השליחות שלי כראש מועצה תהיה:

•לאפשר ולסייע בכל דרך לישובים להיות קהילות רב דוריות צומחות ומשגשגות בהם
חיים ברווחה בני הגיל השלישי לצד בניהם ונכדיהם.
•להוביל את משגב להיות המקום הטוב ביותר לגידול וחינוך ילדים.
•להוביל לפיתוח עסקי וכלכלי שיביא לכך שבכל משפחה במשגב תהיה לבן זוג אחד
לפחות תעסוקה איכותית קרוב לבית.
•להוביל ע”י דוגמא אישית את המועצה לתרבות ארגונית של פתיחות ,הקשבה ,יציאה
מהרגלים ישנים ומוכנות לשינויים ומהלכים פורצי דרך.
הדרך:
•חיבור בין אנשים ובין קהילות כדי להגיע ולמצות את המשאבים הפנימיים.
•שיתופי פעולה חדשים וייצוג אסרטיבי ואפקטיבי של התושבים.
•בחינה מחודשת של הרגלים ישנים ,״יציאה מהקופסה״ והובלת מהלכים פורצי דרך בכל
התחומים :קהילה ,חינוך ופיתוח עסקי.
•הובלה משתפת יותר“ ,פתוחה” יותר ומוכנה לקבל ולהכיל שונות.
•חזרה למסלול של יצירה והתחדשות.
כי אפשר יותר במשגב,
ומגיע יותר ליישובי ותושבי משגב...

אפשר יותר לשיתוף אמיתי של הציבור ,נציגיו ונבחריו

החזון :נציגי ונבחרי הציבור בישובים ובמליאה יהיו שותפים מלאים בעיצוב החזון וסדרי העדיפות
להקצאת המשאבים של המועצה
הדרך :יצירת גופים ותהליכים שיאפשרו שיתוף של נבחרי הציבור בישובים והציבור כולו בעיצוב
החזון וסדרי העדיפות של המועצה בנושאים השונים שעל הפרק
• מליאה רחבה – הקמת גוף חדש שייקרא “מליאה רחבה” ויכלול את הנציגים במליאה ,הנהלת
המועצה ועוד  2-3נציגים מכל ישוב )לבחירת הישוב( .גוף זה יגבש את החזון החדש של המועצה,
יהיה שותף מלא בגיבוש התכנית האסטרטגית של המועצה וכל שנה יתכנס פעמיים לעצב את
סדרי העדיפות של המועצה בתקציב הבא וייבחן כיצד יושמו בתקציב שחלף.
• מליאה מחליטה – בכל ישיבה תועמדנה בפני המליאה דילמות להחלטה ובכל דילמה תהיינה
לפחות  2חלופות .המליאה תהפוך לגוף משמעותי ולא תהיה “חותמת גומי”...
• וועדות המליאה – יוקמו וועדות חדשות בנושאים משמעותיים כמו “בני משגב”“ ,הגיל השלישי”
וכיו”ב .לוועדות תואצל סמכות לקיים דיוני עומק ולהביא הצעות וחלופות להכרעת המליאה.
• שיתוף ציבור – פעם בשנה(כל שנה) יתקיים אירוע שיתוף ציבור שיהיה פתוח לכל התושבים
(“מרחב פתוח”) .בתחילתו יוצגו תכניות ודילמות וברובו יהיה מוקדש למעגלי שיח בנושאים
שיוגדרו מראש ובנושאים שיגיעו מהמשתתפים .הדברים יתועדו ,יופצו ויהוו בסיס לקביעת
מדיניות המועצה בנושאים שעל סדר היום.

