יצירת תשתית מנהיגות מ גוונת ורב מגזרית לקידום מענים לאתגרים חברתיים  -כלכליים בצפון

מי אנחנו
'עתודות צפון'  -שותפות בין קרן 'ראסל ברי' ,אגף 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה וארגון מעוז .מטרתנו לפעול למול
האתגרים הגדולים ביותר באזור הצפון בתחומי הבריאות ,התעסוקה והמרחב המקומי – באמצעות מודל פעולה הנשען על שילוב שלושת
השותפים .יחד ,שותפות זו מוכוונת ל קדם מנועי צמיחה צפוניים באמצעות יצירת אמון ואחריות אזורית משותפת לקידום צמיחה
מכלילה בצפון.

הצורך
האזור הצפוני של מדינת ישראל סובל מאיכות חיים נמוכה ומפערים ושסעים חברתיים-כלכליים שמובילים לחוסר מיצוי
הפוטנציאל של הנכסים הטבעיים ,האנושיים והכלכליים האזוריים.
הגירה שלילית גבוהה באוכלוסייה היהודית ,תשתיות שאינן מפותחות דיין ,מכבישים ועד אמצעי תחבורה ,שכר נמוך מהממוצע ,אבטלה
גבוהה מהממוצע ,פערים גדולים בשירותי ומדדי הבריאות ,ופערים ושברי אמון בתוך אוכלוסיית הצפון.
בין הגורמים המרכזיים לבעיה נמצא הקושי לממש תכניות ומשאבים ממשלתיים בשל מחסור באמון ובחיבורים בין הצדדים; קושי
בבניית שותפויות רב מגזריות חיוניות ומחסור במובילי שינוי שפועלים מתוך אחריות אזורית משותפת; מערכות חיים נפרדות ליהודים
ולערבים והיעדר הזדמנות לאינטראקציה מקצועית.
למובילי שינוי בצפון יש קושי לפעול ולייצר ביחד פתרונות לשיפור המצב הנובע ממבנה מוניציפלי מבוזר ,בשטח גיאוגרפי
גדול בעל אוכלוסייה ואזורים הטרוגניים.
אתגרים אלו הם האתגרים ששותפות עתודות צפון מבקשת לתת להם מענה.

נכסי השותפות
 2,200בוגרי תכניות מנהיגות של 'עתודות לישראל' ,מחויבים ומוכשרים ,מדיסציפלינות שונות (רווחה ,תחבורה ,חינוך ,בריאות,
תעסוקה ,שלטון מקומי) מהשלטון המרכזי ,המקומי ,החברתי והעסקי ,ערבים ,חרדים ,חילונים ודתיים .רבים מהם פועלים מתוך הצפון
או משפיעים עליו .ארגון 'מעוז' פיתח מומחיות בהאצת שינויים חברתיים ,וביצירת רשת רב מגזרית ומגוונת של מחוללי שינוי שפועלים
ביניהם מתוך אמון וממלכתיות .קרן ראסל ברי פועלת שנים רבות בצפון לפיתוח אזוריות ומנועי צמיחה ומתוך כך יש לה הכרות
עמוקה עם האזור ועם מוביליו.

ה אימפקט
מיזם עתודות צפון יבנה רשת של מובילי שינוי צפוניים שאמון ותפיסת אחריות אזורית משותפת מחברים ביניהם ,הפועלים
בזירות הבריאות ,המרחב המקומי והתעסוקה ,ליצירת צמיחה מכלילה.
שני ערוצים עיקריים לפעולה:
א] האצת יוזמות אזוריות ורב מגזריות בצפון ,בהובלת מובילי שינוי מרשתות עתודות לישראל ומנהיגים צפוניים .צוות עתודות צפון ילווה
מובילי שינוי בהאצת תהליכים שנמצאים בהלימה עם מאמצים לאומיים ומתוך יצירת שותפות גדולה ככל שניתן ,שתאפשר מהלכים
מערכתיים -אזוריים.
ב] איתור ורישות :עתודות צפון יאתר מובילי שינוי צפוניים מגוונים בעלי פוטנציאל הובלה ,יכשיר וילווה אותם כקבוצה ,יפעל להגדלה
ולגיוון הרשת המקצועית שלהם ,ולחיזוקם כמנהיגים וכקבוצה כדי להגדיל את מוטת ההשפעה שלהם .כל זאת ליצירת רשת מחוללי
שינוי בצפון ,שפועלים ביניהם מתוך אמון ותחושת אחריות משותפת.

