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פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין 3/2021
מיום  7במרץ 2021

ארבל
בית קשת

נוכחים:

כפר זיתים

ניצן פלג – -ראש המועצה
אופיר שיק – -בית רימון
דדי בן דוד  -מצפה
נועם תבור – -כפר קיש
אהובה שחור  –-שדמות דבורה
אבשלום חביב  -ארבל
שלום אשכנזי  -לביא
דוד בן אור  –-מצפה נטופה
גלית ארז – -בית קשת
אבנר כהן – -כפר זיתים
כרמית ימיני  -הזורעים
אריה אברהם  –-כפר חיטים
הדס דרי  -אילניה
ישראל פרידמן  –-שדה אילן
יהודה גמליאל  -מסד

כפר חיטים

נעדרים:

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

כ"ד אדר תשפ"א
 08מרץ 2021

רוביק סמאג'א – -גבעת אבני
רחלי בן זקן –  -שרונה
דודו ברגר – -גבעת אבני

משתתפים נוספים:
אורטל יצחק
שלמה אלקחר
נפתלי פרידלנדר
אבי קורנס

על סדר היום:
תקציר התהליך האסטרטגי שמבוצע במועצה בשנה וחצי האחרונות
.1
אישור לשינוי וחידוש שם המועצה
.2
.1

תקציב התהליך האסטרטגי המבוצע במועצה בשנה וחצי האחרונות
מציג את תקציר התהליך האסטרטגי שמקודם במועצה בשנה וחצי
אופיר שיק
האחרונות.

שרונה
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מטרת התהליך הינה להתאים את משאבי המועצה ופעילותה העתידית
להזדמנויות הניצבות בפתחה.
 3אבני הדרך המרכזיות בתהליך היו :מחקר – חזון – השפעה .בשלב ראשון
בוצע ניתוח מחקרי להבנת מצב הארגון בהווה ,בשלב שני גיבוש החזון
המועצתי בהשתתפות הנהגות היישובים ,חברי המליאה ונציגי ציבור ,ובשלב
השלישי השתרשות של התהליכים הנ"ל והשפעה על מרחבי העשייה .בכלל זה
ניתן לציין שורה ארוכה של פעולות שבאו להתמודד עם התובנות מהמהלך
האסטרטגי .עם חלק מהתובנות ובכללם נפקדות ממפת התיירות האזורית,
חוסר חיבוריות בין יישובי המועצה והיעדר מינוף יתרון מיקום המועצה ,נועד
תהליך המיתוג מחדש כתהליך תומך חזון.

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

ניצן פלג

מציין ומדגיש שהמועצה נמצאת בתהליך מתמשך לפיתוחה בתחומים השונים
ושינוי שם המועצה הוא חלק מהתהליך שתומך בהמשך העבודה ,שינוי השם
מהווה "חליפה" לעשייה הברוכה שנעשתה בשנתיים האחרונות ותמשיך
להיעשות.

אבי קורנס

מחברת ר.א.ש תיירות ,מציג את עיקרי העבודה המחקרית שבוצעה על ידי
צוות בהובלתו ,ומיפוי הנכסים המרכזיים של האזור .בעקבות מיפוי זה גובשה
"אסטרטגיית המותג" שבתמצית הינה שאנחנו  -הגליל ממש .החלק הכי נגיש
של הגליל ,זה שיש לו את המיקום הכי טוב .קרובים לכנרת ,לנצרת ,לגליל
העליון ולגוש דן בזכות עורקי תחבורה ראשיים שעוברים אצלנו .אזור של
סיפורים ,דמויות מופת וגיבורים תנ"כיים שפעלו בו .אזור רלוונטי לכל
הדתות ,המיוצגות במרחב בחיי היום יום .אזור חקלאי של שקט ושלווה
כפרית .אזור של אנשים טובים ושל קהילתיות חזקה .אזור עם אייקונים
ברורים :התבור והארבל.
המסקנה וההמלצה המרכזית מהתהליך שהובל על ידי הצוות של אבי הינה
כי :החיבור של אוכלוסיית המועצה לשם "גליל תחתון" חלקי ולא חזק .המונח
תחתון פוגע בדימוי המועצה  -לכן נכון להיפרד ממנו .מאידך המונח גליל הינו
ערך יסוד עקרוני וחיובי  -לכן הוא חייב להיות בסיס של כל שם חדש.

הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה

אופיר שיק
שדה אילן

מציג את גאנט ההתקדמות לשינוי שם המועצה ומיתוגה מחדש הפרוס על
החודשים הקרובים עד לחודש יולי  .2021ומביא לעדכון המליאה הקמת
פורום מיתוג בין יישובי ולאישור המליאה – שינוי שם המועצה.

שדמות דבורה
התייחסות חברי המליאה.
שרונה
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לאשר ברוב של  14בעד ,ללא נמנעים ומתנגד אחד (אבשלום חביב) את שינוי שם המועצה.
בהתאם להמלצת היועץ המקצועי ,יש לשמר את השם גליל ולהיפרד מהשם תחתון.

ניצן פלג

מברך את חברי המליאה על התמיכה הגורפת במהלך ועל ההחלטה החשובה
שתסייע ותתרום להמשך פיתוח וקידום המועצה.

בית קשת
בית רימון

נפתלי פרידלנדר

נועל את הישיבה בשעה 20:10

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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