אפשר יותר לגיל השלישי

החזון :וותיקי משגב יחיו בקהילה רב-דורית צומחת ומתפתחת ,המהווה בית חם עבורם ועבור
הדורות הבאים .קהילת המעניקה לכלל ותיקיה סביבת חיים בריאה ,בטוחה ונגישה .קהילה
המאפשרת שירותים איכותיים ,תחושת שייכות וחיוניות ,אופק להתפתחות ולתרומה אישית,
לעשייה משמעותית ולפעילות עשירה; כל זאת מתוך רחשי כבוד ,הערכה והוקרה עמוקים
לוותיקיה.
הדרך :הובלת סדרת מהלכים פורצי דרך בישובים באשכולות ובמרכז המועצה
• סל שירותים מותאם להזדקנות במקום  -המועצה תספק סל של שירותים בסיסי מובטח וממומן
ותסייע בפיתוח של שירותים נוספים בתוך הקהילה ובתוך הבית על מנת לממש את היעד של
״הזדקנות במקום״ ,במקביל נפתח פתרונות אזוריים ,ולפי אשכולות יישובים
• פתרונות דיור מותאמים  -לישובים שירצו בכך ,המועצה תסייע ביצירת פתרונות של דיור לגיל
השלישי ונגיש למרחב הציבורי
• כפר גמלאים במרכז המועצה  -נקים כפר גמלאים במרכז המועצה בקרבת שירותי הבריאות,
הפנאי והתרבות ,שישרת את תושבי משגב וייבנה בשלבים מדודים וחלקיים לפי צרכי האוכלוסייה
• שדרוג הרמה והנגישות של שירותי בריאות לגיל השלישי  -נדאג לקיום של שירותי בריאות
מפותחים יותר המותאמים לצרכי הגיל השלישי במרכז המועצה ושירותי סיעוד ביתי בישובים.
• נגישות  -נקל על הנגישות של הגיל השלישי ע”י פתרונות תחבורתיים נוחים וזמינים וביזור
שירותים לאשכולות ישובים
• חיים עם משמעות  -נפתח חיי תרבות ופנאי משמעותיים ,שיעשירו את חיי בני הגיל השלישי
ויחזקו את הקשרים ביניהם ובינם לתושבים הצעירים יותר בישובים ובקהילה בכלל

אפשר יותר בפיתוח עסקי ,תעסוקה ותשתיות

החזון :פיתוח עסקי הוא המפתח למועצה משגשגת וצומחת שתוכל לממש שלושה יעדים
אסטרטגיים:
• יצירת תנאים לכך ,שבשאיפה ,לבן זוג אחד לפחות בכל משפחה תהיה תעסוקה איכותית בקרבת
הבית ובכך סיוע להתבססותה של אוכלוסייה מגוונת ורב-דורית בישובים.
• הגדלת המקורות העצמיים של המועצה מארנונה עסקית ב 30% -לפחות.
• הגדלת המקורות של והישובים משכר דירה וחלק מהארנונה העסקית בישוב
הדרך :מיתוג משגב כ”חממה של יזמות וחיים ביחד”
• הקמת אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובסביבתם הקרובה  -החברה הכלכלית תיקח אחריות על
איתור שטחים ,יזמים ,משקיעים וגיבוש מתווה שיפתח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים וסביבתם
הקרובה.
• מימוש הפוטנציאל הבלתי ממומש באזורי התעשייה – מיקוד במימוש הצמיחה של תרדיון
(אזור תעשיה משגב) ובמקביל הגדלת בר-לב לכל השטחים האפשריים ומינוף הכנסות ע”י גגות
סולאריים וכיו”ב.
• איתור שטחי מסחר ותעסוקה חדשים – חילוץ התקיעות בבניית בית קופות החולים ולב משגב
וניסיון לאתר מקומות נוספים כגון המחצבה וליעד אותם לאזורי תעסוקה ,משרדים ומסחר.
• מינוי אחראי יזמות ומצוינות טכנולוגית במועצה – חיזוק מגמות טכנולוגיות בתיכון ,חיבורים בין
תעשיה לתיכון ,סיוע ליזמים ,משיכת חברות הייטק לאזור ועוד..

