקיפה על תקציב המועצות האזוריות
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תכנית עבודה
מטרה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

 50%מארנונת מועצה

הטלת ארנונה ע"י וועד מקומי

הגדלת תקציב ייעודי

ישובים גדולים במועצות אזוריות

מדד שמתחשב בצד ההוצאה

מדד חוזק רשויות

אימוץ מסקנות המחקר ע"י משרד
הפנים

עבודת מחקר להשוואת עלות סל השירותים במועצה אזורית לעומת המגזר
העירוני

קבלת עמדת ממ"א

הסדרת אספקת מים במגזר הכפרי

תקציב מדינה ייעודי

אספקת מים בחרום

הגדלת בסיס התקציב

הסעות תלמידים עדכון תעריפי פר קפיטה
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תחום תקשורת
ודוברות

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• ביסוס ממ"א כשותף ומוביל אסטרטגי עבור המועצות האזוריות
ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• קשר עם כתבים
• הכשרות ולמידת עמיתים
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תכנית עבודה
נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

מטרה

הטמעת מסרים והסברים לתושבי המועצות והערים (למשל ,בותמל -מיקוד השיח
בכאוס התחבורתי וכיוב; חקלאות -פגיעה בביטחון המזון וכו)
מפגשי דוברים אחת לחודשיים
מפגשים אזוריים לראשי מועצות +דוברים  2 +כתבים בולטים באזור.

ביסוס ממ"א כשותף ומוביל אסטרטגי עבור
המועצות האזוריות

אתר אינטרנט

הטמעת מסרים של ממ"א באמצעות פרסום מסחרי ,כתבות שיווקיות .חיזוק /יצירת
גאווה חקלאית
קידום מאבקים של המרחב הכפרי בתקשורת הארצית
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תחום אסטרטגיה

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
גיבוש מדיניות כוללת במרכז המועצות  ,הכוללת חזון  ,יעדים אסטרטגיים ועקרונות
הפעולה הרצויים של מרכז המועצות האזוריות והפיכת מרכז המועצות האזוריות לגוף
המשמעותי והרלוונטי במרחב הכפרי .
ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• ניהול ועדת אסטרטגיה ותהליך ליווי שנתי רחב
• כתיבת חזון למרחב הכפרי  -יעדים אסטרטגים ועקרונות פעולה
• מיפוי צרכים ורפורמות לקידום חקיקה
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תכנית עבודה
מטרה
כתיבת מדיניות כוללת  -מיצוב
ומיתוג המרחב הכפרי ,
המועצות האזוריות ומרכז
המועצות האזוריות

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות
יועץ מלווה לכתיבת חזון-מטרות-יעדים והפקת תוצר לפי הסכמות
בניית תהליך מיתוג ויישומו
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תחום תיירות

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• הרחבת חשיפת התיירות במרחב הכפרי מתוך מטרה לבסס את ממ"א כשותף מוביל
ומקצועי בגיבוש תוכנית תיירות עתידית למדינת ישראל.
• מיתוג וביסוס מוצר תיירות המרחב הכפרי בישראל.
ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• סיוע בפיתוח וקידום התיירות במרחבי המועצות האזוריות
• סיוע בהערכות המרחב הכפרי לקבלת תיירות נכנסת
• סיוע בקידום קולות קוראים מותאמים לפיתוח וקידום תיירות במרחבי המועצות
האזוריות
• סיוע לעסקי תיירות דרך פלטפורמות חשיפה המאגדות את המרחב הכפרי
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תכנית עבודה
מטרה
מיתוג וביסוס מוצר תיירות המרחב הכפרי

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות
הקמת אתר אינטרנט ופלטפורמות אינטרנטיות
שיתוף פעולה עם רט"גisrael pass -
הפקת חוברות תיירות המרחב הכפרי בעברית ובאנגלית .הפצה בנתב"ג ובירידי תיירות בארץ
ובחו"ל
חיזוק הקשר עם משרדי ממשלה רלבנטים

השתתפות ביריד תיירות  IMTMבגני התערוכה
השתתפות בירידי תיירות בחו"ל
שיתוף בין מועצות אזוריות ורשויות מקומיות לקידום תיירות
המרחב הכפרי

יצירת נוסחא לשיתוף פעולה וחשיפה משותפת של התיירות הכפרית עם רשויות רלבנטיות-
מפגשי פורומים של נציגים

הרחבת חשיפת תיירות המרחב הכפרי מתוך מטרה לבסס את
ממ"א כשותף מוביל מקצועי ואסטרטגי בגיבוש תוכניות
תיירות עתידיות של מדינת ישראל

חשיפה של מוצר תיירות המרחב הכפרי של מדינת ישראל לגורמים מקצועיים המטפלים,
מתכננים וצורכים תיירות בארץ.
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תחום ביטחון

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• שיפור תחום הביטחון במועצות האזוריות ,הבאת הנושאים הבוערים לקדמת הבמה,
תוך ייצוג המועצות בצורה אקטיבית מול משרדי הממשלה והשותפים במרחב ,בדגש
על תחום הביטחון האישי ושיפור היכולת של המרחב הכפרי  /מיוער להתגוננות מאש.
• ייצוג ושמירה על האינטרסים של המועצות האזוריות בתחום הביטחון בהיבטי
תקינה מבנה וארגון  ,השגת משאבים ,תקנים ,וציוד על מנת לאפשר למועצות
האזוריות להוות "לבנת הייסוד" במוכנות לחירום במרחבם.
ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• חיזוק הקהילה הכפרית ושיפור הערבות ההדדית
• העצמת החקלאות והחקלאים – שמירה על השטחים הפתוחים ,הפחתת הוונדאליזים
והגנבות החקלאיות
• גוף פרואקטיבי ,יוזם ,שיודע לרכז מאמץ בבעיה  /תופעה ולסייע למועצה תוך חתירה
לפתרון הטוב ביותר
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תכנית עבודה
מטרה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

שיפור הערכות היישובים לסכנות אש

העלאת המודעות לנושא .מיפוי היישובים המאוימים משריפות יער ,גיבוש צוות בין
משרדי – שירות הכבאות ,משטרה ,קק"ל ,רשות הניקוז ,משרדי ממשלה – הבאת
הנושא לחזית הקשב והפעולות (תרגילים וכיוצא בזה).

שיפור רמת הביטחון האישי

יצירת "תיק שטח" כתשתית לתורה מקצועית (מחייבת?) והכשרת הקב"טים ביום עיון
ייעודי( .מעבר מתורה שבעל פה לתורה שבכתב ,יצירת סטנדרט ואחידות)

סגירת פרצות קו התפר

השגת קשב מלא של משרד הביטחון לנושא ותיקון הפרצות בגדר המערכת מה שיביא
להורדת הפשיעה ביישובים

רבש"צים

סיום סכסוך העבודה – שותפות בגיבוש מודל ההפעלה ותורת ההפעלה של רכזי
הביטחון ביישובים

קידום תקינה מבנה וארגון בתחום
הביטחון במוא"ז

ביסוס תקינה מבנה וארגון למועצות אזוריות מול משרדי הממשלה ומשרד הפנים.
איפיון המועצות ויצירת "תקינת סף" על מנת לעמוד בדרישות התפקיד.
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תחום כנסת ממשלה

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• מרכז המועצות האזוריות יהיה גוף מייצג של אינטרסי וצרכי המועצות האזוריות אל
מול השלטון המרכזי וכזה יהווה מכפיל כוח ועוצמה עבור המועצות האזוריות

ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• חיזוק הקשר בין ראשי המועצות ומנהלי התחומים למקבלי ההחלטות בכנסת
ובממשלה.
• חיזוק נוכחותה וקידום עמדותיה של ממ״א בוועדות הכנסת ובוועדות ממשלתיות.
• קידום נושאים מרכזיים שעל סדר היום של ראשי המועצות
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תכנית עבודה
מטרה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

ממ״א תהווה חוליה מקשרת בין ראשי
המועצות לבין השלטון המרכזי

הובלת מאבק  /קמפיין  /נושא מרכזי עבור כלל המועצות מול מקבלי ההחלטות בכנסת
ובממשלה.

ייצוג המרחב הכפרי והמועצות האזוריות
בכנסת ,מול חברי הכנסת ,בוועדות הכנסת
ובאירועים רלוונטיים המתקיימים בכנסת.

מיפוי  2-3נושאים מרכזיים משותפים על סדר היום של ראשי המועצות ובניית תוכנית
עבודה לקידום הנושאים מול הכנסת והממשלה.
קידום חקיקה מתואמת לקידום נושאים על סדר היום של ממ״א
השתתפות ראשי מועצות שונים בדיוני ועדות הכנסת בנושאים בהתאם לחלוקה של
מומחיות ,עניין וצורך.
מיפוי הנושאים הבוערים בהתאם לתחומים וייזום דיונים בועדות הכנסת על ידי חברי
הכנסת.
הקמת שדולה לקידום המועצות האזוריות והמרחב הכפרי.

יום מיוחד בכנסת בנושא שייבחר  -על מנת לקדם מטרות של ממ״א.
קידום מטרות ממ״א מול שרי הממשלה
הרלוונטיים ומשרדי הממשלה השונים

פגישות מטה-מול מטה במשרדי הממשלה הרלוונטיים
יצירת שיתופי פעולה מקצועיים ותקציביים בין מנהלי התחומים בממ״א מול משרדי
הממשלה המקבילים וקידום פרוייקטים משותפים.
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תחום חברה וקהילה

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• תחום חברה וקהילה הוא גוף מתכלל ,מקדם ויוזם תוכניות עבודה בין המועצות
האזוריות למשרדי ממשלה ,ובתוך המועצות האזוריות עצמן

ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
• קידום ממ"א כגורם מקצועי לחשיבה ,ייזום והובלת תוכניות רווחה וחינוך במרחב
הכפרי
• התאמת פתרונות מיטביים לתוכניות קיימות של משרדי ממשלה בתחום החינוך
והרווחה המותאמים למרחב הכפרי
• קידום שיתופי פעולה במרחב הכפרי לטובת תחומי החינוך והרווחה
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תכנית עבודה
מטרה

חינוך

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

הסדרת הפעלת גנים במבני אגודה מול
משרד החינוך

ניסוח חוזה גנרי עבור שכירות גנים בין המועצה ליישוביה ,המוסכם על משרד החינוך,
לטובת כלל המועצות

הסדרת הרישום למעונות היום לפי התוכנית
החדשה

הגדרת קריטריונים ברורים ומובחנים לרישום תינוקות למעוננות היום במרחב הכפרי
מרחב הכפרי

חיזוק תחום החקלאות המודרנית במסגרת
מערכות החינוך ההתיישבותיות

.1
.2

הסעות
(בשיתוף ו.כלכלה)
חינוך כעבודה מועדפת

הוצאת קול קורא של משרד החינוך לטכנולוגיה וחקלאות
במועצות האזוריות
חיפוש שותפים נוספים

בדיקת התאמת מודל החישוב של משרד החינוך לעידן הנוכחי
גיוס ח"כים ,תנועות מיישבות ושותפים אסטרטגים נוספים ,והכנת תוכנית עבודה מפורטת
לקידום הנושא

התנעה מחדש של תא מנהלים – בחירת  1-2יעדים אסטרטגים לקידום משותף
הכנת תוכנית עבודה להטמעת חוברת העבודה "ליבת החינוך ההתיישבותי"

חיזוק והעמקת הקשר של מנהלי חינוך עם
המנהל לחינוך התיישבותי
(כולל כנס שנתי מנהלי חינוך עם המנהל)

.1
.2

תיחזוק ושימור פעיל של הקשר עם מנהלי
החינוך במועצות האזוריות
(סיורי למידת עמיתים ,מפגשים שנתיים)

 .1מנהלי חינוך
 .2מנהלי יחידות נוער
 .3מנהלות גיל רך
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תכנית עבודה
מטרה
קידום פתרונות מיטביים לאנשים
עם מוגבלויות במרחב הכפרי

רווחה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות
פנאי
קרן שלם
 .1הרחבת הפרוייקטים במועצות האזוריות
 .2מחקר – הערכת מיזמים חברתיים ממ"א
מנהל מוגבלויות משרד הרווחה
הוקם פורום משותף עם מינהל מוגבלויות ממשרד הרווחה לבניית תכנית עבודה משותפת שתקדם
 2-3יעדים אסטרטגים לקידום במשותף.
דיור בקהילה
 .1הקמת צוות היגוי משותף ייחד עם התנועות המיישבות
 .2מיפוי מצב קיים אל מול צרכי השטח
 .3זיהוי חסמים ואיתור הזדמנויות
 .4הגדרה ,תכנון ומתווה שיווק קרקע ובעלות

צח"י

.1
.2

אזרחים ותיקים במרחב הכפרי

התאמת מרכיבי תוכניות זקנה של משרדים ממשלתיים לצרכים הייחודיים של המועצות האזוריות

תחזוק ושימור פעיל של הקשר עם
מנהלי הרווחה במועצות האזוריות

 .1מפגש שנתי למנהלי רווחה ממ"א עם משרד הרווחה וקרן שלם
 .2סיור לימודי – דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלויות במרחב הכפרי

תוכנית להב"ה קידום בני נוער על
הרצף הסיכוני במועצות האזוריות

.1
.2

ועדת צח"י ארצית (בשיתוף חום בטחון)
הכנסת תקצוב צח"י לבסיס תקציב משרד הרווחה והחלתו על כלל המועצות

ליווי ,הדרכה ותמיכה לצוותים ופלטפורמה ללמידה משותפת.
הרחבת התוכנית ל  5מועצות נוספות כל שנה

 |2019תכניות עבודה 2020

21

תחום צעירים

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
תחום הצעירים במרכז המועצות האזוריות יוצר פלטפורמה ייחודית לעשייה למען צעירי המועצות האזוריות  ,מהווה
גוף מתכלל ,מקדם ומשפיע בזירה הארצית באמצעות זיהוי צרכים מהשטח ומתן מענה מערכתי  ,פועל להסדרת תחום
הצעירים ברמה הארצית  ,פועל להקמת מרכזי צעירים והרחבת מעגל השותפים .
במרכז המועצות קיים פורום מקצועי ללמידת עמיתים ולקידום מימוש הפוטנציאל הגלום באוכלוסיית הצעירים
והצעירות במרחב הכפרי והגברת מעורבותם בעניינים הציבוריים מתוך הכרה בהם כמנוע צמיחה חברתי וכלכלי .

ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
•
•

•
•
•
•
•

פיתוח התחום והקמת מרכזי צעירים נוספים .
מתן הכשרה בפורום מנהלי מרכזי הצעירים בנושאים של קהילתיות  ,מיזמים ,חיבורים בין קהילות וחשיפה לתחומי
עניין רלוונטיים ובעיקר למידת עמיתים .
תכלול פעילות הצעירים במועצות באמצעות ביקורים במרכזי הצעירים  ,ישיבות שוטפות עם המנהלים והשתתפות
בפורום  ,הסדרת תחום הצעירים .
המשך יצירת שותפויות עם משרדי ממשלה  ,קרנות ועמותות לקידום המטרות.
גיוס שותפים נוספים והרחבת מעגל התקציבים הניתנים להפעלת מרכזי הצעירים במועצות האזוריות.
הסדרת מימון תקן מנהל מרכז הצעירים .
שותפות מלאה עם הרשות לצעירים .
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תכנית עבודה
מטרה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

העצמת תהליכי למידת עמיתים
בקרב מנהלי מרכזי הצעירים
במועצות

הובלת פורום של  45מנהלי מרכזי צעירים (ארצי)

גיבוש תפיסת עולם משותפת יחד
עם השלטון המקומי וחיזוק השפעת
ממ"א בתחום

הסדרת תחום הצעירים ברמה הארצית

ביסוס ממ"א כגוף מקצועי ,מכשיר
ומתמחה במרחב הכפרי

מיזם פה-ריפריה  -הרצאות בסגנון טד למרחב הכפרי

שדרוג מערך ניהול המתנדבים
במועצה

הטמעת אפליקציית טריביו
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תחום שוויון מגדרי

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• קידום אורח חיים כפרי ,ערכי ושוויוני המושתת על ערכים של קהילתיות ,מעורבות
וסולידריות חברתית
• שיתופי פעולה עם הגורמים המשפיעים והרלוונטיים למרחב ולתחום
ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
•
•
•
•

קידום איזון מגדרי סביב שולחנות קבלת ההחלטות
ליווי היועצות לקידום שיוויון מגדרי בתוכניות העבודה
ימי עיון והעשרה ליועצות המועצות האזוריות
מניעת אלימות מינית במרחב הכפרי וליווי התנהלות אירועים בשטח
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תכנית עבודה
מטרה
קידום נשים לשולחן קבלת
החלטות

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות
כנסים (יועצות ,מנהיגות שווה ,יום האשה ,מניעת אלימות ועוד)
קורסי דירקטוריות במועצות האזוריות ,קורסים וימי עיון לשימור חברות מליאה
קורסי דירקטוריות במועצות האזוריות

קורס ניהול בכיר
תכנית "מנהיגות שווה"  -לדרג ניהולי בכיר ממרכז המועצות  -מחזור ראשון
הטמעת שוויוניות מגדרית
בכל תחומי החיים כחלק
מתפיסת ממ"א
למידת עמיתים ומיצוב ממ"א
כשותף מקצועי
מניעת אלימות מינית

יום עיון לתכנון מודע מגדר  -תכנון חברתי
יום עיון בריאות מודעת מגדר
פורום יועצות לקידום מעמד האשה במועצות
ניהול קבוצת ווטסאפ של יועצות לקידום שיוויון מגדרי
הכשרות מקצועיות  2 -ימי עיון ארציים בשנה ,ימי עיון מקומיים (הכשרה לממונות חדשות ורענון
לממונות ותיקות)
ליווי מקרים חריגים באופן פרטני  -יצירת שולחן טיפול המכיל נציגי רשות ,יישוב ומשטרה במידת
הצורך
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תחום וחקלאות

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
• מרכז המועצות יהיה חוד החנית בקידום ועידוד הפעילות החקלאית בארץ תוך
שמירה על הסביבה והשטחים הפתוחים

ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
•

העברת חוק החקלאות בכנסת

•

חיזוק הועדות החקלאיות במועצות האיזוריות

•

שינוי שיטת התשלום לסוגי מים שונים של האגודות החקלאיות
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תכנית עבודה

מטרה

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות

העברת חוק
החקלאות בכנסת

תיאום עבודת המטה לצורך הכנת טיוטא של חוק החקלאות

חיזוק הועדות
החקלאיות במועצות
האיזוריות

הגדלת מספר הועדות החקלאיות הפועלות
הקמת פורומים משותפים לוועדות החקלאיות במועצות
לצורך העברת מידע ולמידת עמיתים.
חיזוק וטיפוח קשרי העבודה עם משרד החקלאות ופיתוח
פרוייקטים משותפים

שינוי שיטת התשלום הכנת נייר עמדה מקצועי בנושא של פערים בין סוגי מים
לסוגי מים שונים של שונים לחקלאות
האגודות החקלאיות
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תחום איכות סביבה

חזון ,ייעוד
ומטרות

חזון התחום והחיבור לחזון ממ"א
מרכז המועצות יהוו גוף משמעותי ,מקצועי וחדשני בתחומי הסביבה והקיימות אשר

יוביל ויקדם פרוייקטים ברמה הלאומית ,בד בבד עם היותו גוף קשוב ותומך בצרכי
המועצות בתחומים אילו.
ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
•

ליווי מקצועי ,ייעוץ והדרכה של מחלקות איכות סביבה במועצות

•

יצירת פורומים ופלטפורמות משותפות למחלקות איכות הסביבה ויחידות סביבתיות
לצורך העברת מידע ולמידת עמיתים.

•

ייצוג מרכז המועצות בפורום חופים וקיום עבודת מטה לקראת הקמת גוף מאגד
מייצג לכלל הרשויות.

•

ליווי המועצות ביישום חקיקה סביבתית חדשה (חוק פסולת אלקטרונית ,חוק
האסבסט ,חוק האריזות) וכו'

•

ייצוג ממ"א מול משרדי ממשלה וגופים רלוונטיים

 |2019תכניות עבודה 2020

28

תכנית עבודה
מטרה
מתן מענה מקצועי
לכל סוגיות איכות
הסביבה והקיימות
העולות מהשטח

נושא/פרויקט/תהליך/משימה/פעילות
ליווי מקצועי ,ייעוץ והדרכה של מחלקות איכות סביבה במועצות
יצירת פורומים ופלטפורמות משותפות למחלקות איכות הסביבה
ויחידות סביבתיות לצורך העברת מידע ולמידת עמיתים.

ליווי מאבקים
סביבתיים המשותפים
למספר מועצות רב

שיפור היישום של
חקיקה סביבתית
בתחומי המועצות

ליווי המועצות ביישום חקיקה סביבתית חדשה (חוק פסולת
אלקטרונית ,חוק האסבסט ,חוק האריזות) וכו'
ייצוג ממ"א מול משרדי ממשלה וגופים רלוונטיים

הקמת גוף מייצג
למועצות החופיות

ייצוג מרכז המועצות בפורום חופים וקיום עבודת מטה לקראת
הקמת גוף מאגד מייצג לכלל הרשויות.
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