• הגנה מאש – תקנות כבוי אש מחייבים “קווי חייץ” סביב היישובים וכן דילול עצים בחורשות בתוך
היישובים .אנו נמצאים ב”חזית” בעייה הולכת ומתפתחת של סכנה משריפות – אנו נתנגד להריסת
הטבע ולעומת זאת נתמוך בפעולות טיפוח ,הרמת נוף ומידה מוגבלת של דילול לפי העניין .אנו
נחזק את מערכות הגילוי ,מערכות הכבוי ,ואת הכשרת הכבאים המתנדבים.

אפשר יותר לקידום תרבות ,אומנים וספורט במשגב

החזון :יצירת מרחב מקדם ומטפח לקהילת האומנים של משגב
הדרך :השקעת משאבים והון אנושי שיתנו בית חם ובמה לאומני משגב
• “החזרת ימי מוסיקה וטבע” – החזרת אירוע מקומי במתכונת “ימי מוסיקה וטבע” שימשוך
מבקרים מכל רחבי הארץ וייתן במה לאנשי התרבות והאומנות במשגב.
• “הקמת מתחם שוק אומנים ואוכל במרכז המועצה” – ייזום מתחם לשוק אוכל ואומנות במרכז
המועצה שיפעל במועדים קבועים וימשוך מבקרים וקונים מיישובי המועצה ומחוצה לה.
• “קידום האומנים המקומיים” – מחלקת התרבות של המועצה תיקח תחת חסותה את המוסיקאים
והאומנים המקומיים ותכין תכנית שנתית של מופעים ובזארים ביישובים ובאשכולות יישובים
ברחבי המועצה על מנת לסייע להם.
• “הקמת מרכז האומנים של משגב” – איתור משאבים ותורמים לסיוע בהקמת מרכז שיוכל לארח
תערוכות ,סמינרים ,הרצאות ,סדנאות ויהווה בית לאומנים במשגב.
• “סיוע ותמיכה במרכזי תרבות יישוביים” – המועצה תסייע בהקמת מרכזי תרבות מקומיים
להופעות אומנים מקומיים וחיצוניים באשכולות ישובים כמו הפאבלה בהר-שכניה.
• העברת פעילות וחוגי ספורט לישובים ולאשכולות – ביזור פעילות וחוגי ספורט למתקנים
באשכולות ישובים ובישובים עצמם ע”י שדרוג מתקנים ושינוי התפיסה של המרכז הקהילתי
ממרכז אחד לשלוחות בכל רחבי המועצה.

אפשר יותר לבני הנוער והצעירים

החזון :יצירת תנאים לכך שצעירי משגב יקבלו מרחב בטוח לצמיחה והתבגרות ,תוך יכולת לבטא
את רצונותיהם ,לבלות עם חבריהם ,להיות מחוברים ומגובשים כבני משגב ולהשפיע על החלטות
המועצה בנושאים הקרובים לליבם.
הדרך :מתחם בטוח למסיבות לנוער – מתחם מוסדר במקום אטרקטיבי שישמור על בטיחותם של
בני הנוער ,מצד אחד וייתן להם לבלות באופן חופשי עם חבריהם ,מצד שני.
קווי לילה – סבסוד הסעות בטוחות מי ואל אתרי בילוי בלילות ובסופי שבוע
מסיבת סיום תיכון – סיוע לבוגרי י”ב לקיים מסיבת סיום איכותית ובטוחה.
פעילות לבני נוער – יום בחודש פעילות מסובסדת שתעניין את בני הנוער.
מפגש מחזור שכבתי – סיוע וסבסוד מפגשי מחזור שכתבתיים לאחר  5שנים מיום סיום ביה”ס.
השפעה על קבלת החלטות – נציגות של מועצת התלמידים תשב באופן קבוע כמשקיפה במליאת
המועצה ותוכל להשפיע על קבלת החלטות הנוגעות לבני הנוער.
סיוע וליווי לבני משגב לאחר גמר הלימודים – הקמת וועדה של המליאה ומנהלת אופרטיבית
שתלווה את בני משגב מסיום התיכון ,דרך שנת השירות ,השירות הצבאי ,נסיעה לטיול אחרי צבא,
לימודים אקדמאיים ,תעסוקה בזמן הלימודים ועד סיוע במציאת תעסוקה איכותית ודיור בר השגה
ביישובי משגב.

