
                 

                                                                                                                                                          

 

 אמנת שותפות ויחסי גומלין 

  חגי ישובקול קורא בנושא 

משמעותיים עבור  םמועצה אזורית גולן רואה חשיבות גדולה בחיזוק הלכידות הקהילתית בישובים דרך אירועי

הקהילה. קול קורא זה אמור לסייע ולעודד את הישובים לחגוג יחד כקהילה, להכיר את היסטוריית הישוב 

והחדשים ולחזק את החוסן הקהילתי. חג ישוב  םושלבי הקמתו, לתרום לגיבוש תושבי הישוב, הוותיקי

 וכן הלאה(. 35, 30, 25עגול וחצי עגול ) ייישובמתייחס ליום הולדת 

 :העקרונות הבאים יממשו אתקוראים  קולות

 אזור.ישוב וליעדים החשובים ל םמקד .1

 .שנקבע למה בהתאם נוספים וסטנדרטים להגשה קריטריונים מציב .2

 .ישובים-מועצה משותפת לעבודה מוסדר דפוס מייצר .3

יתרום לחיזוק תחושת גאוות  עהאירומרכזי ומשמעותי לציון חג הישוב העגול.  עאירוהתמיכה: קיום  מטרת

יתרום לאיחוד ולגיבוש כלל תושבי הישוב בכל קשת הגילאים,  עהאירוהיחידה והשייכות לישוב ולגולן. 

  והפעילויות. םהיכרות בין התושבים החדשים לוותיקים ויצירת שיתוף פעולה יישובי בהפקת האירועי

 : אחד או יותר מהיעדים הבאיםתמקד בבישוב תת לויהפע

 משמעותי לאיחוד ולגיבוש תושבי הישוב. עקיום אירו .א

 :  ד בתנאי הסף הבאיםועמל המגישעל הישוב 

 עמידה בתשתית ארגונית כפי שהוגדרה באמנה השותפות. .א

 .עהאירוצוות להפקת  בחירת .ב

 .הישוב ומקדמת את מטרותיוארגוני של -כלכלי-חברתי-הפעילות תורמת לחוסן קהילתי .ג

 .שהועברורונות לעק ובהמשך המועצה עם פעולה שיתוףאת התוכנית ב יפעילהישוב  .ד

 פי המפתח הבא:-המרכזי בחג הישוב תהיה על עלאירותמיכת המועצה  .ה

  אלש"ח. 10 תהיה עד לסכום שלבשנים חצי עגולות השתתפות המועצה 

  אלש"ח. 20תהיה עד לסכום של בשנים עגולות השתתפות המועצה 

  אלש"ח. 25תהיה עד לסכום של השתתפות המועצה  25בחגיגת 

  אלש"ח. 50תהיה עד לסכום של השתתפות המועצה  50בחגיגת 

 .מעמידה המועצה ומים אותםהסכמ 50%-מ יפחתלא שהישוב מעמיד תקציב נגדי  .ו

 :לוח זמנים

 . עהאירו קיוםלפני עד שלושה חודשים  זוש בקשה לתמיכה יהגל יש .1

 .)תוכן ותכנית מפורטת, צוות, משתתפים, מועד וכו'( יש לציין את כל פרטי הארועבהגשה  .2

 בבקשה שהוגשה.לאחר דיון  היהת עקרוני אישורהודעה על  .3

 .ביצוע חהגשת דו"ליישום הפעילות ויוגדרו לוחות הזמנים ל במועד זה .4

 דו"ח ביצוע.לאחר קבלת יהיו לישוב אישור סופי והעברת התמיכה  .5

 .מנכ"ל המועצה ,לעמיחי אלבהניתן לפנות  לשאלות

 , כפי שמופיע בראש עמוד זה.לוגו מועצה , יופיעעוהאירשל  פרסום: בכל שימו לב


