
  

  ערכי המועצה
  

  אהבת אדם .1

המשמעות לייצר איזון בין פרטים, בין בעלי צרכים מיוחדים, בין קהילות, בין יישובים רחוקים  – פעריםסגירת   .א

, שוויון, שאיפה לסיוע לחלשיםלקרובים וכל חוסר איזון מובנה הקיים היום. הערכים המשויכים אליו הם: 

 , וערבות הדדית. עזרה הדדית

יש להכיר בכך שיש תושבים או קבוצות שונות אחת מהשנייה ועל קהילת משגב להכיר בשוני  – הכלת שונות  .ב

כבוד , הכרה של האחר, הכלה, קבלת האחר והשונהולקבל אותו לחיקו כשווה. הערכים המשויכים אליו הם: 

 . סובלנות, והדדי
  

  בינוי קהילות  .2

אותם ערכים שהופכים קבוצת אנשים שגרים בשכנות לקהילה חיה ותוססת. הערכים המשויכים  – קהילתיות  .א

 עבודה משותפת, סולידריות, מימוש כקהילה, חיבוריות, התנדבות, גאווה מקומיתאליו הם: 

ערכים שבלעדיהם נעלמים בהדרגה אותם אבני בניין שהפכו את הקהילה לקהילה טובה.  – בינוי קהילה  .ב

, גישור והסכמות, חמלה, שלום פנימי, תקשורת, היכרות, אמון, אהבת חינםמשויכים אליו הם: הערכים ה

 התנדבות.

ערכים שבונים את ההמשכיות של הקהילה ואת הסיבה לרצות להישאר בה ולתרום לה  – שייכות והמשכיות  .ג

חיבור , משפחתיות, רב דוריות, תחושה של בית, מקום שהוא ביתכל הזמן. הערכים המשויכים אליו הם: 

 , תכנון ארוך טווחבנים חוזרים, למקום
  

  חיזוק קשרים בין קהילתיים  .3

  

ערך זה מחבר קבוצות שונות לפסיפס של טעמים, נושאים, מנהגים כדי להביא לעושר רב יותר  – רב תרבותיות  .א

 הילותקהילה של ק, רב תרבותיות, פסיפס של קהילותשל החיים יחדיו. הערכים המשויכים אליו הם: 

ישויות מתבדלות על תכונות כגון: דת, דתיות, אידיאולוגיה ועוד. הערכים  2חיים זה לצד זה של  – קיום משותף  .ב

פחות גדרות , מודל קיום משותף, גישור בין תרבויות, אי של חיים יחד בתוך ים של סכסוךהמשויכים אליו הם: 

 . ומחסומים



חיות זה ליד זה אלא לבנות שותפות ושיתוף באספקטים שונים שלב נוסף בדו קיום לא רק ל – שיתוף ושותפות  .ג

 תלות והדדיות, תחושת שותפות, מגוון, שותפות על אזוריתשל תחומי החיים: הערכים המשויכים אליו הם: 

זהו הערך שמאפשר ואף מעודד את הייחודיות, את פיתוח המורשת והמיוחד בכל פרט, קהילה, או  – ייחודיות  .ד

 .עצמאותו בחירהקבוצת את התייחסות ללא דחיפתם למיזוג והאחדה. הערכים המשויכים אליו הם: 

 

  שמירה על הצביון הכפרי קהילתי  .4

תי מעוניינת לשמר אותו כפי שעיצבה אותו משגב שהייתה חלוצה בהגדרת היישוב הקהיל – צביון כפרי קהילתי  .א

 ירוק, ניקיון, שמירה על בנייה כפרית, פתיחות למרחבמתחילתו:  

, אקוסיסטםמבחינת תושבי משגב ההצדקה לקיומם כיישובים הוא החיבור לטבע והחיים כ – חיבור לטבע  .ב

  ושמורות הטבעוהחובה לשמירה על המרחבים הפתוחים  שילוב בין טבעי לאנושי, והזיקה לסביבהה

  

  סגנון הובלה החותר לשינוי והתחדשות .5

דמות ההובלה הנדרש במשגב הוא של חשיבה מחוץ לקופסא, לחיבור וסינרגיה בין כל הכוחות  – מנהיגות  .א

שותפות , כיוון ברור, הובלה בהירההאפשריים, ויצירת כיוון בהיר עבור כולם. הערכים המשויכים אליו הם: 

איגום , יזמות, ניצול הזדמנויות, מתן הזדמנויות, גמישות מחשבתית, דגש על העשייה, בהובלה וקבלת החלטות

 . משאבים

המנהיגות נדרשת שלא לקפוא על שמריה. מתבקשת לייצר מנגנונים רבים של התחדשות,  – התחדשותשינוי ו  .ב

ם אליו הם: של למידה מכל מי שאפשר, להתייחס למה שקורה סביב וניתוח מגמות מתמיד. הערכים המשויכי

מחזוריות ומעגל , למידה מתמדת, חיפוש מתמשך, התאמת עצמנו להשתנות מסביב, המשכיות ורב דוריות

 . טיפוח אוצרות טבע, קיימות לאורך זמן, החיים

 

סט ערכים זה צריך להנחות את העשייה במשגב מהיום והלאה תוך בחינת כל מרכיב בעשייה לאור מכלול ערכים זה. בחינה 

ירה את העשייה ולמעשה בוחנת כל צעד וצעד לאור סט רחב של ערכים על מנת להשיג ולממש טווח רחב ככל הניתן כזו מעש

  מהמטרות שהוצבו לנו. 

 


