14/2/17
תוכנית מאור
בואו להיות שותפים לדרך
מושב מאור ,בשיתוף עם המועצה האזורית מנשה ,החליט להניע מהלך של
תכנון היישוב לשנים הקרובות במישורים שונים .במסגרת העבודה על התוכנית
נערך מפגש לשיתוף הציבור ,שתכליתו הייתה להציף את הנושאים להתייחסות
במסגרת התוכנית.
לאחר איסוף המידע מהציבור ,נדרש להביא הצעות ממוקדות ,שיתנו מענה
לסוגיות שעלו במסגרת שיתוף הציבור.
לטובת הכנת ההצעות ,אנו מקימים  3צוותי עבודה נושאיים ,שבהם יידונו
הנושאים השונים ,ויפותחו ההצעות הממוקדות ,אשר יחד ייבנו את תוכנית
הפעולה של היישוב לשנים הבאות.

זה הזמן להתנדב ולקחת חלק בעשייה  ,בחשיבה ובהשפעה
על החיים במאור.
בואו להיות שותפים לחשיבה והצטרפו לאחד הצוותים.
הצוותים ייפגשו במהלך כחודשיים ,אחת לשבועיים ,או על-פי הצורך.
במהלך חודשים אלה ,יחקרו את הנושאים הרלוונטיים לפי הצורך,
ויגבשו את ההצעות הקונקרטיות לבחינה בוועדת ההיגוי.
בהמשך לפרסום זה תמצאו את נושאי הצוותים ונושאי הדיון בהם.
ההרשמה אצל שירי ,במזכירות1954maor@gmail.com :
לנוחיותכם ניתן גם דרך הלינק :
https://docs.google.com/forms/d/1mjM6FAn5iPlfxRaBkLROOQYAMv_eoTxqcuWts107NM/edit
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 .1תרבות וקהילה
צוות זה יעסוק בשאלות אמצעי התקשורת של הקהילה ,לכידות חברתית,
קבלת האוכלוסייה החדשה ,התרבות הקהילתית ועוד .הצוות יגדיר את חזון
המושב המוצע בתחום זה ,ואת האופן שבו ניתן יהיה לחתור להשגת החזון
הזה .התוצר הסופי של הצוות יהיה תוכנית פעולה מוצעת וקווי מדיניות
מומלצים.
נושאים שעלו בשיתוף הציבור (רשימה חלקית)
עיקרי הדברים

מספר הפעמים שעלה
בדיון

תקשורת מכבדת בין התושבים ויצירת מערך
מידע ושיתוף רעיונות (עיתון/עלון/ירחון)
פעילויות משותפות ומציאת מכנה משותף

14
12

הכרת ההיסטוריה והמסורת של המושב

6

למצוא פתרון להיעדר התנדבות מספקת
במושב
לעודד הכרות בין תושבי המושב

6
6

ליזום פעילויות משותפות בין דתיים וחילוניים

4

ממ"ש  -משמעות ,מחויבות ,שייכות וצח"י -
צוות חוסן יישובי
תשתיות כחיבור בין אוכלוסיות

4
1
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 .2משאבי המושב
צוות זה יעסוק בשאלת הגדלת המשאבים של המושב ,הן במונחים של
משאבים חומריים ,והן במונחים של הון אנושי וחברתי .הצוות ילמד את נושאי
המשאבים החומריים העומדים כיום לרשות יישוב ,מקורותיהם ,חלוקת
הסמכויות המוניציפליות ,היבטים משפטיים של גופי הניהול היישוביים ,סוגיות
של מיסים ,ארגון וכד' .כמו כן ,יעסוק הצוות במיפוי משאבי ההון האנושי
והחברתי במושב ,ויציע דרכים למנף את ההון האנושי לטובת היישוב.
נושאים שעלו בשיתוף הציבור (רשימה חלקית)
עיקרי הדברים

מספר הפעמים שנאמרו

זיהוי וניצול תבר"ים וקולות קוראים
מיפוי משאבי אנוש של המושב-
כישורים ,קשרים וידע/עיסוק.
לערוך סדר עדיפויות

3
2

אפשרויות להגדלת משאבים :הגדלת
מיסים ,ניצול מגרש ספורט ,בריכה,
חוגים ,מרכזי מסחר ,מועדונים
ופעילויות ,הכנסת פעילות מבחוץ,
אופניים ובסיס תמיכה לרוכבים ,אזור
תעשייה ,תחנת דלק.
מרשם תושבים  -רישום כתושב מעלה
את התקציבים המתקבלים מהמועצה.
שיתוף פעולה בין הוועד החקלאי לוועד
המושב ,איגום משאבים.

3
8

1
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 .3תכנון פיזי ושרותי ציבור
צוות זה יעסוק בתכנון המרחבי של היישוב ובפריסת שירותי הציבור בו .הצוות
ילמד ,בעזרת איש מקצוע ,מהם הצרכים הציבוריים הנורמטיביים של היישוב,
ינתח את המשמעויות של תוספת /הפרדת שירותים ,ויציע חלופות מנומקות
לפריסת שירותי הציבור.

נושאים שעלו בשיתוף הציבור (רשימה חלקית)

עיקרי הדברים

מספר הפעמים שנאמרו

מיקומם וכמותם של גני השעשועים שנויים
במחלוקת.
לשפץ או לסגור את כביש  8ולטפל בשאר
הכבישים.
הקמת בריכה והוספת מתקני ספורט/מרכז
ספורט
יש צורך בעוד בית כנסת
פנאי לנוער ולמבוגרים במתחם החדש

15

גני הילדים צריכים להישאר במרכז ,במושב
הותיק.
שיפוץ רחוב "האגוז"
תודה על שיתוף הפעולה
וועדת היגוי וועד מקומי מאור

15
11
7
4
4
3

4
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