
 2021וועדת מדליקי המשואות 

ומדינת ישראל בת   66, דימונה בת  2021התכנסנו לבחירת מדליקי משואות ביום העצמאות לשנת 
 שנים. 73
 

השנה הייתה מאתגרת וקשה בשל הקורונה. דווקא בימים אלו התגלו מעשי התנדבות ופעילות למען 
 הנזקקים. 

 
על בודדים או על קבוצות תושבי דימונה שפעלו וועדת מדליקי המשואות פונה לציבור להמליץ 

 ופועלים לרווחת תושבי העיר שלא במסגרת עבודתם.
 

חינוך, התנדבות, דת, בטחון, ספורט, תרבות, כלכלה, רפואה, המשפחה   -:תחומי התרומה
 הדימונאית, מפעל חיים )במקרה זה לא רק לתושב העיר(.

 
 מסר ע"י יד לבנים.משואה בשם משפחות שכולות ת         הערה:

 .משואה בשם תלמידי בתי הספר תמסר ע"י מועצת התלמידים ואגף החינוך 

  .עובדי עירייה ועובדי הקרן לפיתוח דימונה, אינם רשאים להשתתף 

 הוועדה רשאית להציע שמות מועמדים 
 

   eirh@Dimona.muni.ilm: למייל הציבור מתבקש לשלוח את ההמלצות
 12:00בשעה:  21.3.21עד לתאריך:   yaffaz@Dimona.muni.ilאו למייל: 

 
או להגיש במעטפה למר מאיר חזן מנהל אגף התרבות או לגב' יפה עזריה מנהלת המכרזים 

 והוועדות בקומה ג' בבניין עיריית דימונה.
 
 

 ריונים והתחומים להלן:הקריט

 ממערכת החינוך אנו מקבלים שם של תלמיד. מיד לבנים מקבלים שם של משפחת השכול.

 תחומי הדלקת המשואות: .1

 )כוחות הביטחון ) צבא, משטרה, מד"א וכיבוי אש 

 מתנדבים/תרומה לקהילה 

 בעבר או בהווה, שתרם ותורם להאדרת שמה של דימונה ושל מדינת  דימונאי -שגריר העיר

 ישראל.

 ספורטאים ומאמני ספורט 

 אנשי חינוך 

 תעשיה/מסחר ויזמות 

 מפעל חיים 

 אומנים ואומנות 

 תעשיה ומסחר 

 משפחה מוצלחת ותרמה תרומה משמעותית לפיתוחה ושגשוגה של  -המשפחה הדימונאית

 דימונה.
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 הקריטריונים: .2

 ה הינה מתמשכת ורבת שנים, תושבי העיר )למעט תחום השגריר( או חלקם נהנים התרומ

 מתרומתם.

 .התרומה נעשתה במסגרות לא פורמליות 

 קבוצה או יחיד. -הומלץ ע"י הציבור 

 .כמות ההמלצות  אינה קריטריון לבחירת המועמדים 

 חברי הוועדה רשאים להמליץ 

  להדליק משואה. לא יוכל –מועמד שקיבל אות ראש העיר למתנדב 

 .מועמד שקיבל את פרס החינוך לא יוכל להדליק משואה בתחום בו קיבל פרס 

 .לחברי הוועדה יש שיקול דעת בהצעת המועמדים ובקבלת המועמדים 

 .עובדי עיריית דימונה אינם רשאים להדליק משואה במסגרת העבודה 

 .הוועדה רשאית להציע על אדם, אם לא היה עליו ממליצים 

 ם אנשים חיוביים שתרמו ותורמים במשך שנים לעיר.המומלצי 

 יש לפרסם את הקריטריונים והתחומים לידיעת הציבור במקומונים וברשתות החברתיות 

 


