לשכת ראש המועצה

-1199881
תאריך093.930.12 :
הקמת פינת מנוחה /מבואה /תצפית להנצחת יקירים
כחלק מפיתוח שבילים וטיילות בתחומי המועצה

א3

פינת הנצחה
()1

פינת מנוחה /מבואה /תצפית להנצחת יקירים ישולבו בשבילי הליכה ,שבילי אופניים או טיילות
בתחום המועצה (להלן " -פינת הנצחה") ,ביחס לכל מי שהיה בחייו תושב משגב העומד
בקריטריונים להנצחה3

()2

פינות אלו ימוקמו בסמוך לשביל (מרחק שלא יעלה על  0.מטר מהשביל) ,במקומות בעלי
מאפיינים התואמים לייעודם כדוגמת :מבואת כניסה לשביל ,עץ גדול המהווה בסיס ליצירת פינת
מנוחה ,נקודת תצפית מעניינת וכד'3

()3

הפינות יתוכננו ע"י אדריכל נוף /מתכנן הפרויקט ויהיו בעלי אופי זהה לאופי השביל בו הן מצויות
(שביל סלול אספלט /שביל מצעים /הימצאות מתקן תאורה וכד')3

()4

הפינות לא יכללו אלמנטים הדורשים תחזוקה מעבר לתחזוקה הבסיסית הנדרשת לשביל
במסגרתו יוקמו הפינות ,לא יבוצע גינון אינטנסיבי אלא צמחייה מקומית בלבד3

()5

פינות ההנצחה יתוחזקו ע"י המועצה במסגרת התחזוקה הכללית של השביל או הטיילת במסגרתה
הם הוקמו3

ב3

לבקשת המשפחה ,או לבקשתו של גורם ציבורי מוכר ,תתאפשר הנצחה בדרך של הקמת פינת הנצחה
להנצחת שמו של תושב העומד בקריטריונים להנצחה.

(המשך)
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ג3

להלן הקריטריונים להנצחה:
()1

חללי צה"ל

()2

קורבנות פעולות איבה

()3

ותיקי משגב בעלי תרומה ייחודית לקהילה לאורך שנים רבות3

()4

יקירי משגב3

ד3
()1

עלות הקמת פינת ההנצחה ,כולל לוח הנצחה ,וכולל הסדרת הגישה אליה ותחזוקת פינת ההנצחה
למשך  1.שנים ,מוערכת בסך של כ3₪ 9.,... -

()2

המבקש להנציח את שם יקירו בדרך זו ישלם למועצה ,סך של  ,₪ 9.,...כסכום קבוע וסופי
לכיסוי השתתפותו בעלות ההקמה והתחזוקה3

ה3

ו3

()1

מיקום הצבת לוח ההנצחה יתואם מול המועצה ומתכנן הנוף של הפרויקט3

()2

מידות הלוח יהיו עד לגודל של  0./0.ס"מ3

()3

החומר ממנו ייוצר לוח השלט ייקבע ע"י המועצה3

()4

נוסח הכיתוב יהיה באחריות מבקש ההנצחה ,אך יהיה כפוף לקבלת אישור המועצה3

בקשה להנצחה תוגש לוועדת ההנצחה של המועצה אשר תבחן את הבקשה ,וככל שתאושר תנחה הועדה
את אגף ההנדסה של המועצה על ביצועה3

ז3

הרכב הוועדה ייקבעו על ידי הנהלת המועצה ,כאשר ההרכב הנוכחי הינו כדלקמן :דני עברי ,חיה בנדק,
תומר לוין ,שייקה פרנקו3
בברכה,
דר' חיה בנדק
מנכ"לית המועצה

דני עברי
סגן ומ"מ ראש המועצה
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