אפשר יותר לישובים

החזון :המועצה תעבור לגישה פרואקטיבית ויוזמת מול היישובים ,כזו שתעניק ערך מוסף
משמעותי יותר לישובים ,תקדם אזורי מסחר ותעסוקה ביישובים ,תחלק מחדש את האחריות על
השירותים המוניציפליים בין המועצה ליישובים ותיצור את התנאים שיאפשרו את מימוש החזון של
“יישובים לדורות”.
הדרך :חלוקת אחריות מחודשת בין המועצה לישובים
• חבילות ניהול ומימון שירותים  -המועצה תציע חבילות ניהול ומימון של פעילויות מוניציפאלית
לבחירת הישובים כגון :נוי ,שמירה ,רכז חינוך וקהילה .כל ישוב יוכל לבחור את החבילה המתאימה
לו .כמו כן ,תיקח המועצה אחריות על טיפול בבעיות של תשתיות ציבוריות בישובים.
• הכפלת הסכום המועבר לישובים  -תוך  4שנים בתהליך מדורג יוכפלו ההעברות של המועצה
בכסף ,שווה כסף והשקעות.
• הקמת אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות – המועצה באמצעות החכ”ל תיקח אחריות
על איתור והכשרת שטחים אפשריים ,איתור יזמים וחלופות מימון להקמת אזורי תעסוקה ומסחר
בישובים ובסביבתם הקרובה על מנת להגדיל את המקורות העצמיים של הישובים והמועצה
ולאפשר עבודה ליד הבית.
• מתווה וייזום לגיל השלישי ובעלי צרכים מיוחדים  -סגירת פערים קיימים בנושא הפיזי
והשירותים – קיים פער גדול בין הצרכים של אוכלוסיות אלו וההערכות של משגב .נדרשת תכנית
ויישום מהיר יותר ,סגירת פערים גם באשכולות.
• גישה שירותית פתוחה ופרואקטיבית – יוקם אגף ישובים שיהווה כתובת אחת לישובים לכל
הנדרש להם מהמועצה :סיוע בידע בתחומים רבים שכל יישוב מתמודד איתם )לדוגמא :תקן מגרש
משחקים) ,בכל מכרזי המועצה יכללו את היישובים כתנאי במכרז שיהיה קל יותר ליישובים ליישם,
גישה פרואקטיבית והנגשה ליישובים ולא רק ‘מי שפונה נענה’ ,לא להכתיב ליישובים – לסייע
ליישובים ולהפסיק ללכת בכוח נגד היישובים שלא צורכים שירותים מהמועצה ו/או מתאגידיה
(דוגמאות :חכ”ל ומענקי משרד השיכון ,משק מים עצמאי וקולחי משגב)

אפשר יותר להחזרת הבנים למשגב

החזון :יישובי משגב יהיו “כפר” בו חיים הורים לצד בניהם ונכדיהם ולא “פרבר” בו גרים התושבים
עד תחילת הגיל השלישי וחוזרים לעיר .לאור זאת ,קליטת בני המקום ביישובי משגב היא מטרה
אסטרטגית וערכית ממדרגה ראשונה ,כי רק בישובים שבניהם חוזרים אליהם ,יישארו הוותיקים בני
הגיל השלישי לגור לצדם בישוב.
הדרך :הובלת סדרת מהלכים משמעותיים שיחזקו את הקשר המתמשך עם בוגרי משגב וייקלו על
קליטתם חזרה לישובים לצד הוריהם.
• הקמת מנהלת “בוגרי משגב”  -וועדה חדשה של המליאה ומנהלת אופרטיבית שתלווה את הבנים
מיציאתם ממערכת החינוך ,דרך שנת השירות ,השירות הצבאי והלימודים ,סיוע בתעסוקה במהלך
הלימודים ובמציאת מקום עבודה במשגב.
• הקלת תנאי הקליטה בישובים – החברה הכלכלית של המועצה תיקח אחריות על הוזלת מרכיבי
עלות התשתיות הציבוריות וסיוע בהתנהלות מול רמ”י כדי להקל ולהוזיל את עלות הבניה.
• סיוע בתכנון ומימוש פתרונות דיור מגוונים וזולים – סיוע יזום לביצוע תכניות תב”ע לישובים
בהן ישולבו שכונות רוויות שיתנו מענה לדיור בר השגה לצעירים ,דיור מותאם לחד-הוריים ,מתן
אפשרות לפיצול דירות ודיור זמני לסטודנטים.

