
1 

 

 אירועי שיתוף הציבור 2סיכום 

 200-כאירועי שיתוף ציבור, בהשתתפות של  2כמתוכנן בשבוע שלאחר הפסח ולפני הרמדאן התקיימו 

חו ותיעדו כל מה שעלה ע"י תושבים. בכל שולחן ישבו נציגי הוועדות ומנחים מקצועיים, שהנ

הנושאים בהם עסקו בשולחנות השונים כללו את הנושאים המובלים ע"י ארבע הוועדות התושבים. 

שפורטו לעיל. בנוסף נפתח שולחן בנושא תחבורה שזוהה כנושא חשוב נוסף ולבסוף ניתנה האפשרות 

לו הנושאים הבאים: בריאות, לפתוח שולחנות נוספים ע"י תושבים שביקשו לעלות נושאים נוספים וע

תווסף לכל החומר שנלמד ע"י הוועדה ויהווה יחומר הגלם שנאסף הועדה לתכנון ובנייה וצעירים. 

  שנתית בכל אחד מהנושאים שכל וועדה מטפלת בהם.-בסיס בתהליכי עיצוב בתכנית הרב

  :תוצרי דיונים אלה מופיעים להלן

 ההזמנה שהופצה לקראת האירועים      לפי יישוב משתתפי אירועי שיתוף הציבור

 שיעור משתתפים מספר ישוב

 9.14% 18 סלאמה

 7.11% 14 יובלים

 6.09% 12 כמאנה

 5.08% 10 גילון

 4.06% 8 עצמון 

 4.06% 8 קורנית

 4.06% 8 רקפת

 3.55% 7 הררית יחד

 3.55% 7 מנוף

 3.05% 6 אשחר

 3.05% 6 מורן

 2.54% 5 אשבל

 2.54% 5 יודפת

 2.03% 4 יעד

 2.03% 4 כמון

 2.03% 4 פלך

 2.03% 4 שורשים

 2.03% 4 שכניה

 2.03% 4 תובל

 1.52% 3 אבטליון

 1.52% 3 הר חלוץ

 1.52% 3 לבון

 1.52% 3 לוטם

 1.52% 3 מכמנים

 1.52% 3 צורית 

 1.52% 3 ראס אל עין

 1.02% 2 חוסניה

 1.02% 2 דמיידה

 1.02% 2 מעלה צביה

 1.02% 2 ןעצמו

 1.02% 2 צלמון

 1.02% 2 שכניה 

 0.51% 1 חרשים

 0.51% 1 כישור

 0.51% 1 מורשת

 0.51% 1 מצפה אביב

 8.63% 17 מועצה

 2.54% 5 מחוץ למועצה

 100.00% 197 סה"כ 

  נספח בהערה: רשימה שמית מופיעה 
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 :הנושאים שעלו בשולחנות הוועדות האסטרטגיות

 ינוך ח

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

 לייצר כלים שהתלמידים יאהבו ללמוד  יצירת אקלים חינוכי מקבל  ערכים

 לשפר את איכות סגל ההוראה 

  שינוי תפישה ממורה לחינוך וחדשנותPPL  
 לחנך לאורח חיים בריא, ספורט לא רק הישגיות  חינוך לערכים  ערכים 

  לאפשר לכל ילד להגשים את עצמו ולמצות את יכולותיו 

  תחרותיים לצד התחרותיים )הלהקות(לייצר חוגים לא 

 להביא לכך שהילדים יהיו שותפים לניקיון בית הספר 

 )להפוך את המורה למחנך ומפתח חשיבה )לא עוד בית חרושת לציונים 

 להתחיל בלמידה אחרת כבר בכיתות הצעירות 

 ערבים-לקיים פעילויות משותפות של יהודים 

 לישילקיים פעילויות משותפות של ילדים והגיל הש 

 להקים בית ספר קהילתי שהקהילה תיתרם ממנו 
 חינוך לזוגיות   חינוך לשייכות וערכיות  ערכים 

 סדנאות לחיים משותפים 

  סדנאות למשפחה 

 )חינוך לקיימות )החל מהפעוטונים 

 חינוך לתזונה נכונה 

 יותר למידה אחד מהשני מאשר למידה רשמית 

 למידה משולבת פרויקטים 

 ים הצעירים פעולות אזוריות משותפות להגדלת לקיים גם ברמת הגילא
 תחושת השייכות האזורית

הגדלת האטרקטיביות לקליטה עבור  הגיל הרך
 משפחות עם ילדים קטנים

 ( ביישובים 0-3) טרום חובה הקטנת עלויות ההורים במימון גן 

  פער בתחום בין משגב לערים בארץמקור הלבחון 

  םהמועצה של מנהלי מעונות וצהרוניהגדלת הליווי הפדגוגי והניהולי של 

 ג-יצירת רצף חינוכי אחרי פעילות כיתות א 

 הקמת מרכז מטפלים לגיל הרך להתייעצות  
חינוך 
 ביתי 

מתן ביטוי לחינוך ביתי במשגב שקיים 
 בהרבה יישובים

  יצירת מרחב משותף שאפשר להיפגש בו 

 לאמץ מודל חינוך של עופר בראייר 
חינוך 
 מיוחד

רות לילדים בעלי צרכים דאגה למסג
 מיוחדים

  איתור מסגרות ברמת האזור 

  יצירת הכוונה והשמה בתוך המועצה 

 הטיפול באחרים עם  -הקמת מרכז שלא יפנה רק לבעלי לקויות קשות
 הלקויות הפחות קשות נופל בפועל על ההורים

נוער 
 בסיכון 

טיפול בנוער בסיכון למניעת תופעות 
 של אלימות וונדליזם

 מסגרות חזקות ותומכות התנהגויות סיכוניות )מודל איסלנד( יצירת 

  ייזום חוגים משמעותיים להפחתת התנהגויות סיכוניות 

  איתור נערים מתנדנדים בזמן וטיפול בהם 

  יצירת מכינות קדם צבאיות לנוער בסיכון 

  שימוש במסגרות והקמת חדשות להתנדבות של נוער על מנת להחזירם
 למסגרת 

 ביטול החלוקה של דתיים לא דתיים  לת המגוון החינוכי במועצה הגד גיוון

 הקמת בתי ספר/מסגרות לקיום דיאלוג בין הקבוצות השונות 

 מתן אפשרות השפעה להורים בנושא התכנים הלימודיים 

 הוספת בית ספר מקצועי לאלה שלא יכולים לסיים בגרות 
חיזוק מעמדם של בתי הספר הייחודים  גיוון 

 ון שכבר קייםכחלק מהמגו
 

  לספק הסעות גם לבתי הספר הייחודיים 

  לאפיין כל בית ספר וכל גן עם אפיון חדש משלו )מוצע להקים פיילוט
 ולהתחיל בגנים( 

  הגדלת החשיפה וההכרות לכלל האוכלוסייה 

  פיתוח תיכון ייחודי 

  יצירת המשכיות בחינוך האנתרופוסופי בתוך המועצה 

  כל זרמי החינוך וקבוצות האוכלוסייה במשגב יצירת מפגשים קבועים בין 

  אלטרנטיבי ואחר –להקים בית ספר שהוא לא רגיל ולא ממלכתי 
 ח( ותיכון-ביטול החט"ב )יסודי א  ריכוך שלבי המעבר עבור התלמידים חינוך 
חיבור תרבותי/ערכי/קהילתי בין גילאי  יום ו'

 היסודי 
  עריכת ימי שיא מועצתיים 

 עי בנושא לקיים דיון מקצו 

 )לבחון משמעויות פדגוגיות )ולא צרכים אחרים 

  לבחון משמעויות של בטיחות 

 )'מניעת ערב חופשי נוסף על השלכותיו )שלא לומדים ביום ו 
מתן מענה לשילוב דתיים וחילוניים  חינוך דתי 

 הרוצים בכך 
 או סמוך  יצירת בתי ספר או מסגרות המשלבות דתיים וחילוניים במועצה

 לה
 להוציא סקר לכלל ההורים לגבי פעילות יום ששי  קבלת החלטה לגבי לימודים ביום ו' ום ו'י

  לקיים דיון מקצועי בנושא 
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נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

 )לבחון משמעויות פדגוגיות )ולא צרכים אחרים 

  לבחון משמעויות של בטיחות 

 )'מניעת ערב חופשי נוסף על השלכותיו )שלא לומדים ביום ו 

  
 הגדלת השקיפות להורים לגבי מה שקורה בבתי הספר   במועצה הגדלת המגוון החינוכי  נוער

 תנועת הנוער -יישוב-הגדלת הסינרגיה בין מועצה 

  הגדלת המעורבות של ההורים בארגון המסיבות 
מתן עדיפות בפיתוח וטיפוח שכבת  נוער 

 הנוער 
  בניית תכנית להשארת רכז נוער לטווח ארוך ככל הניתן 

 הגדלת שכר(השקעה במדריכים )מלגות ו 

 השקעה בהדרכה, השתלמויות למדריכים 

 יצירת שיח קבוע בין החינוך הפורמלי ללא פורמלי 

  הקמת הנהגת הורים 

  הקמת מכינה קדם צבאית 

  חינוך לעבודה מגיל צעיר –מציאת מקומות עבודה לנוער 

  הגדלת השותפות של הנוער בפרויקטים התנדבותיים ברמת היישוב וברמת
 נת מצווה ומחויבות בבי"סהמועצה, מעבר לש

חינוך 
 טכנולוגי

השקעה בחינוך והכשרה למקצועות 
 טכנולוגיים נדרשים

 לימוד תוך השתלבות בתעשייה ובשוק העבודה 

 חינוך ליזמות בבית הספר 
ג -קייטנות א/םהשארת הצהרוני םצהרוני

 ביישובים
 םבחינה של המשמעות של פיילוט במועצה האם לא יפרק את הצהרוני 

 מה היתרונות מול החסרונות –ובים בייש
הנגשת חוגים ושירותים ליישובים  חוגים 

 הפריפריאליים
 פיתוח הרמה הגושית כולל הקמת בריכה בגוש זה 

 צרכים של השנים הבאותהבחינת  פרוגרמה 
 

 היערכות לגידול האוכלוסייה  

 משגב צריכה להוביל את החינוך ברמה האזורית והארצית 
 הקטנת העלויות של החוגים )"היקרים בארץ"(  ים ליותר ילדיםהנגשת חוג חוגים

  התחשבות בריבוי ילדים במשפחה 

  ניצול המוכנות של הורים לשלם על הסעה לצורך הגדלת טווח החוגים
 ופרישתם במרחב 

מתן פתרונות לצעירים הבדואים שלא  בדואים
 מוצאים עצמם

  להביא אותם למסגרת נוספות 

 חדשים לפתוח בפניהם אופקים 
שאיפה לשותפות ושילוב בין תושבי הר  בדואים

 יהודים ובדואים –כמון 
  הקמת רשות )חינוך( בהר כמון 

  שותפות בהקמת גן יהודי ערבי בכרמיאל 

 ייזום מפגשים רב תרבותיים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי 
והחינוך סגירת הפערים בתחום החינוך  בדואים 

ם לא פורמלי בחוסניה ויישוביה
 בדואים אחרים

 )מתן פתרונות חינוך בבית ספר במשגב )ולא מחוץ למועצה 

 הקמת וועדות היגוי יישוביות עם נציגי מחלקת החינוך במועצה 

 ם ממערכת החינוך מניעת תהליך נשירת התלמידי 

  הגדלת המשאבים ללימוד מקצועות הליבה 

  מתן תגבור לילדים למשפחות עם רמת הכנסה נמוכה ובכלל 

 ל את מספר המורות היהודיות בחינוך הבדואילהגדי 

  דאגה להזנה של ארוחות הבוקר לילדים הקטנים 

 לפעול להגדלת ההצלחה במבחן הפסיכומטרי ובבגרויות 

  שיפור איכות התיכון 

 שילוב הדוק יותר של החינוך הבדואי בתוך אגף החינוך 
 חוגיםהגדלת מסגרות החינוך הלא פורמלי וה  חינוך לא פורמלי  בדואים

  הקטנה ניכרת של עלויות קייטנות וחוגים שיקרות מאד 

  בחירת חוגים כבחירה מקצועית המותאמת לצרכים )ולא כהחלטות
 פוליטיות( 

 הקמה או שילוב נוער בדואי במכינות קדם צבאיות  דאגה לנוער  בדואים

 מציאת מסגרות מתאימות גם לנוער שאינו מתגייס לצה"ל 

 ער בקהילה הגדלת מסגרות שילוב הנו 
הגדלת המשרות של מורות בדואיות בחינוך היהודי ובכלל )המשרות   צעירים  בדואים

 המוצעות הן ברובן בדרום הארץ(

 )הגדלת המלגות לסטודנטים בדואים )על בסיס תרומה לקהילה  
דאגה למסגרות לילדים בעלי צרכים  בדואים

 מיוחדים
  איתור מסגרות ברמת האזור 

 ך המועצה )במקרה של דרישה גבוהה(יצירת מסגרות בתו  
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 פיתוח עסקי 

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

עם 
הראייה 

 החוצה

 פיתוח כלכלי בראייה אזורית  חזון רחב וכולל 

  שילוב האקדמיה בפיתוח הכלכלי 

  שת"פ עם יישובי האזור 

  ניצול כספי ממשלה לפיתוח אזורי חוצה גבולות 

  בהתייעצות עם עתידן אזורי תעסוקה עתידייםתכנון 

  
מנוף לפיתוח עסקי לאזור ויתרון לגודל  יצירת מיתוג

 יםעסקים רלוונטי יקהללמשיכת  כולו
 .)מיתוג האזור )יזמות והייטק למשל 

  .להקים "קהילה יוזמת" עם מאפיינים ייחודיים 

  להקים האב(HUB)  .חינוכי בבית הספר 

 חברות גדולות ועסקים קטניםלבר להתח 

 מסגרת כגדול של אנשי טכנולוגיה הריכוז שימוש ב מת""משגב יוז
 ישליך על כל התחומים.ששל קהילה יוזמת 

 ריכוז כוחות של העצמאים  

  עידוד משיכת עסקים של תושבי משגב אל שטחי המועצה או
 היישובים

  להגדיר את התעשיות אותן ניתן למשוך לאחר מיפוי ההון האנושי
 הקיים

 ביבתיתלמשוך תעסוקה נקייה בלבד ס 

  מיתוג משגב בתחומי התיירות והחקלאות האורגנית 

 עסקים מקרב בעלי עסקים מקומיים ילייצר מנטורים לליווי 

  שת"פ בדואי יהודי ביישובים קרובים יכולה ליצור עניין בגיוס
 כספים/תורמים

 מיתוג יישובים כחלק מגיוס כספים ומיקוד הכשרה וליווי 
הגדלה 

 וגיוון 
 הגדלת אזורי התעסוקה המועצתיים לצרכיי תעסוקה  סוקה במשגבהגדלה וגיוון התע

 פיתוח עסקים קטנים בישובים 

  לקדם עסקים קטנים ובינוניים– WEWORK. 

  ניצול יעיל יותר של שטחי אזורי התעסוקה הקיימים 

  לחברות קטנות ולא רק לתעשייה.תרדיון לפתוח את 

 ליצור כלים עבור היזם להשתלבות עם עסקו בתרדיון 

 המתאימים לאופי של אזור התעשייה  לפתח עסקים נותני שירותים
 תרדיון 

 (....הקמת עסקים בתחומים ייחודיים )אמנים, מוסיקאים 

 ליצור מקומות תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות 

 .חינוך ליזמות בבית הספר 

 פיתוח שטחי חקלאות ביישובים 

 .לעודד הקמת מרכזי מלאכה בישובים הבדואים 

 ת לנשים בדואיות משכילותפיתוח תעסוקו 

  מתחם משרדים לגיל השלישי 

 פיתוח תעסוקות לגמלאים 

  הקמת מרכז יזמות לגיל השלישי 
הגדלת 

מעורבות 
 המועצה

 הגדלת המעורבות של ראש המועצה בליווי יזמים   הגדלת המעורבות של המועצה בפיתוח העסקי

  ליווי היישובים בתחום הפיתוח במועצה לגוף/איש קשר הקמת
 מתן הדרכה, תמיכה וסיוע.תוך  העסקי בתוכם

 הקיים והמצטבר ידעהשיתוף הגדלה ב  

 התחשב באופי הייחודי של התושבים התאמת התהליך ב 

 מועצה בסיכון של השקעה הראשונית בעסק תמורת השתתפות ה
 החזר עתידי מהעסק אם יצליח.

  .פיתוח תעסוקה בישוב ובאשכול הצפוני 

 ת לגרמניה/שבדיה/שוויץ ללמוד משלח –קהילת יזמים  הקמת
 מודלים חדשים

 מה קיים פה מבחינת תשתיות תומכות  של הנגשה של המידע
 ועסקים נותני שירות

  ,הסרת חסמים מול רשויות 

 הפשרת קרקעות ביישובים 

  פיתוח אטרקציות תיירותיות ברמת המועצה 

  באנגליה יש מודל ) משפחות צעירות עם ילדים קטניםסיוע בשילוב
 של פיצול משרות 

 סיוע בפיתוח אזורי תעסוקה המאושרים בתב"עות 

  יצירת מרכזי מפגש גם ברמת האשכולות 

  ליווי יוזמות כלכליות המגיעות מחו"ל 
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נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

 עזרה במציאת יזמים לפיתוח תיירותי ועסקי ליישוב 
עסקים 
 קטנים

 דד לפתוח עסק חדשלייצר שער כניסה מקל ומעו  פיתוח וטיפוח העסקים הקטנים 

 הדרכה וליווי בתהליך בניית עסק 

 יצירת כלים של מטצ'ינג 

  זמן תגובה ומענה  –שיפור השירותים לבעלי העסקים 

 לייצר אירועים רבי משתתפים למשיכת לקוחות מחוץ למועצה 

 בעסקים קטנים בישובים מערך תמיכה 

 אנשי עסקים במשגבשנתי ל כנס 

  משגב או לעסק חדש.לאשר הפחתה בארנונה לעסק תושב 

  רכש מעסקים מקומיים 70%להציב יעד של  

  עידוד האוכלוסייה המקומית לצרוך מהעסקים הקטנים 
כלכלה 

 מקומית 
 תעדוף קבלנים תושבי משגב במכרזי המועצה   הגדלת הכלכלה המקומית 

 בהעסקת עובדים לייצר עדיפות לתושבי המועצה 

  
החכ"ל 
כזרוע 

 ביצועית

תוח מקורות מניבים עבור שימוש בחכ"ל לפי
 המועצה

 בצע השקעות ולעשוק בפעילות עסקית שהמועצה אינה יכולה ל
דוגמא: הקמת אתר מיחזור במחצבה ליד יעד, או פנלים . לקיים

 סולאריים על גגות המועצה.
פחות 

יוממות 
 מהמועצה

קרב תושבי לב מ-לפעול להגדלת מספר המועסקים בתרדיון ובר  הקטנת היוממות אל מחוץ למועצה 
 משגב 

 השקעה בתעסוקות המותאמות גם לצעירים 
פחות 

יוממות 
 מהיישוב

 ריכוז ידע על עסקים בבתים ומחוץ לבתים במשגב   הקטנת היוממות אל מחוץ ליישוב 

 הקמת מנגנון המסייע לתושבי היישובים העובדים בבית 

  לנסות להקים שטח שייצר תעסוקה וגם הכנסה ליישוב )במודל
 מנוף(. 

 כדי לדעת במה נדרש לטפל.יפוי החסמים של כל יישוב מ 

 פיתוח חממות יזמים בכל יישוב 

 איתור מבני תעשייה מוזנחים והחזרתם לטובת פיתוח עסקי 

 סיוע במניעת כניסת גורמים זרים לאזורי תעסוקה יישוביים 

  סיוע בהקמת אזורי תעסוקה על הגדר או בכניסה ללא הכנסתם
 לתוך היישובים 

מנצלים את המשאבים המיזמי תיירות שלא פוגעים בסביבה   הגדלת ענף התיירות  תיירות 
 הקיימים במשגב. 

  מחוץ ליישובים אזורי תיירות פיתוח 

  שינוי כיוון של המועצה בנושא מתן תמיכה במיזמי תיירות במועצה
 ויישוביה

  פיתוח תיירות לכל תקופות השנה 

  תעסוקה לנשיםבור עיזמויות משותפות בתיירות, במיוחד הקמת 
 (מעלה צביה-לוטם-חוסניה-סלאמה)דומת 

  פיתוח נחל צלמון כמקור תיירות 

  שמירה על השטחים הפתוחים כריאה ירוקה של כלל האזור
 והמדינה

 סיוע בהכוונה תעסוקתית   קידום הנשים הבדואיות  בדואים

  השקעה בהסבות והכשרה מקצועית 

 בכלל  הנגשת מידע לנשים הבדואיות וליישובים 

 הכוונה לנשים אקדמיות במגזר הבדואי 
תעסוקה 

 ופרנסה
חיזוק מקורות הפרנסה והתעסוקה של 

 האוכלוסייה הבדואית
 הגדלת אזורי התעסוקה ביישובים הבדואים 

 סיוע להשתלבות טובה יותר במקורות התעסוקה באזור 

  להוציא לפועל תכניות  –לקדם יוזמות תיירותיות בכמאנה ובסלמה
 קיימות 

 סיוע בהכנת תיקי תורם ליוזמות כלכליות שונות 
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  קשרי יישובים מועצה

 נושא משני
 

 אמצעים מוצעים היעד 

מניעת 
 ניכור

 שמירה על קשר של פעם בשבוע ע"י ראש המועצה או ראשי אגפים  מניעת ניכור בין המועצה ליישוביה

 פיקוח וליווי ועדים מקומיים שאין להם ידע מספק לניהול יישוב 
מערך 

 שירותים
לחלק את סל השירותים בצורה ברורה בין אחריות המועצה   מתן מערך שירותים כוללני 

לדוגמה  –לאחריות היישוב )לא לתת לנושאים ליפול בין הכיסאות 
 איכות הסביבה(

 שמירה על מאפיינים וסדר עדיפויות בניהול תקציב המועצה 

 ,תחזוקה ונושאים  שת"פ של יישובים בנושאי בינוי, תשתיות, גינון
 שמטרידים מספר יישובים

 הוזלת שירותים ע"י התאגדות מול ספקי שירותים 

  יצירת מערך שירותים גושי על יישובי יאפשר בניית בריכה, מתקני
 ספורט וכד' 

סל 
שירותים 

 יישובי

נגד אלה יצירת מערך דיפרנציאלי ע"ב יישובים סמוכי מועצה כ  סל שירותים ממוקד לכל יישוב לפי צרכיו 
 המרוחקים ממנה

  הקמת מערך שירותים על בסיס הגדרת צרכים ייחודים לכל
 יישוב ויישוב בנפרד

  פיצוי יישובים רחוקים ע"י בנייה במערך השירותים הגושי
 קאנטרי קלאב, בריכת שחייה וכד' 

 בחינה מחדש נושא החזרת דמי הארנונה ליישובים ע"פ הצרכים 

  שובים מארנונה למגוריםמודל של החזר ארנונה ליהרחבת 
 שיכלול גם החזר ליישוב מתשלומי העסקים

  הגדלת סל השירותים של המועצה בשירותים הלא פורמליים 

  סגירת הפערים בין היישובים הבדואים ליהודיים בנושאי
 תשתיות 

  הגדרת סל שירותים לתושב ע"י המועצה ליישובים הבדואים
 וועד( -)הקטנת החיכוך תושבים

שירותי 
 יטחוןב

 הקמת עוד נקודות משטרה   חיזוק שירותי הביטחון באזור

  לקיים סיורי לילה 
 שבילי הליכה )פיתוח תיירות סביבם(   חיזוק הקשר הפיסי בין היישובים קשר פיסי

 חיבור בין יישובים בדואים לבין יהודיים 
קשר 

 כלכלי
 איגום משאבים בנושא ביטחון   חיזוק הקשר הכלכלי בין יישובים

 גינון, פסולת, מחזור –גום משאבים בנושאים משותפים אי 
קשר 

 חברתי
 שת"פ בשירותי התרבות, בשירותי הפנאי והספורט   חיזוק הקשר החברתי בין היישובים

  חיזוק מעמד המוקד הגושי למתן שירותים 

  חוברת מידע –יצירת בהירות בנושא מהו סל השירותים 

  שיתוף פעולה בחינוך הלא פורמלי 

 הידברות ושיח עקבי ורציף יצירת 

  המשכיות בטיפול בבעיות בין יישובים 
קשר 

 ארגוני
 הפעלת מערך מידע תומך באינטרנט  חיזוק הקשר הארגוני בין היישובים

 העברת מידע לגבי מידת צריכת השירותים בין היישובים 

  פלטפורמה משותפת לשיקוף מה קורה בכל היישובים 

  יישובים חכמת ה –שיתוף בידע ורעיונות 

 איסוף נתונים שיטתי, עיבודו והצגתו לתושבים 

 הגדלת הנוכחות של המועצה ביישובים 
 הגדרה ברורה של סמכויות   מיסוד היחסים בין המועצה ליישובים סמכויות 

  להוות אוזן קשבת 

  התערבות בתחומים בהם היישוב חלש 

 העברת סמכויות למועצה במקומות יש כשל ניהולי 
לים לעזרה הדדית בתוך היישובים הקמת כ קהילה

 הבדואים 
 יסוד קרן עזרה הדדית בניהול אנשי הדת 

 מציאת מקורות לתחזוקה שוטפת של תשתיות ומבני ציבור  טיפול בתשתיות של היישובים הבדואים תשתיות 

 ייזום תהליכי תכנון שייתנו אופק בהתפתחות היישוב 

 סיוע ביצירת אזורי תעסוקה ביישובים הבדואים 

 העסקת מזכירי יישובים דרך המועצה באופן חלקי 
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 הגיל השלישי 

 נושא משני
 

 אמצעים מוצעים היעד 

 "כפר הורים" בגושים או במועצה –בניית קומפלקס למבוגרים   מתן פתרונות דיור דיור

  ייזום תכניות של פיצול בתים קיימים לקליטת בנים 
 ם וארנונה הקלה במיסי  סיוע ותמיכה בגיל השלישי  תמיכה

 מתן תמיכה בהשתתפות במועדון הכפרי 

 )הסעדה חינם לגיל השלישי )קיים בראס אל עין 

 גיוס כספים לסבסוד השירותים הניתנים במרחבים ובכלל 

  הגנה ופיקוח על דמי השכירות לשוכרים קשישים 
 חיזוק הקשר עם הגיל השלישי עם קהילת היישוב שלהם  לייצר תמיכה בתוך הקהילה  קהילה

 לייצר וועדות גיל שלישי ביישובים 

 )פיתוח קשר בין דורי בתוך היישובים )לאו דווקא בני משפחה 

  דאגה לבודדים שאין להם משפחה ביישוב 

  גינון, ניקיון, תיקונים... –מערך סיוע לבתי קשישים 

 חיבור המחויבות האישית של תלמידים לסיוע לגיל השלישי 

 ל בקשישים גיוס מתנדבים וגופים לסיוע בטיפו 

  הזמנת קשישים לארוחת יום ששי 

  גיוס מתנדבים המוכנים להסיע 

  יצירת מערך סיעודי תומך לאלה הגרים בביתם 

 ניטור מתמיד של קשישים בסיכון 

 חילופי עזרה הדדיים בין קשישים לצעירים 

 ליזום בנק זמן של חברי הקהילה לסיוע לקשישים 

  י סיוע להחזרת הבנים לקיום יישוב רב דור 

  משחקי קלפים... –ייזום פעילויות משתפות קשישים 

 ייעוץ לקשיש בנושאי הנגשת ביתו והתאמתו מחדש 

  חיבור בין הקשישים לתנועות הנוער 
הגדלת הקשרים מחוץ לקהילת  אזור

 היישוב 
   חיזוק הקשרים בתוך המועצה בין קבוצות הגיל השלישי 

 רבים(ע-חיזוק הקשר בין קבוצות האוכלוסייה )יהודים 

  סיוע בהקמת קבוצות ווטסאפ הכוללת גם רופאים, אחיות ואנשי איחוד
 הצלה להעברת מידע ובקשות 

 )יצירת קשרים עם אנשים מחוץ לקהילה )ע"מ לא להיחשף 
 יצירת מערך שירותים ברמת הגוש   יצירת מערך שירותים מותאם  שירותים

  הגדלת השת"פ בין יישובים ליצירת מסה קריטית 

 עילויות המוציאות את הקשישים מהבתים )בעיקר ביישובים לייצר פ
 הבדואים(

 קבלת חולים בזמנים קצובים בתוך היישובים 

 העברת מידע ורעיונות בין יישובים 

  ייזום פעילויות לבודדים )סינגלים( במועצה 

 פרסום סל השירותים לקשיש לכל הנזקקים להם 

 ושבים(יצירת סל אוניברסלי בשיתוף היישוב, המועצה והת 

  ליווי קשישים למיצוי זכויותיהם במוסדות 

 קיום סקרים תקופתיים להערכת המצב בתוך כל יישוב 

 הקמת מערך בקרה למטפלים הסיעודיים ביישובים 
 פיתוח מערך תמיכה מבחינה בריאותית   תמיכה בנושאי בריאות  בריאות

 )מתן פתרונות לשעות חירום )לחצני מצוקה 

 ילות הליכה ואופניים פיתוח מתקני ספורט וטי 

 מתן פתרונות רפואיים גם מחוץ לשעות קבלת קהל 
הגדלת העיסוק והפעילות של הגיל  עיסוק 

 השלישי
 להשתמש בהון האנושי הגבוה שלהם לליווי עסקים/אחר 

 לגייסם להתנדבויות מתאימות שאינן נטל 

  עידוד תעסוקה בקרב הגיל השלישי 

  מציאת מקורות פרנסה לגיל השלישי 

 תכנית "דרוש ניסיון" של הממשלה –פעול להחזרתם לשוק העבודה ל 

  פרויקטים של תיעוד מורשת היישוב ע"י דיבוב של בני הנוער 

  עידוד כתיבת סיפורי חיים 

  יצירת כתובת ומענה ידוע מראש עם מתקיים משבר פתאומי 
 העומדים למועצה וליישובים הגדלת פתרונות תוך שימוש באמצעים  שיפור הנגישות של הגיל השלישי נגישות

  סיוע ברכישה מרוכזת של קלנועיות מוזלות 

  יצירת מסלולי נסיעה בטוחים לקלנועיות 

  דאגה לחניות מיוחדות לקשישים ליד מרפאות 

  הקמת מערך הסעות למרפאות 

 ארגון הסעות לקניות, לבילוי, לתרבות ועוד 

 לייצר "ביקורי בית" להגיע לקשיש שאינו יכול לבוא 
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  עיריםצ

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

 הדרכה של נוער עוד לפני צו ראשון   ליווי והכוונת המתגייסים בתהליך הגיוס  מתגייסים

  הכוונה והדרכה עם קבלת הצו הראשון 

  ליווי והכוונה לחיילים בשנת שירות 
 צבאישמירה על קשר רציף בתקופת השירות ה  ליווי ותמיכה בחיילים המשרתים חיילים

 ליווי במצבי משבר 

 הדרכה לגבי שלבים שונים בשירות הצבאי 

 הפעלת קשרים קיימים לשיבוץ מיטבי 

 )שיפור תנאי השירות הצבאי )חמ"ל הורים 

  סיוע לחיילים בהגעה לבסיסים ובחזרה לבתים 

 פיתוח פורומים של חיילים להבנת צרכיהם 

  יזום ערכת מתנה לחיילים 

 חיילים חיבור בין תלמידי בתי הספר ל 
חיילים 

 משוחררים
לימודים ופיתוח אישי  –תמיכה במשתחרר והכוונה לאזרחות   חיזוק הקשר לקהילה 

 ומקצועי

  סיוע להתנדבות לחו"ל 

 ריכוז מידע ועידוד יצירת עבודה מועדפת לחיילים משוחררים 
 חיבור הצעירים לעשייה המקומית   חיזוק הקשר לקהילה  צעירים

 המועצתית  חיבור הצעירים לעשייה 

 עידוד פעילים בתנועות נוער להפוך לרכזי נוער אח"כ 
צרכים 
 נוספים

הגדלת האטרקטיביות להישארות של צעירי 
 המקום 

 הגדלת מקורות תעסוקה לצעירים וסטודנטים 

  מתן פתרונות תחבורה לכלל הצרכים )הקטנת התלות ברכב
 ההורים(

 פיתוח שירותים על בסיס התווית ועדות צעירים 

 בונוס לרכזי צעירים לעבודה של יותר משנה  מתן 

 פיתוח שירותי פנאי ובילוי עבור הצעירים 

 פעילות גם בששי בצהריים 

  פיתוח פורומים של צעירים להבנת צרכיהם 

 קישור צעירים להתנדבויות בחו"ל 

 הקמת גרעיני התיישבות של צעירי משגב 

  תמיכה בקיומם של פגישות מחזור 

 חד היישובים שבתמורה יתרמו לקהילה בניית כפר סטודנטים בא
 יום אחד בשבוע

 יזום ערכת מתנה לסטודנטים 
 הגדלת שיעור הבנייה הרוויה  דאגה לדיור בר השגה  דיור

  הגדלת שיעור דירות להשכרה 

  לאפשר קבלה וקליטה לא רק ע"פ קריטריון כלכלי 

 ייזום בנייה של דירות קטנות וזולות יותר 

 ירות ההורים ליחידות משנהמיסוד תכנוני של פיצול ד 
הקטנת עלויות השירותים השונים )בעיקר בשלבי הבנייה( בכל   הגדלת האטרקטיביות לקליטה של צעירים צעירים 

 התחומים 

  ריכוז והנגשת כלל הזכויות של הצעירים ברמת המדינה והמועצה 

 ייזום קבוצות תמיכה לשלבים הראשונים של החיים במשגב 

  בתחומים השונים המוכנים לסייע ריכוז בעלי מקצוע 

  יזום פרויקטים של ליווי משפחות צעירות ע"י משפחות צעירות
 שחוו על בשרם את התהליך( –)יותר ותיקות 

 שיתוף פעולה עם עיריית כרמיאל באיתור יח"ד להשכרה זמניות 
 תאימהו

 צעירות 
 ידה אחרי ל תליווי ותמיכה באימהו  צעירות  תמתן מענה לצרכים של אימהו

 העמדת שירותי יעוץ זוגי ומשפחתי עם הרחבת המשפחה 

 ינוי מרכז לגיל הרךב 

 צעירות בתוך היישובים תבניית פעילות לאימהו 

 )העברת הטיפול דרך מרכז הצעירים )ולא דרך הרווחה 
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 נושאים נוספים

 חבורה ת

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

סוגי 
 צרכנים

תכנון ושירות לסוגי צרכנים 
 שונים

  שנדרשים פחות לתח"צ  –בעלי רכב פרטי 

 /קשישים 17נוער עד גיל  –רכב  וו/אחסרי רישיון , 

  ילדים צרכני חוגים וחינוך 

  בעלי מוגבלויות 

  עובדי מועצה שגרים ביישובים סביב משגב 

  רכזי נוער מחיפה לדוגמה –עובדי מועצה המגיעים מחוץ לאזור 

 שלהם בים ובאזורי התעסוקהלקוחות ועובדים בעלי עסקים ביישו 
אמצעי 

 תחבורה 
חיבור ותיאום בין כל אמצעי 

  התחבורה
 רכב פרטי 

 הסעות למערכת החינוך והחוגים 

 הסעות ע"פ דרישה 

 הליכה ברגל או אופניים 

 אוטובוסים של חברות תחבורה שיוצאים מערים באזור 

  עם מערך מסלולים ולו"ז קשיח  –קווי ברזל 

  רכבת ישראל 

  מוניות 

 מתנדבים מהישובים 

  )רכב שיתופי )קיבוצים 

  שיתוף היסעיםcar pool 

  בעתיד  –רכב אוטונומי 

  אופניים, תלת אופן, רכב חשמלי  –רכב שיתופי(car to go) 

  טרמפים 
מסופי 

 תחבורה 
 צומת הכניסה של היישוב  הגדרת יעדי נסיעה ממוקדים 

  מרכז הגוש או המועצה כיעד 

 וסים בכרמיאל כיעדהרכבת ו/או תחנת האוטוב 

  לב-רתרדיון וב –אזורי התעסוקה 

 משגב יישובי 

  כרמיאל, סח'נין... –ערים מרכזיות  
 לעשות אבחנה בין יישובים קרובים למועצה לאלה הרחוקים ממנה  מערך טיפול דיפרנציאלי  קהלי יעד 

 לעשות אבחנה בין יישובים קרובים לערים גדולות לאלה המבודדים 

 י הקרבה לכביש ראשי או לרכבת לעשות אבחנה לפ 
שעות 
 נסיעה

מתן פתרונות מותאמים לשעות 
 ביום 

  עבודה או בתי ספר  –יציאה בבוקר 

 נסיעות למרכזי השירות ברחבי המועצה במהלך היום 

  נסיעה לקניות בערים הגדולות 

 חזרה מבתי הספר היסודיים 

 חזרה מבתי הספר העל יסודיים 

  םמצהרוניחזרה 

 חוגים וחינוך לא פורמלינסיעה וחזרה ל 

  נסיעות בין חברים בתוך היישוב ובין יישובים 

  נסיעה למתקני ספורט 

 נסיעה למרחבים 

 נסיעה לבילוי לילי וחזרה 

  חזרה הביתה של רכזי הנוער ביישובים 
הגיל 

 השלישי
מתן פתרונות מותאמים לגיל 

 השלישי 
 לייצר פתרונות עבור אלה שיפסיקו לנהוג מטעמים שונים 

הגיל 
 השלישי

מיקוד פתרונות ייחודיים לגיל 
 השלישי

 פתרון הגעה למרחבים 

 פתרונות הגעה למועצה ושירותיה 

  מתן פתרונות לשירותים אזוריים בכרמיאל 
הגדלת כמות החניות במרכז  חניה 

 השירותים של המועצה
 לייצר חניות לעובדים מרוכז עם שאטלים 

  להגדיר חניות שמורות לאורחים 

 נות בשעות הבוקר באזור הריכוז של האוטובוסים הצהוביםלאפשר לח 
מתן פתרונות לרכזי הנוער  רכזי נוער 

 )שמגיעים מחוץ למשגב ברובם(
 תפירת פתרונות ייחודים להם על מנת שיוכלו למלא את תפקידם כראוי 

מתן פתרונות לאלה שלא נוהגים  חסרי רכב
 )ילדים, נוער וקשישים(

  וזולים בין יישובים יצירת פתרונות גמישים 

התאמת האמצעים הקיימים  תכנון נכון
 לצרכים הקיימים

 

  בחינה שיטתית של צרכים נדרשים מחוץ ליישוב על מנת להתאים להם אמצעי
 הסעה מותאמים

 מתן פתרונות ליישובים רחוקים או מבודדים 
הגעה 

 לרכבת
הפיכת הרכבת ליעילה יותר עבור 

 תושבי משגב
 וי האוטובוס המגיעים עד הרכבתלייצר תזמון עם קו 

  לפתור את היעדר החניה בתחנות הרלבנטיות 
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נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

ייזום פרויקטים של שבילי הליכה, טיילות, שבילי אופניים בין יישובים ואל   הנגשת יישובים וצמתי כניסה  הנגשה 
 צומת הכניסה 

  כבישים טבעתיים ועוקפי יישובים 

 ים ובינם למועצהיצירת מערך שבילי אופניים בין יישובים שכנ 

  הנגשת כלל היישוב אל הכניסה של כל יישוב על מנת למנוע כניסת אוטובוסים
 ליישוב עצמו )בטיחות(

הגדלת היעילות של התחבורה  יעילות 
 הקיימת 

 המרת פרויקטים יקרים ולא יעילים בפתרונות פשוטים אך זולים 

 ת של נוסעים לעבוד ברמת הגושים ולא היישובים על מנת ליצור מסה קריטי 

  לייצר מודלים גמישים יותר שיוכלו לתת פתרונות זמינים יותר 

  להשתמש במערך ההיסעים הקיים מעבר להגדרות שהוגדרו לו )מילוי מקומות
 עם משתמשים מסוגים שונים( 

  להםשלבחון את העלות תועלת של מערכות ההיסעים השונים לאור המטרות 

 ם של מסלולים ותחנותהגדרה תקופתית בהתאם לצרכים משתני 

  יצירת אינטגרציה ותיאום בין כל אמצעי התחבורה הקיימים 

 בחינת אם יש צורך בקווי הברזל או שנדרש לעדכנם 

 יצירת קווי תח"צ קצרים בתדירות גבוהה  

  הרחבת המסלולים של האוטובוסים שיגיעו לרכבת 

 ו לנסוע לצייד את התושבים ואת העובדים של המועצה עם היתר נסיעה שיוכל
 באמצעים השונים 

 מדבקת יישובים/מועצה על הרכבים לזיהויים כתושבי האזור 
פתרונות 
 מקומיים

 גביית תשלום על שירותים שיש נכונות לשלם בגלל יעילות  הגדלת הפתרונות המקומיים   

  פנסיונרים ומתנדבים 

 האוטובוסים הצהובים 

 טרמפים 

  אופניים 

  רכב שיתופי 

 הובר" מקומי" 

 ת מקומיות מוניו 

   שיתוף נסיעות  
שת"פ 
 אזורי 

איגום פתרונות מקומיים 
 ואזוריים כחלק מיצירת מכלול 

  להתחבר להיסעים של ערי האזור הערביות 

 להתחבר למערך התחבורה של הדרוזים שמתחבר לירושלים 

  שימוש באמצעים כמו הובר 

  שימוש באמצעים פנימיים של נסיעה לפי דרישה 
שימוש בטרמפים מטעמי מניעת ה ביטחון

 ביטחון
 מציאת פתרונות לנוער כך שלא יידרש לכך 

  יצירת פתרונות משולבים להסעת חיילים בעיקר בימי ראשון וחמישי אך גם
 בשאר השבוע

  יצירת מאגר של חברות מוניות מוסכמות על המועצה )אישור משטרה, ואישור
 קצין בטיחות( לצורך הזמנתם לאזורי בילוי של הנוער 

הסברה 
 וחינוך

והביקושים העלאת המודעות 
הקיימים תחבורה לאמצעי ה

 כמכלול 

  כולל על קווי  –העברת מידע ברור במזכירויות היישובים, במועצה ובמוקד
 תחבורה ציבורית חוץ מועצתית 

  עידוד השימוש באפליקציות ייעודיות לתח"צ כמוMOVE-IT 

 עות שיתופיותעידוד השימוש במדיות חברתיות על יישוביות להס 

  חינוך והדרכה לתלמידים במערכת החינוך להפיכתם לצרכנים נבונים 
שימוש והיערכות למערכות  טכנולוגיה 

 תחבורה מתקדמות 
  היערכות לעידן הרכב האוטונומי במשגב 

 הכנסת כלי רכב שיתופיים כגון אופניים, ותלת אופן חשמלי 
תשתיות 
 תחבורה

 ביישובים

תחבורה שיפור תשתיות בנושא 
בכלל היישובים וביישובים 

 הבדואים בכלל

  הקמת תחנות הסעות במקומות שאין 

  הקמה או שדרוג תחנות הסעה שיתאימו לכל מזג אוויר 

 הקמת תחנות או הזזתם לאזורים שאינם מסכנים את משתמשיהן 

  הקמה/שדרוג כבישי גישה ליישובים 

  הרחבת שירותי התח"צ לכלל היישובים 

 יישובים הרחבת התאורה ב 

  השלמת פרויקט כתובות גם ביישובים שאין בהם 
תשתיות 
 תחבורה
 מועצה 

שיפור תשתיות בנושא תחבורה 
 בין היישובים

  הקמת תחנות הסעות במקומות שאין 

  הקמה או שדרוג תחנות הסעה שיתאימו לכל מזג אוויר 

 הקמת תחנות או הזזתם לאזורים שאינם מסכנים את משתמשיהן 

 בישי גישה ליישובים הקמה/שדרוג כ 

  הרחבת שירותי התח"צ לכלל היישובים 

  התאורה ביישובים מערך הרחבת 

 
  בריאות

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

שאיפה לשוויון בשירותי הבריאות  שת"פ
 בגליל

  הגדלת שיתופי הפעולה עם מועצות אזוריות וערים שכנות 

 ורהכנת תכניות אב לבריאות ברמת המועצה והאז 
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נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

רמת 
 הבריאות

דאגה לעלייה מתמדת ברמת 
 ובנגישות אליהם השירותים

 

  למצב את הגליל כמוקד בריאות אלטרנטיבי 

  מיתוג האזור לתיירות בריאות 

 עידוד החיבור בין העוסקים ברפואה אלטרנטיבית 
יצירת 

 כתובת 
יצירת כתובת בנושאי בריאות 

 במועצה 
  מינוי מקדם בריאות מועצתי 

 ים לבריאות הגוף ובריאות הנפשמינוי רכז 
ניטור קבוע במדדי הבריאות  ניטור

 )ביחס למדינה(

 
 

 מעקב על רמות התחלואה וסיכונים בריאותיים 

  מעקב רציף של מדדי רמת השירותים 

  מעקב רציף על מדדי נגישות השירותים 

קפואה 
 מונעת 

 ייזום תכניות לרפואה מונעת 
 

 י חומשיםלפעול ליצירת פרויקטי בריאות לפ 

  קידום תכניות לאורח חיים בריא 

  תכניות לפעולה כנגד גורמים סביבתיים מסכני בריאות 

  תכניות מניעה כנגד חיות בית משוטטות ומסכנות בריאות 

 טיפול בפתרונות לגידול בעלי חיים למטרות חקלאות מחוץ לאזורי המגורים 

  טיפול מניעתי בסיכוני ביוב 

 בריא במערכת החינוך  הגדלת הפעילות לאורח חיים 

 סיוע בחיבור כלל הבתים במועצה לחשמל 

  עידוד תשתיות ספורט וטיילות להליכה ברגל 

 
  שקיפות

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

הגדלת השקיפות של עשיית  חשיפה 
 המועצה כלפי תושביה 

  יצירת זיקה בין תכניות שתוכננו בעבר למידת מימושן בפועל 

 בודה שמוצגות לציבור לאתר המועצה למעקבהעלאת תכניות ע 

 העלאת תוצאות של אירועי שיתוף והתייעצות עם הציבור לאתר המועצה 

  לייצר פורומים קבועים ורציפים של שיתוף ציבור אמיתי 

  להפוך את אתר האינטרנט הקיים לידידותי יותר הן להעברת מידע והן למטרות
 של יצירת דיאלוג בין המועצה לתושביה

 

  והקלות מס כנון ובנייהת

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

האם הפיקוח על עבירות בנייה שווה בין היישובים היהודיים ליישובים   שאיפה לפיקוח אוניברסלי  
 הבדואים

 על מנת שיהיה פיקוח על עבודת הוועדהלעשות הפרדת רשויות אמיתית    הגברת הפיקוח על הוועדה 
 לקלוט את המערכת החדשה על מנת לזרז תהליכים   של הוועדההגדלת רמת השירות  

  להגדיל את רמת השירות הכללית 

 לאפשר לוועדה יותר שיקול דעת שלא יוכלו להסתתר מאחורי החוק היבש 

  הפצת מידע תכנוני לטובת התושבים 
סגירת הפער בתכנון היישובים  

 הבדואים 
 שירות לתושבים את החוקים להגיע מפעם לפעם ליישובים הבדואים ולהסביר י

 והכללים 

 לסייע לשכונת שחאדה בכמון עם כביש גישה ומיסוד התכנון בה 

 ייזום תכניות מתאר חדשות ליישובים הבדואים 

  לדרוש הגדלת ההפרשה לצרכיי ציבור ביישובים הבדואים לטובת שצ"פ ומגרשי
 משחקים 

 החיים  לעשות ולהתייחס לתכנון ביישובים הבדואים בהתייחס לאורח
 תרבותוה

 התייחסות להגדלת שיעור היח"ד בבנייה רוויה לחסכון בקרקע   ייזום תכנון חדש ביישובי משגב  
קיום החלטת ממשלה בנושא  

 סים יההקלות במ
  תושבי קורנית אינם מקבלים סיוע מהמועצה לקבלת ההקלות 

 

 שליחות לאומית 

נושא 
 משני

 אמצעים מוצעים היעד 

תפקיד 
 לאומי

 תנועה גדולה לעזרה לחוזרים בשאלה  יחת תפקיד של שליחות לאומית לק

 אימוץ חיילים בודדים 

  ליווי עולים חדשים בשלבי הקליטה הראשונים 

 שת"פ אירוח תושבים מיישובים מהדרום 

  הקמת מוסדות תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים )דוגמת הרדוף המטפלת בחולי
 נפש( 

 


