שיח אקדמיה-התיישבות-ממסד
אנו מבקשים להזמינך למפגש ה 29-של השולחן העגול מתוך סדרת מפגשים .המפגש יתקיים ביום ג'  23/02/2021בין השעות
 17:15-15:00הפגישה תהיה פגישת זום  .השולחן העגול יתקיים בשיתוף פעולה עם האגודה הגיאוגרפית הישראלית.
הנהלת השולחן העגול למרחב הכפרי החליטה לקיים פגישה במתכנות זו על מנת לייצר המשכיות ובתקווה שהפגישות
הבאות יהיו כמיטב המסורת באירוח של מוסד אקדמי..
תקצירי השולחן העגול הנוכחי וקודמיו מפורסמים באתר האיחוד החקלאי.
השולחן העגול נועד לשמש כפורום מתדיין שבו יתקיים שיח על נושאים העומדים ברומו של עניין למרחב הכפרי,
ליישוביו ומתיישביו .כל מפגש ייפתח על-ידי פאנל של מומחים שיציגו את הנושא הנדון מזוויות שונות ובעקבותיו
יתפתח דיון בין המשתתפים השונים בהנחיית מרכז המפגש.
המטרות של הקמת השולחן העגול הן:
א .יצירת שולחן להידברות בין כל הגורמים העוסקים במרחב הכפרי.
ב .סיעור מוחות והפצת ידע על השינויים במרחב הכפרי בארץ ובעולם.
ג .קידום מחקרים בתחומי המרחב הכפרי.
ד .השפעה על סדר היום הציבורי ,ייצור ניירות עמדה וגיבוש מדיניות.
הקווים המנחים את מבנה השולחן העגול הם:
א .השולחן העגול יכלול :נציגים מן האקדמיה ,הממסד החקלאי והממסד ההתיישבותי  -כ 40-משתתפים קבועים.
ב .מלבד הגרעין הקבוע יוזמנו לכל מפגש משתתפים נוספים רלוונטיים על פי הנושא שעל סדר היום.
ג .לשולחן העגול תהיה ועדת היגוי שתעסוק בהיבטים הארגוניים והתוכניים.
ד .השולחן העגול יתכנס עד  4פעמים בשנה ,כל פעם במוסד אקדמי אחר.
ה .האיחוד החקלאי מקצה באתר האינטרנט שלו מקום למחקרים ולפרסומים ויעודד את יתר תנועות
ההתיישבות להקצות מקום למטרה זו באתריהם (תקצירי השולחנות הקודמים לנוחיותכם באתר).
ו .אנו מעודדים הצעות ויוזמות לנושאים לדיון במסגרת השולחן העגול במפגשים הבאים וכן למקום מארח.

הנושא :יחסי עיר כפר -לאן פנינו?
המרחב הכפרי הכולל כ 1000-נקודות התיישבות ב 54-מועצות אזוריות ,כולל את מרבית השטחים חקלאיים ולמעשה
שטח ניכר משטחי המדינה ,כולל שטחים פתוחים ושטחים צחיחים .בעשורים האחרונים המרחב הכפרי נתפש כספק
קרקע לפיתוח תשתיות ואפשרות הגדלת שטחם המוניציפלי של יישובי המרחב העירוני .מגמות אלה מעוררות
קונפליקטים ובשנים האחרונות התרחבו המתחים בשל הקמתן של ועדות גיאוגרפיות שלהן גם סמכות להמליץ על
העברת הכנסות מרשות אחת לרשות אחרת .למרות מתחים אלו ,קיימות הצלחות שנובעות משיתופי פעולה אזוריים
שבאים להעצים את הקהילה האזורית והכלכלה המקומית .על סוגיות אלו ואחרות יעסוק השולחן העגול הנוכחי.

עו"ד דודו קוכמן
מנחה:
דברי פתיחה :פרופ' יצחק אומר ,נשיא האגודה הגאוגרפית הישראלית
פרופ' מיכאל סופר  -יחסי גומלין בין ערי השדה והמרחב הכפרי שסביבן :מניכור לשיתוף פעולה
דוברים:
הגב' להב טלי  -מאבק משותף אזורי ,מקרה מקום בכפר סבא-דרום השרון ‒ הקמת הדיפו!
מר אלעד ערמון " -רשת עיר ‒ עמק המעיינות" (בית שאן ועמק המעיינות)
מר דניאל רונן  -יד השמונה ‒ מאבק על אורבניזציה במרחב הכפרי הרגיש (אבו גוש-טלז-סטון)
מר ידיד כהן  -כפר ביאליק  -חוק הותמ"ל והשפעתו על יחסי עיר כפר.
גב' אשרת גני-גונן  -ראשת מועצת דרום השרון
פרופ' ערן רזין ,האוניברסיטה העברית
מגיב:
דיון פתוח עם הקהל
פרופ' רחל אלתרמן
פרופ' מיכאל סופר
פרופ איל קמחי
עו"ד דודו קוכמן
הטכניון
מזכ"ל האיחוד החקלאי האוניברסיטה העברית אוניברסיטת בר אילן

