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 עמוד קול קורא אגףמחלקה/
 3 19מעטפת קבועה קולות קוראים  

 4 תחום ותיקים בישוב -תוכנית אב ותיקיםמח' 

 5 ותיקיםפעילות פנאי  ותיקיםמח' 

 6 פיתוח קהילתי פיתוח קהילתימח' 

 7 פיתוח קריירה לצעירים צעיריםמרכז 

ופיתוח  מח' ילדים ונוער
 קהילתי

 8 הסדרת מערכות חינוך פנים קהילתיות בגולן

 9 תוכנית מוק"ה –הרכבי מוסיקה למבוגרים  מח' מוסיקה

 10 קהילתיפעילות בריאות וספורט עממי  מח' ספורט ויחידת בריאות

 11 שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה צמי"ד

 12 מובילי תרבות יהודית ישראלית עיינות

 13 יישוביתתרבות  מח' תרבות

 14 גישור ובניית הסכמות בישובים מרכז גישור

 15 ערב הוקרה צוותי חירום וחוסן ביישובים מרכז חוסן

 16-17 חוסן, פרט, משפחה מרכז חוסן
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 2019 קולות קוראים

 יקרים,שבי ראש ומנהלי קהילות וי

אנו פועלים במודל עבודה של קולות קוראים המאפשרים העברה מסודרת ומבוקרת של  שנים ארבעמזה 

וברת המרכזת את הקולות הקוראים היוצאים כמידי שנה מצורפת לעינכם ח תקציבים ייעודיים לישובים.

ההיגוי של אמנת השותפות בחן את תהליכי וכלי העבודה הקשורים ביישום האמנה בכלל צוות  השנה.

ועל סמך למידה זו, נבנו  ת לשיפור והטמעת הכלים הניהולייםוהקולות הקוראים בפרט. בחינה זו מכוונ

 .  2019הקולות הקוראים לשנת 

  

 הקולות הקוראים מממשים את העקרונות הבאים:

 ביטוי את הצרכים הממשיים שלו.. הישוב מביא לידי 1

 . המועצה מקדמת יעדים חשובים לאזור.2

 . הצבת קריטריונים וסטנדרטים להגשה.3

 . תיאום בין מחלקות המועצה השונות.4

 ישוב. -. יצירת דפוס מוסדר לעבודה משותפת מועצה5

 . מנהלי אגפים/מחלקות במועצה עובדים מול בעלי תפקידים מקבילים בישובים.6

  :י סףתנא

 תשתית ארגונית נדרשת 

 בעל תפקיד / ועדה רלבנטית 

 .קיום תכנית עבודה בתחום הרלבנטי 

 ארגוני של הישוב ומקדמת את מטרותיו.-כלכלי-חברתי-הפעילות תורמת לחוסן קהילתי 

 .הישוב יפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם המועצה ובהמשך לעקרונות שהועברו 

 

 :זמניםלוח 

 .9120/02/26 :עד לתאריך הגשת הבקשה תהיה .1

 .9/20103/05מתן הודעות על אישור התמיכה יהיה לאחר דיון בכל ההצעות, עד לתאריך  .2

 .9120/11/30יישום הפעילות והגשת דו"ח ביצוע יהיו עד לתאריך  .3

 .םואישור + מסמכים נלווים העברת התמיכה תועבר לישוב לאחר קבלת דו"ח ביצוע .4

 הרלוונטי, כפי שמופיעים בראש כל קול קורא.  לוגו האגף , יופיעעהאירושל  פרסום: בכל שימו לב

 

אנו מזמינים אתכם, מנהלי הקהילות והנהגות הישובים  להסתייע בתקציבים הייעודיים להגברת העשייה  

 הקהילתית, בהתאמה לתכנית העבודה השנתית של הישוב. 

 הקוראים ואנו פה על מנת לסייע. נמליץ לקיים חשיבה מערכתית לצורך בחירה מושכלת של הקולות

 הטפסים למילוי הקולות הקוראים יעלו בימים הקרובים  לאתר המועצה.
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 מנת שותפות ויחסי גומליןא

 תחום ותיקים בישוב –קול קורא בנושא תוכנית אב  -אגף קהילה

 

"הדור הבא" של -ו םומעלה )ותיקי 55-מציבה מעטפת כוללת לאוכלוסיית בני ה באגף קהילהמחלקת ותיקים 

המחלקה מפתחת מערך שירותים איכותי, הנותן תחושת כבוד ובטחון אישי  המועצה. יביישובותיקים( וה

לאזרחים הוותיקים, מאפשר צמיחה אישית בתחומים מגוונים, אפשרויות להרחבת הידע והעשרה, אפשרויות 

 למעורבות התנדבותית בקהילה ותחושה של ערך ומשמעות.

רב ותיק כפרט בתוך הקהילה הושימור והכרה במקומו של הלפעול למען אתגר משמעותי  אההמחלקה רו

לוועדות הוותיקים לבסס את פעילותן להנהגות הישובים ואנו מאמינים כי יש ללוות ולסייע  ,. כמו כןדורית

 למען הוותיקים בישוב.

 

   אב לתחום הוותיקים בישוב. ליווי  ישובים בבניית תוכניתהתמיכה:  מטרת

 

 התוכנית ליישום מטרת התמיכה, תבנה במשותף על ידי נציג האגף ונציג הישוב.

  

 :  תנאי התמיכה

 קול קורא זה מיועד לישובים בהם קיימת ועדת ותיקים פעילה ומתוקצבת למעלה משנתיים. .א

 קיימת פעילות קבועה לוותיקים מטעם הישוב. .ב

 ותיקים באופן קבוע.  30-בפעילות משתתפים למעלה מ .ג

  ₪.5,000תמיכת המועצה תהיה עד  .ד

  ₪.  2,500של לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ה

 

 .ישובים 4מוגבל ל קול קורא זה 

 

 נבקש לתאם פגישה לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות.

 

 .4872626-054בטלפון  vatikim@megolan.org.il:  לי אלין שנבור דוא"ל אשת הקשר
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 מנת שותפות ויחסי גומליןא

 קול קורא בנושא פעילות פנאי לוותיקים  -אגף קהילה  

 

"הדור הבא" של -ו םומעלה )ותיקי 55-מציבה מעטפת כוללת לאוכלוסיית בני ה באגף קהילהמחלקת ותיקים 

המחלקה מפתחת מערך שירותים איכותי, הנותן תחושת כבוד ובטחון אישי  המועצה. יביישובותיקים( וה

לאזרחים הוותיקים, מאפשר צמיחה אישית בתחומים מגוונים, אפשרויות להרחבת הידע והעשרה, אפשרויות 

 למעורבות התנדבותית בקהילה ותחושה של ערך ומשמעות.

רב ותיק כפרט בתוך הקהילה הושימור והכרה במקומו של הלפעול למען אתגר משמעותי  רואההמחלקה 

לוועדות הוותיקים לבסס את פעילותן להנהגות הישובים ואנו מאמינים כי יש ללוות ולסייע  ,. כמו כןדורית

 למען הוותיקים בישוב.

 
  לוותיקי הישוב.סיוע ועידוד ועדות הוותיקים להפקת פעילות :  התמיכה מטרת

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 העצמת הקשרים והלכידות החברתית של שכבת הוותיקים בישוב. .א

 סיוע לוועדות ותיקים. .ב

 

 :  תנאי התמיכה

קול קורא זה מיועד לישובים בהם קיימת ועדת ותיקים פעילה ומתוקצבת באופן קבוע בתקציב הישוב.  .א

 . 40-+( בישוב גדול מ55מספר הוותיקים )

 .  ₪ 2,000 עדתמיכת המועצה תהיה  .ב

 . ₪ 1,000לפחות של הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ג

 

 .ישובים 10-מוגבל להקול קורא 

 .ובבניית הפעילותנשמח לסייע בחשיבה, בתכנון 

 

 4872626-054בטלפון  vatikim@megolan.org.ilלי אלין שנבור דוא"ל  : אשת הקשר
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין 
 

  פיתוח קהילתי קול קורא בנושא -מח' לפיתוח קהילתי -אגף קהילה

 

. אנו 2019לכל קהילה באתגר המרכזי שהמנהיגות היישובית מסמנת לשנת לסייע  -מטרת הקול הקורא

 מזמינים את הנהגת הקהילה לבנות יחד עם המח' לפיתוח קהילתי תכנית חברתית. 

 יכולה לגעת בנושא אחד או בכמה נושאים.  התכנית

 :התחומים בהם נשמח לסייע ודוגמאות לתחומי פעילות

 .פיתוח פורום יושבי ראש ועדות -חיזוק ההון הארגוני, קורסי הכשרה -חיזוק והצמחת מנהיגות -מנהיגות

חיזוק הלכידות הקהילתית, חיבור בין קבוצות בקהילה, תהליך להתמודדות עם משבר חברתי,  -קהילתיות

 , בינוי קהילה.הזהות הקהילתית ברור או חיזוק

 .ולטתבקהילה, הכנת הקהילה הק םנקלטים בהשתלבותחיזוק ה -קליטה ואקלום

 בניית חזון, תהליך מיתוג, כתיבת תכנית אסטרטגית.  -אסטרטגיה

 תהליכים של שינוי בתשתית הארגונית של הקהילה, חיזוק ממשקים בין הישויות המנהלות את הישוב. -ארגון

, כלכליתכנית כלכלית, בדיקת היתכנות לפרויקט  –קידום עצמאות כלכלית של הקהילה -כלכלה וקהילה

 היחסים בין האגודות. לתתהליך להבש

 תנאי התמיכה:  

 .ישובים בלבד 10 -למוגבל קול קורא זה  .א

 ישובים המעוניינים לקבל את תמיכת הקול הקורא יגישו תכנית מנומקת למחלקה.  .ב

 כל ישוב רשאי להגיש בקשה לתכנית אחת בלבד. .ג

 התכנית תימדד על פי הפרמטרים הללו: .ד

משקל בקבלת   
 ההחלטה

 30% בשלות ויכולת הובלה -ההוצאה לפועל של התכניתיכולת  .1
 30% כמה התכנית תקדם לכידות  -השפעת התכנית על הקהילתיות .2
 20% עד כמה היא נדרשת -מובהקות הצורך בתכנית .3
 10% עדיפות לתכניות שיביאו לקידום נושא זה בקהילה ןתינת -קליטה ואקלום .4
 10% פסאלצאת מהקו -חדשנות ויצירתיות .5

 

 .₪ 1,000לפחות לתכנית. הישוב יעמיד תקציב משלים של ₪  5,000ה. גובה התמיכה יעמוד על 

 .2019 נובמברעל פי עמידה בתנאי אמנת השותפות, התוכנית צריכה להתבצע עד   .ו

 

 התכנית.שיבה, תכנון ובניית קהילתי לטובת ח ניתן להיעזר בצוות המחלקה לפיתוח 

 

 

 2008333-050נייד:  RotemK@megolan.org.il: רותם קבלו דוא"ל: אשת קשר
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 לצעירים  פיתוח קריירהקול קורא בנושא  -אגף קהילה  

ביישובי הגולן בדמות וועדת באגף קהילה, רואה חשיבות גדולה בביסוס תשתית ארגונית  מרכז צעירים

 21, בדגש על צעירים מגיל מהווים חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייהה ,המקדמת את אוכלוסיית הצעיריםצעירים 

 . 30עד גיל 

 ביישוב לעשותאת תחום הצעירים  הצעירים, על הוועדה אשר מובלת ע"י רכז הצעירים לקדםבחזון מרכז 

מרכז צעירים ך התחשבות באופי היישוב ובדיקת צרכי הצעירים. ולקיים פעילויות מותאמות לצעירים תו

כלים פעיל אשר נפגש אחת לחודש, בו הרכזים מקבלים תכנים ובאופן שוטף באמצעות פורום  רכזלווה את המ

הקשר  הרכזים למען עשיה מיטבית  תוך חיזוקבמטרה לחזק את  ובאמצעות למידת עמיתיםפעילות קידום הל

 .עם היישוב והגולן

תהליך  -בתחום פיתוח הקריירהאירוע חד פעמי או מתמשך שמטרתו קידום הצעירים   :התמיכה מטרת

מתמשך של רכישת כישורים ומיומנויות המאפשרים סיפוק בהווה וישמשו ככלים להתפתחות מקצועית 

לאורך זמן ואישית גם בעתיד. בעולם המודרני להתפתחות האישית והמקצועית השפעה רבה על איכות החיים 

 ישאר במקום מגוריהם.ומקור התעסוקה ו/או הפרנסה מהווה גורם רב השפעה על נכונותם של צעירים לה

כן מקצועי ואינפורמטיבי לצעירים, הרצאה, סדנא או מפגשים אישיים לצעירים והאירוע יכול להיות קיום ת

תוך שיתוף פעולה עם מרכז ועוד  ה, ייעוץ לימודי, התנהלות כלכלית, הרצאת השראבתחום הכוונה תעסוקתית

 צעירים גולן.

 
 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 ו/או הרצאה מעוררת השראה  הכוונה תעסוקתית, קיום הרצאה בתחום פיתוח קריירה .א

 ו/או התנהלות כלכלית קיום סדנא חד פעמית או מתמשכת בתחום פיתוח קריירה .ב

 צעירים למפגש(. 5)מינימום  להכוונה תעסוקתית לצעיריםמפגשים אישיים עם מאמן/ת  .ג

 

 :  תנאי התמיכה

קול קורא זה מיועד לכלל יישובי הגולן בהם קיים או ימונה רכז צעירים אשר לוקח או ייקח )החל  .א

 ( חלק בפורום רכזים של מרכז צעירים באופן עקבי. 2019מחודש אפריל 

 .במסגרת פעילות הפורום 2019 הכנת תכנית עבודה מסודרת לשנת .ב

 . ₪ 1,000עד תמיכת המועצה תהיה  .ג

  ₪. 500של לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ד

 

 .נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 7886604-054 נייד:  young@megolan.org.il   :: טל צרפתי דוא"לאשת הקשר
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 הסדרת מערכות חינוך פנים קהילתיות בגולןקול קורא בנושא   -מחלקת ילדים ונוער 

בשנת פעילות תשע"ט, יפעלו היישובים במסגרת אמנת השותפות להסדרת בעלי תפקיד במערכות החינוך 
 היישובית מלידה עד י"ב בשילוב וועדות חינוך.

ומחלקת ילדים ונער במרכז הקהילתי רואים צורך העולה מהישובים לקדם את מבנה אגף חינוך, אגף קהילה 
 ומהות מערכת החינוך היישובית לאור השינויים והתהליכים המשמעותיים שנעשו בה.

 

פיתוח והסדרה של מהות ומבנה מערכת החינוך היישובית תוך תהליך לכתיבת מסמך אסטרטגי   :מטרת התמיכה

  בשיתוף בעלי התפקידים)יישוב/ אזור(, הורים, תושבים ובני נוער בקהילהחינוכי קהילתי 

 

 :לפעולה הבאההתמיכה תסייע 

 תהליך לכתיבת מסמך אסטרטגי לתחום החינוך בקהילה )לידה עד י"ב(.
 

 :  תנאי התמיכה

 בעלי המאפיינים הבאים:  ישובים 2מוגבל ל קול קורא זה  .א

 חינוך.מנהל/ת מערכת  –קיום בעל תפקיד  .1

 יישוב שבעלי התפקידים במערכת החינוך היישובית  שותפים לפעילות האזורית ולמעגלי ההכשרה. .2

 

 . ₪ 4,000עד תמיכת המועצה והמרכז הקהילתי תהיה  .ב

 מסך הפעילות.  50%-ומ₪  2,000 -הישוב יעמיד תקציב נגדי שלא יפחת מ .ג

 

 

 7290399-050:  נייד  m_noar@megolan.org.ilירון קמרינסקי דוא"ל:  :איש הקשר
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 מוק"ה  - קול קורא בנושא הרכבי מוסיקה למבוגרים ביישוב -מחלקת מוסיקה מרכז קהילתי  

 

השמה דגש על  , וזו הפעם השלישית ברציפות בה היא פועלת. תוכנית2017תוכנית מוק"ה יצאה לדרך בשנת 

.יצירת חיבור קהילתי הרב דורי, דרך תחום המוסיקה ביישוב  

 
  אחרי צבא(. –הקמת הרכב מוסיקאלי יישובי )מבוגרים  : התמיכה מטרת

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 הקמת הרכב מוסיקאלי יישובי
 

 :  תנאי התמיכה

 בעלי המאפיינים הבאים:  ישובים 5מוגבל ל קול קורא זה  .א

 בות וחינוך באשכול המרכז הקהילתי.יישובים השותפים בפורום תר .1

 ימים מערך פעילות תרבותי וחינוכי.יישובים המקי .2

  .יישובים שיש להם וועדת תרבות )לרבות יו"ר / רכז וועדה( .3

  .יישובים אשר מקדמים קשר רציף ומקדם עם אשכול המרכז הקהילתי .4

 .להרכב עם מלווה מוסיקאלי שיותאם לסוג ומאפייני ההרכבמפגשים  20קיום  .5

  

 ₪.  8,000תמיכת המחלקה  תהיה עד  .ב

 ₪ .4,000מגובה התמיכה  50%של לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ג

 נוספים. ₪  4,000ישתתפו בגובה של  םהמשתתפים בחלוקה ביניה .ד

  .₪ 16,000סה"כ עלות התוכנית  .ה

 

 .בתכנון ובבניית הפעילותנבקש לתאם פגישה לחשיבה, 

 

 , מנהל מחלקת אמנויות הבמה ונציג האשכול של המרכז הקהילתי ,גל שוורץ : איש קשר

 5612349-052 , נייד: musigolan@gmail.comדוא"ל:  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musigolan@gmail.com
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין  

  ובריאותספורט קול קורא בנושא 

ופעילויות בתחום למטרה ליזום ולעודד פעילויות של ספורט עממי  םלעצמ ושמ והבריאותת הספורט ומחלק

 .לתושבי מ.א גולןהבריאות 

בישוב וגיבוש קהילתי  של התושבים שימור ועידוד לאורח חיים בריא הגברת מודעות, מטרות הפעילות הן 

 באמצעות פעילות ספורט  ובריאות משותפת.

 

 .פעילות בריאות וספורט עממי קהילתי  התמיכה: מטרת

   

 :   הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים

 .יום ספורט ובריאות קהילתי .א

 .וכו'(  "חכם בשמש"טורניר/ אירועי ספורט ובריאות קהילתיים )צעדה/ מרוץ/ תזונה בריאה/  .ב

 ( ופעילויות המקדמות את הנושאים בישובים.3שנתית הכוללת מס' אירועים )לפחות  תוכנית .ג

  

 על הישוב המגיש לעמוד בתנאי הסף הבאים:  

 ומיועדת לכלל תושבי הישוב )פעילות רב דורית(. העומדת ביעדי התוכניתפעילות קיום  .א

 הפעילות תכלול פעילות ספורט ותכני קידום בריאות.

 . המרכז את הפעילות תפקיד/ועדה בנושא הרלבנטיקיום בעל   .ב

הגשת תוכנית פעילות מפורטת )כולל תקציב( שאושרה בטרם ביצוע הפעילות ועומדת בלוחות הזמנים  .ג

 המופיעים בהמשך.

, כפי מח' הספורטלוגו יופיעו לוגו המועצה, לוגו מח' בריאות, לוגו 'אפשריבריא' ובכל פרסום של האירוע,  .ד

  .עמוד זה שמופיעים בראש

 :תהיה המחלקותתמיכת   .ה

 מעלות התכנית.   %50 -ולא יותר  מ₪  1000 עד  לסכום של  לפעילות חד פעמית:  .1

 מעלות התכנית.   %50 -ולא יותר  מ₪  2000 עד  לסכום של  לתוכנית שנתית:  .2

 גובה התמיכה ייקבע בהתאם לתכנית שתוגש ולהיקף הפניות. 

 מסך הפעילות.    %50-יפחת מ עמיד תקציב נגדי שלא יהישוב  .ו

   

ת ששולמו ע"י הישוב בגין הפעילות ואישורם בהתאם לתוכנית הגשת דו"ח ביצוע וקבלו לאחרהתמיכה תועבר  

 שהוגשה.

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 עד למועד ההגשה ל:  לשאלות ניתן לפנות

  מייל:  6548040-054יאיר נירון, מנהל מח' ספורט, בנייד /yair.niron@gmail.com  

 מייל 050-  5341738 בנייד  בריאות,  רכזת  נאור,  מיכל /  :  MichalN@megolan.org.il  

  

 

mailto:yair.niron@gmail.com
mailto:MichalN@megolan.org.il
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין  

 2019 שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילהקול קורא בנושא 

   

אגף ליעוץ וטיפול במועצה רואים חשיבות רבה ביישום עקרון הנורמליזציה -מרכז קהילתי גולן  ורכז חוסן 

לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות בתנאים הדומים ככול האפשר לתנאי החיים של  לבעלי צרכים מיוחדים.

וכן מתן מענים מגוונים לבעלי מוגבלויות ושילובם  .יים לרבות בשעות הפנאיאנשים רגילים בכול תחומי הח

 בקהילה. 

פעילות הילדים, בעלי הצרכים המיוחדים, במסגרות החינוך החברתי קהילתי מאפשרת להם לממש את  

 זכותם לפעילות חברתית מהנה עם בני גילם, התפתחות אישית, תחושת שייכות והרחבת הרשת החברתית.  

וכבר  לנוער המשלב זו פלטפורמה לעידוד הערבות הדדית, סובלנות וקבלת השונה. הם המבוגרים של המחר

 עכשיו מחזקת את החוסן הקהילתי.

בתוכנית העבודה בישובים יש לתת את הדעת גם לשינוי עמדות בקהילה, גם בבניית מערכת התואמת שילוב  

 וגם מערך ליווי והדרכה.

 
סיוע לקהילה באתגר השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בפעילות החינוך החברתי  התמיכה: מטרת

 קהילתי והקהילה בכלל.

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 הנחיית צוותי ההדרכה והחונכות ע"י  איש מקצוע המתמחה בתחום. -הנחייה .א

 חשיפה והסברה. ישינוי עמדות בקהילה באמצעות אירוע -שינוי עמדות .ב

 סיוע בהתאמה והנגשת הפעילות בהתאם לצרכי ילדי הצמי"ד -בניית מערך פעילות מתאים .ג

 סדנאות בנושאים שונים כגון סדנת גיבוש, סדנת התנסות, סדנאות ליווי והכשרה, סדנאות משלבות. .ד

 

 :  תנאי התמיכה

 6-21צרכים מיוחדים או יותר, בגילאי  עםקול קורא זה מיועד לישובים בהם יש שני ילדים  .א

 . ישובים לכול היותר 7 -תינתן לתמיכת המרכז הקהילתי ומרכז חוסן  .ב

  .₪ 3,000תמיכת המרכז הקהילתי תהייה עד   .ג

 מעלות הפרויקט.  ₪   1,000של  לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ד

 .2019 נובמברהתוכנית צריכה להתבצע עד סוף  .ה

 הקמת צוות שילוב צרכים מיוחדים יישובי.תנאי הכרחי הוא  .ו

 

רכזת צרכים מיוחדים במרכז הקהילתי ונציגת האגף ליעוץ וטיפול במועצה, הדס, יש לתאם פגישה עם 

 לחשיבה, תכנון ובניית תוכנית מותאמת לצרכים ולקהילה. 

  tsamidgolan@gmail.com : דוא"ל, רכזת צרכים מיוחדים -הדס שוורץ אשת הקשר:

 052-3056509נייד:  

 

 

mailto:tsamidgolan@gmail.com
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 עיינות קול קורא בנושא מובילי תרבות יהודית ישראלית  –מרכז קהילתי גולן 
היא יצירת מרחב של הפועלת כחלק מהמרכז הקהילתי,  ,יהדות ישראלית בגולן -אחת המטרות של "עיינות"

 גולן.  -אזור -קהילה -תרבות יהודית כחלק אינטגרלי מהזהות של קהילת הגולן על מעגליה השונים

ישראלית נדבך מרכזי  -במסגרת קול קורא זה, נבקש לאתר קהילות אשר רואות בתחום התרבות היהודית

 בהבניית החיים הקהילתיים ביישוב.

 הקמתסיוע לקהילות המבקשות לקדם את תחום התרבות היהודית ישראלית בקהילתם, ו: מטרת התמיכה

 לטובת העניין. "זהות" צוות

 הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים: 

 יה הקהילתייםיהובלת תחום תרבות יהודית ישראלית במעגלי העש .א

 היהודיתהעמקת החיבור בין התושבים בקהילה לזהותם  .ב

 התוודעות לערכי יסוד בחיים האישיים והקהילתיים .ג

 הבניית התרבות הקהילתית כחלק מתפיסה מעמיקה ומחוברת למהות. .ד

 

 :  על הישוב המגיש לעמוד בתנאי הסף הבאים

. )יכול להיות קהילהישראלית ב-אשר מתכלל את כל הפעילות הנוגעת לתרבות יהודית הקצאת איש קשר .א

 וועדות שונות, תרבות, חינוך, ותיקים(גם רפרנטים מתוך 

 מובילי תרבות יהודית ישראליתהקהילה במפגשים להשתתפות לפחות נציג אחד מתוך  .ב

מתוך  3כוללת לפחות  אשר תכנית עבודה רלוונטית לתחום תרבות יהודית ישראלית בקהילה הגשת .ג

 המרכיבים הבאים:

 קבלות שבת קהילתיות 

 תוכנית שנת בר מצווה בקהילה 

 תוכנית לשנת בת מצווה בקהילה 

  מועדים בלוח השנה 4ציון מינימום 

 קיום קבוצה קבועה לומדת בתוך הקהילה 

 .מפגשים בין מגזריים לנוער/מבוגרים במסגרת הקהילה 

 תוכניות נוספות שיוצעו ע"י הישוב. 

 .ובהמשך לעקרונות שהועברו עיינותהישוב יפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם  .ד

 והבניית התוכנית, תקבע במשותף על ידי נציג עיינות ונציגי הקהילה. דרך יישום

 :  תנאי התמיכה 

 קול קורא זה מיועד לכל יישובי המועצה האזורית גולן. .ו

   .₪ 4,000תמיכת עיינות תהיה עד  .ז

  .₪ 4,000של לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ח

 .הביצוע יותנה בפגישה לחשיבה, תכנון ובניית הפעילות

 2206486-050בטלפון  ayanot.golan@gmail.com :דוא"ל נטע קציר: אשת הקשר

mailto:ayanot.golan@gmail.com
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

  יישובית קול קורא בנושא תרבות - מחלקת תרבות  -מרכז קהילתי גולן

 

 ,ייחודית תרבות נוצרת בו, זהות של עוגן כל קודם היא הקהילה"

 אנשים עם אינטימיות של תחושה נוצרת, משותף סיפור נרקם

 ( יוסף בן שי. )"חברתיים וקשרים ערכים אתנו החולקים

 

  .התרבות היא הכלי המחבר בתוך הקהילות, הוא מייצר הזדמנות למפגש חוויה, גאוות יחידה ושייכות

 
  .משמעותיסיוע כולל בקיום אירוע קהילתי   :התמיכה מטרת

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 .יצירת שיתופי פעולה בין מחלקת התרבות ליישובים .א

 קיום אירוע פנים קהילתי. .ב

 .העצמת החוסן הקהילתי .ג

  .יצירת חוויה קהילתית .ד

 

 :  תנאי התמיכה

קול קורא זה מיועד ליישובים אשר מוגדר להם מוביל תרבות אשר מוביל וועדה פעילה עם תוכנית  .א

 שנתית.  

  ₪. 2,000 -עדתמיכת המועצה תהיה  .ב

 ₪. 2,000של לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ג

 

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות.

 

 6070992-052, נייד:  y.tarbut.golan@gmail.comמייל: , יהודית מזרחי: אשת קשר

 

 

 

 

 

mailto:y.tarbut.golan@gmail.com
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 2019אמנת שותפות ויחסי גומלין 

 קול קורא בנושא: גישור ובניית הסכמות ביישובים. -מרכז גישור ודיאלוג קהילתי  -אגף יעוץ וטיפול

מטרתו המרכזית . גוף מקצועי ליישוב מחלוקות בדרך של כבוד הדדי מהווהגולן  ודיאלוג קהילתי מרכז גישור

הגישורית בגולן. אנו שואפים כי תושבי הגולן יראו בגישור כלי ראשון לסיוע  שפהשל המרכז היא הנחלת ה

 בפתרון סכסוכים וישתמשו בשפה הגישורית בחיי היומיום.

 ה מישורים:פועל מרכז הגישור בכמכדי להשיג מטרה זו, מרכז הגישור 

  גופים ומוסדות בקהילה.לפרטים, מתן שירותי גישור ויישוב סכסוכים 

 )קיום תהליכי דיאלוג ובניית הסכמות ביישובים )בשיתוף המחלקה לפיתוח קהילתי 

 קיום קורסים וסדנאות לקבוצות שונות להנחלת השפה הגישורית 

 

השפה הגישורית. : הנחלת השפה הגישורית בגולן, חשיפה והכרות עםהתמיכה מטרת  

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 גישור ודיאלוג קהילתי. -קיום סדנאות/הרצאות ביישובים .א

העשרה והקניית כלים לתקשורת מקרבת וליישוב סכסוכים בהסכמה לתושבים ובעלי תפקידים  .ב

 מותאמות לצורך ולקבוצות אוכלוסייה שונות. -ביישובים

 

 :ביישוביםהרצאות  .א

הרצאה לכלל תושבי היישוב שמטרתה ליצור הכרות ראשונית עם השפה הגישורית דרך הרצאה 

 והדגמה סביב נושא יחסי השכנות. 

 ההרצאה תכלול רקע תיאורטי על הנושא ושיח עם המשתתפים.

 : יו"רמותאמים לקבוצות שונות -סדנאות להעשרה והקניית כלים גישוריים לבעלי תפקידים ביישוב .ב

 ועדות, ועדי הנהלה, עובדי החינוך ביישוב.

אנשים בסדנא( ובה  15סדנא זו תהיה ממוקדת צרכים ומיועדת לקבוצות ממוקדות וקטנות יותר ) עד 

נשתמש בסימולציות ובהפעלה של המשתתפים כדי לתרגל כלים שונים בגישור בהתאם לצרכים שיעלו 

 לקראת הסדנא.

מפגשים של  3 –מדובר בקורס של כ  :לילדים / לנוער ביישובקורס מצומצם וממוקד בשפת הגישור  .ג

 שעתיים כל אחד שבא לתת כלים לתקשורת מקרבת ולפתרון קונפליקטים בחברת הילדים.

 

 :  תנאי התמיכה

 הגולן. ייישובקול קורא זה מיועד לכלל  .א

 .50% –מרכז הגישור יסבסד את העלות ב ₪ ,  500עלות הרצאה ביישוב:  .ב

 50% –מרכזה גישור יסבסד את העלות ב ₪.  400עלות סדנא לבעלי תפקידים:  .ג

 .50% -מרכז הגישור יסבסד את הקורס ב₪.  2,000עלות קורס כלים גישוריים לילדים:  .ד

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 7946244-054נייד:   gishur@golan.org.il, חנה אפל: אשת הקשר

mailto:gishur@golan.org.il
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 יעוץ טיפולאגף  – ערב הוקרה לצוותי חירום וחוסן ישובייםקול קורא בנושא 

הוקם בגולן בשיתוף משרד הרווחה, במטרה לחזק את החוסן בשלושה מעגלים עיקריים: הקהילה,  מרכז חוסן

 המשפחה והפרט. 

 בארבעה מישורים:המרכז פועל 

 מוכנות מכלולי המועצה לחירום .א

 בנייה וליווי הצח"י היישובי, קורסי עזרה ראשונה נפשית ורפואית לתושבים.  -ישובים .ב

 פיתוח חוסן ומוכנות לחירום.  -מוסדות חינוך .ג

 חיזוק היכולת התמודדות של הפרט והמשפחה במצבי שגרה, משבר וחירום. -פרט ומשפחה .ד

 

  .ופעילים נוספים הפועלים בחירום לטובת הישוב םהיישובייערב הוקרה לצוותי החירום  מטרת התמיכה:

 

 : הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים

 כיבוד/ פעילות גיבוש לבחירת הישוב. -)צח"י( ייישובוגיבוש צוות חירום חיזוק  .א

 האישי. הרצאה בנושא התמודדות יעילה במצבי לחץ וכלים לחיזוק החוסן .ב

 : על הישוב המגיש לעמוד בתנאי הסף הבאים

 מסך הפעילות.  50 %-יפחת מלא הישוב מעמיד תקציב נגדי ש .א

 2018 -הישוב לא ניצל קול קורא זה ב .ב

 

 הפעילות בישוב תתמקד ביעדים הבאים )בהתאמה להנחיות לעיל(: 

 

 סדנאות והרצאות לכלל ציבור התושבים בגולן, לחיזוק החוסן ההורי והמשפחתי תיאור הפעילות:

 תמחור האירוע: -תכנון 

 תהערו עלות מתוכננת פירוט הפעילות

 -סדנא חד פעמית

 הוקרה
1000  ₪ 

קורא  מיום אישור קול

ניתן חודש ימים לקביעת 

 תאריך לערב ההוקרה.

 

 

 tzachi@megolan.org.il  4044608-052שי אפריים, : אשת הקשר

 

    

 פירוט היעד

ועד  מחלקות הגנה++ צח"י

מתנדבים נוספים הנהלה+ 

 בחירום הפעילים

התמודדות במצבי לחץ, ארגז כלים לחיזוק החוסן האישי, 

 גיבוש והוקרה

mailto:tzachi@megolan.org.il
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין 

 יעוץ טיפולאגף  –קול קורא בנושא סדנאות חוסן פרט ומשפחה 

הוקם בגולן בשיתוף משרד הרווחה, במטרה לחזק את החוסן בשלושה מעגלים עיקריים: הקהילה,  מרכז חוסן

 המשפחה והפרט. 

 המרכז פועל בארבעה מישורים:

 מוכנות מכלולי המועצה לחירום .א

 בנייה וליווי הצח"י היישובי, קורסי עזרה ראשונה נפשית ורפואית לתושבים.  -ישובים .ב

 ומוכנות לחירום. פיתוח חוסן  -מוסדות חינוך .ג

 חיזוק היכולת התמודדות של הפרט והמשפחה במצבי שגרה, משבר וחירום. -פרט ומשפחה .ד

.סיוע לחיזוק החוסן הפרט והמשפחהמטרת התמיכה:   

 : הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים

  השוניםחיזוק והגברת יכולות התמודדות  ההורית במצבי שגרה ומשבר. במעגלי החיים  .א

 סדנאות לזוגות. -חיזוק התא המשפחתי .ב

 

 : על הישוב המגיש לעמוד בתנאי הסף הבאים

. ניתן לגבות מהמשתתפים בסדנא את מסך הפעילות 50 %-שלא יפחת מתקציב נגדי  להעמידהישוב על   .א

 אופציה נוספת שהיישוב פותח את הסדנא ליישובים באזור וכל משתתף משלם באופן עצמאי. ,הסכום

 הבאים )בהתאמה להנחיות לעיל(: הפעילות בישוב תתמקד ביעדים

 פירוט היעד

 הורים גיל רך
 -גילאי לידה עד

 כיתה א'

חיזוק ושיפור יכולת ההתמודדות עם אתגרי ההורות בחיי היום יום ובמצבי    -מינקות לעצמאות 
 משבר. יצירת מסגרת בטוחה, יציבה המותאמת לילדים 

 נושאים מרכזיים: גבולות, ויסות רגשי, תקשורת, דימוי עצמי, מיניות בריאה, 

 הורים לילדים 
 ו' -גילאי כיתות א'

חיזוק ושיפור יכולת ההתמודדות עם אתגרי ההורות בחיי היום יום ובמצבי  -להיות הורים משפיעים
 משבר. יצירת מסגרת בטוחה, יציבה המותאמת לילדים 

 נושאים מרכזיים: גבולות, מיומנויות חברתיות, ויסות רגשי, דימוי עצמי, מיניות בריאה

 למתבגריםהורים 
 8-18גילאי 

מודעות והבנת הצרכים ההתפתחותיים, החברתיים והרגשיים של המתגברת  המתבגר והמשפחה
לצד כלים אפקטיביים ליצירת מסגרת ברורה ותומכת של ההורים, כמובילים ובעלי ביטחון , הנער/ה
 בדרכם.

נושאים מרכזיים: נוכחות הורית, מאפייני הגיל, דימוי עצמי, עצמאות מול אחריות, התנהגויות 
 סיכוניות, מיניות בריאה.

 לכלל ההורים
 חיזוק המבוגר המשמעותי בניהול משברים. – חוסן הורי ומשפחתי

 כלים לשליטה ואיפוק, ויסות רגשי ודוגמא אישית במצבי שגרה ומשבר. 

 זוגיות
העמקה וחיזוק המסוגלות הזוגית לצד כלים מקצועיים לפתרון קונפליקטים  – הקשר הזוגיהעשרת 

 ובניית קשר של אמון וכבוד הדדי.

שותפות הורית 
 זוגית

מבוסס על  ,שיתוף פעולה במשימות החיים הנדרשות בחיי המשפחהיצירת  – שותפות הורית זוגית
של כבוד אחד אל השני ושבני הזוג אינם בודדים הידיעה שניתן לסמוך על בן/בת הזוג, שקיים יחס 

 בהתמודדות בחיי היום יום. 

 סבתאות וסבאות 
הבנה וחיזוק הקשרים עם מעגלי המשפחה המורחבת.  – להרגיש משמעותי במשימות החיים

 התמודדות עם מציאות משתנה וחיזוק הערך העצמי ליציבות וביטחון.

 משפחות חד הוריות
ההורי המשמעותי והמאתגר, הדורש מאתנו אחריות וידע להתמודדות עם  התמודדות עם התפקיד

 חיי היום יום ומצבי משבר.

 מוגנות בקהילה
אלימות/ חרמות/  –מוגנות במרחב הציבורי , התמודדות עם אובדן ושכול, מוגנות מינית נושאים:

 .מוגנות ברשתות החברתיות, תוקפנות/ ונדליזם
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 סדנאות והרצאות לכלל ציבור התושבים בגולן, לחיזוק החוסן ההורי והמשפחתי תיאור הפעילות:

  תמחור האירוע: -תכנון 

 הערות עלות מתוכננת פירוט הפעילות
  6,500 מפגשים 8סדנא 
  3,500 מפגשים 5סדנא 

  2,100 פעמים בשנה 3סדרת הרצאות 
  2,500 מומחה חיצוני -חד פעמית  הרצאה

 

 hazansh@bezeqint.net   5557926-052, שרון חזן :הקשר שתא
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