לשכת ראש המועצה

 04במאי,

0061

כו' בניסן,

תשע"ו

סימוכיןWD – 16066 :

יקיר משגב
מטרה :מיקוד תשומת לב ציבורית בתושב או קבוצת תושבים או בדמות או קבוצה שתורמת תרומה
משמעותית לקהילה או לחברה או להתיישבות במשגב .הענקת ה "אות" יכולה להיות משיקולים
חינוכיים  ,הצהרתיים  ,או הסברתיים  ,ובמטרה לחזק להוקיר להבליט או לחשוף.
סוגי "יקירים" אפשריים:



מתנדב תושב שפעולתו מחזקת את הקהילה ו/או תורמת לחברה המקומית  /האזורית.
קבוצת מתנדבים כנ"ל.

התבחינים הבאים שייכים למתנדב ,לעובד שכיר או עצמאי שהאמור נעשה במסגרת
תפקידו/עבודתו או בנוסף/במקביל בזיקה ישירה או עקיפה:


תושב משגב שהתמיד במשך זמן רב בפעולה שהביאה תועלת נצברת משמעותית
לקהילה לחברה או להתיישבות.



תושב שנתקל באתגר או בקושי ובאמצעות משאבים אישיים וקהילתיים התמודד בצורה
מעוררת השראה.



תושב שגרם  ,לאורך זמן  ,לשיתוף פעולה  ,עשייה למטרה משותפת ו/או התגברות על
ניגודי אינטרסים בין תושבים בקהילה או בחברה ביישוב  ,ביישובים או באזור.



תושב שמעורב ומשמש לאורך זמן כדוגמה לשיתוף פעולה ותמיכה הדדית בין אוכלוסיות
שונות כגון  :יהודים -ערבים  ,בדוויים  -דרוזים -נוצרים וכו ' ,דתיים -חילוניים  ,שילוב בעלי
צרכים מיוחדים  ,תתי קהילות בתוך יישוב  ,שני יישובים שכנים  ,קשישים וצעירים  ,דוברי
שפות שונות וכו '.



תושב משגב שביצע פעולה משמעותית  ,פורצת דרך ומועילה לקהילה  ,לחברה או
להתיישבות .במקרה זה הדגש על המרחב המקומי /איזורי.



אדם שעבר להתגורר במשגב  ,שבעבר עשה פעולה חריגה וראויה לציון .במקרה זה הדגש
על הגדלת התודעה של התושבים  ,הצפת מודל לחיקוי  ,או חשיפת מורשת עבר.
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התבחינים הבאים שייכים למתנדב ,לעובד שכיר או עצמאי שהאמור נעשה במסגרת
תפקידו/עבודתו או בנוסף/במקביל בזיקה ישירה או עקיפה ,ושאיננו דווקא תושב משגב:



אדם שהשפיע לטובה על הרבה תושבי משגב ושימש כמודל לחיקוי ו/או להשראה ו/או להכוונה
לעשייה חיובית לקהילה ו/או לחברה.



אדם שעשה פעולות פורצות דרך ומשמעותיות לקידום הפיתוח ו/או הכלכלה המקומית.



אדם שעשה פעולה בלתי שגרתית שבדיעבד הסתבר שמנע נזק משמעותי לתושבים.



אדם שמהווה מופת לערכי ה"ליבה" של משגב.
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