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מועצה מקומית מגדל תוצרי סדנת מנהלים
3/3/2021
מועצה מקומית מגדל – תמונה עתידית (חזון)
מגדל -מושבה קסומה למרגלות הארבל על גדות הכנרת .מקום
נפלא לחיות ולבקר בו.
מגדל תהיה רשות איתנה ומאוזנת כלכלית שתספק לתושביה
תשתית מתוחזקת היטב בסטנדרטים גבוהים ושירותים
מוניציפאליים שוטפים איכותיים ומגוונים.
ברשות תתקיימנה פעילויות חברה ,תרבות וספורט ענפות
התומכות בחיזוק הזהות המקומית ובגיבוש הקהילה.
הרשות תפעל להרחבת היישוב כך שיתאפשר לבנותיה ובניה
להשתקע בה.
רצועת החוף הייחודית שבתחום שיפוט המועצה תהפוך לפנינת
תיירות אטרקטיבית ותוססת ויחד עם פיתוח לב המושבה
ההיסטורי ישמו את מגדל במקום מוביל במפת התיירות בישראל.
ברשות תפעל מערכת חינוך פורמאלית ולא פורמאלית עשירה
המספקת שלל פעילויות מותאמות לצעירים ולבוגרים.
חוסן ובטחון יישובי -המושבה תהווה מרחב קהילתי פתוח ובטוח
לכלל התושבים.
מועצה מקצועית הרואה במתן שירות איכותי ומתקדם לתושבים-
ערך מוביל.
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מטרות העל של המועצה
(בקטן ,מתחת לכל כותרת פירוט המבהיר למה הכוונה)

 .1חיזוק חוסנה הכלכלי של המושבה
▪ העמקת בסיס הגביה
▪ עידוד פתיחת עסקים ומתחמי תיירות (למשל "מסלול ירוק" לעסקים)
▪ הקמת אזור תעשיה זעירה
▪ התאמת מבנה המועצה לטיפול בתחום התיירות
▪ ייזום פרויקטים כלכליים ע"י המועצה (גגות סולאריים ,חניון בתשלום ,עין
נון)
▪ ייזום פסטיבל שנתי כלל ארצי

 .2ייזום פעילויות להרחבת היישוב
▪ הכנת תכניות מתאר להרחבת היישוב
▪ פעילות מול ממ"י להקצאת קרקעות מינהל נוספות לישוב
▪ ייזום הקמת שכונה חדשה לצעירים
▪ ייזום הקמת מתחם לצעירים (בשילוב עם פעילות של תרומה לקהילה)

 .3פעילות חברתית ,תרבותית ספורטיבית ענפה ומגוונת
בישוב
▪ הקמת אודיטוריום/מרכז קהילתי רב תכליתי יישובי
▪ הרחבת פעילויות ההתנדבות
▪ הרחבת אירועי התרבות המתקיימים בישוב ופתוחים לציבור (הופעות,
הרצאות ,סיפורי חיים ,קונצרטים)
▪ שמירת הצביון והתרבות של הקהילות המגוונות בישוב לצד חיזוק הזהות
המקומית (שבוע עדות ,אירועים וטקסים שנתיים וכיו"ב)
▪ פעילויות לעידוד סבלנות וסובלנות לאחר במערכות החינוך
▪ הקמת עמותה לקידום הספורט
▪ עידוד הספורט היחידני והעממי
▪ הקמת מתקני ספורט
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 .4הפיכת מגדל ליישוב תיירותי מוביל בישראל
▪
▪
▪
▪
▪

הקצאת משאבי ניהול לתחום התיירות במועצה
מיתוג תיירותי אטרקטיבי
גיוס משקיעים מהארץ ומחו"ל להקמת טיילת ,מתקני קיט ספורט ונופש
הכשרת עובדים לתחום התיירות מקרב תושבי מגדל
טיפוח ושדרוג רחוב הראשונים (בתי קפה קטנים ,שוק איכרים ועוד)

 .5מערכת חינוך פורמאלית ולא פורמאלית עשירה
▪
▪
▪
▪
▪
▪

הקמת מרכז למידה רב  -תכליתי
שדרוג תשתיות מתחמי החינוך השונים ביישוב
יצירת אקלים חינוכי בטוח
הרחבת היצע פעילויות החינוך הבלתי פורמאלי (חוגים ,הרצאות ,מרכז
למידה ,תנועות נוער)
הקמת מרכז צעירים (גילאי )18-25
הקמת מרכז מוסיקה

 .6שדרוג השירות לתושב
▪
▪
▪
▪
▪
▪

טיפול עומק בתשתיות (כבישים ,מדרכות ,תאורה ,שטחים ציבוריים)
שדרוג אתר האינטרנט
הנגשת שירותים ובכלל זה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות
מוקד 106
עידוד הקשר הבלתי אמצעי עם התושבים
שיפר הבטחון האישי :רישות הישוב במצלמות ,התקנת שערים בכניסות

 .7מועצה מקומית מקצועית ויעילה
▪
▪
▪
▪
▪
▪

הגדרת תחומי אחריות ותפקידים לעובדי המועצה
עידוד יציאה להכשרות מקצועיות
גיבוש ההנהלה וצוות העובדים (דיוני עדכון ,פעילויות ואירועים שוטפים)
גיבוש אמנת שירות סדורה (תפיסה ,נהלים ומדדים)
הטמעת תהליך בניית תכנית עבודה שנתית מבוקר
טיפול עומק בתשתית המחשוב של המועצה
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ערכי המועצה
❖ כבוד הדדי ,סובלנות ושיתוף פעולה
❖ שייכות ,לויאליות ונאמנות של עובדי המועצה לארגון וליישוב
❖ פעילות מתוך תחושת שליחות תוך גילוי מוטיבציה ומוסר
עבודה גבוה
❖ ביצוע עבודת המועצה באופן מקצועי ,שקוף וסדור תוך
שמירה על מינהל תקין ושילוב תהליכי תכנון ובקרה

