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 תוכן עניינים

 

 

 

 

 עמוד קול קורא אגףמחלקה/
 3-4 18מעטפת קבועה קולות קוראים  

 5 הכנת אוגדן שיווקי לישוב קליטהמח' 

 6 לשיווק הכנת סרטון תדמיתי קליטהמח' 

 7 תחום ותיקים בישוב -תוכנית אב ותיקיםמח' 

 8 פעילות פנאי ותיקים ותיקיםמח' 

פעילות רב  –העצמת האזרח הוותיק בקהילה  ותיקיםמח' 
 דורית

9 

 10 חיזוק הקהילה פיתוח קהילתימח' 

 11 פיתוח קריירה לצעירים צעיריםמרכז 

 12 קידום תחום הצעירים צעיריםמרכז 

 13 הסדרת מערכות חינוך פנים קהילתיות ילדים ונוערמח' 

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

 15 פיתוח והעצמת תחום המוסיקה בישוב מח' מוסיקה

 16 מובילי תרבות יהודית ישראלית עיינות

 17 תפיתוח והעצמת תרבות יישובי מח' תרבות

 18 ספורט עממי מח' ספורט

 19 פעילות חוץ גנית קבועה בטבע/"גן ביער" הגיל הרך מח'

 20 בוסתני מורשת יחידה סביבתית

 21 גינה קהילתית יחידה סביבתית

 22 גישור ובניית הסכמות מרכז גישור

 23 כמקום עבודה מקדם בריאות יפעוטון יישוב יחידת בריאות

 24-25 חוסן, פרט, משפחה מרכז חוסן
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 2018קולות קוראים 

 

 "ההתכנסות יחד היא התחלה.

 ההישארות יחד היא התקדמות.

 העבודה יחד היא הצלחה"

 )הנרי פורד(

 

 יקרים,שבי ראש ומנהלי קהילות וי

האמנה מביאה לידי ביטוי את חיזוק הקשר בין  .מנת השותפות בין המועצה לישוביםמזה שנתיים מיושמת א

 לסייע לישובים לעמוד באתגרים הרבים,  במטרה מסדירה  את נושאי הליבה המשותפים, המועצה לישובים ו

 . להמשך עבודה איכותית לטובת  תושבי הגולןאת כולנו  להוביל ו

מספר כלים מסייעים לבעלי התפקידים השונים במועצה ובישובים, בהם: הגדרות של סל השירותים, תשתית 

קולות חובה ותהליך מוסדר ומבוקר של תקציבים יעודיים באמצעות ארגונית הכוללת תפקידים וועדות 

 קוראים.

 

המרכזת את  בתהליכי למידה משותפים, של מנהלי המועצה ומנהלי הקהילות, פותחה החוברת שלפניכם,

צוות ההיגוי של אמנת השותפות בחן את תהליכי וכלי העבודה  הקולות הקוראים המגוונים היוצאים השנה.

ת לשיפור והטמעת הכלים ישום האמנה בכלל והקולות הקוראים בפרט. בחינה זו מכוונהקשורים בי

 .  2018ועל סמך למידה זו, נבנו הקולות הקוראים לשנת  הניהוליים

  

 :תפיסת ההפעלה תתקיים בשני מודלים 2018ב 

 משאבים לפעולות נקודתיות )כפי שהתנהלו עד כה( למטרות ספציפיות. -מודל א'<

 משאבי עידוד לתכניות עבודה משותפות לישוב ולמועצה. -מודל ב'<
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 הקולות הקוראים מממשים את העקרונות הבאים:

 . הישוב מביא לידי ביטוי את הצרכים הממשיים שלו.1

 . המועצה מקדמת יעדים חשובים לאזור.2

 . הצבת קריטריונים וסטנדרטים להגשה.3

 . תיאום בין מחלקות המועצה השונות.4

 ישוב. -יצירת דפוס מוסדר לעבודה משותפת מועצה .5

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

 

  :תנאי סף

 תשתית ארגונית נדרשת 

 בעל תפקיד / ועדה רלבנטית 

 .קיום תכנית עבודה בתחום הרלבנטי 

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

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

 :זמניםלוח 

 . 1820/02/06 :הגשת הבקשה תהיה עד לתאריך .1

 .02/201821/מתן הודעות על אישור התמיכה יהיה לאחר דיון בכל ההצעות, עד לתאריך  .2

 .1820/11/30יישום 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. 

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

 ו בימים הקרובים  לאתר המועצה.הטפסים למילוי הקולות הקוראים יעל
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 )מודל א'( הכנת אוגדן שיווקי לישובקול קורא בנושא  -  מחלקת קליטה -אגף קהילה 

 

נושא הצמיחה הדמוגרפית מהווה יעד מרכזי של המועצה לשנים הקרובות. בתקופה זו יקלטו מאות משפחות 

לנחלות ולהרחבות קהילתיות בהתאם ליעדי המועצה. המחלקה מקדמת את תהליכי הצמיחה הדמוגרפית 

במגוון  תחומי מלווה ומסייע לישובים. הובלת התהליכים מתבצעת-ביישובי הגולן, באמצעות מערך רב

היבטים ובמסלולים השונים: קליטה להרחבות, קליטת בנים וקליטה לנחלות. המחלקה מובילה קמפיינים 

שיווקיים ופרסומיים, מפעילה מרכז מידע ומערך משווקים בישובים לקליטת מתעניינים, ומספקת ליווי 

להתיישבות, מרכז תעסוקה  והכוונה בנושאי דיור, חינוך, קהילה ועוד. המחלקה עובדת בשיתוף עם החטיבה

 גולן וועדה חקלאית גולן, לצורך ליווי נקלטים בנושאי תעסוקה ויזמויות חקלאיות ועסקיות.

 

לסייע לישוב להכין אוגדן שיווקי ברמה גבוהה אשר יעזור לשווק את  :מטרת התמיכה

 מסלולי הקליטה השונים בישוב 

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 הכנת תוכן רלוונטי לאוגדן השיווקי. .א

 הדרכה וליווי של מחלקת קליטה בחומר ותוכן מקצועי . .ב

 

  :  תנאי התמיכה

 מסך הפעילות. 50%-ומ ₪ 1,500שלא ייפחת מסך הישוב מעמיד תקציב נגדי  .א

 .₪ 2,000 על תעלה לא הסעיפים כלל עבור המועצה של מקסימלית השתתפות ב.

 

 בתכנון ובבניית הפעילות.נשמח לסייע בחשיבה, 

 

 5355951-050בטלפון   s@megolan.org.il-golan:  גולן שמש דוא"ל  איש הקשר

 

 

 

mailto:golan-s@megolan.org.il
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 )מודל א'(סרטון תדמיתי לשיווק הכנת קול קורא בנושא  -מחלקת קליטה   -אגף קהילה 

 

נושא הצמיחה הדמוגרפית מהווה יעד מרכזי של המועצה לשנים הקרובות. בתקופה זו יקלטו מאות משפחות 

לנחלות ולהרחבות קהילתיות בהתאם ליעדי המועצה. מחלקת קליטה מקדמת את תהליכי הצמיחה 

תבצעת תחומי מלווה ומסייע לישובים. הובלת התהליכים מ-הדמוגרפית ביישובי הגולן, באמצעות מערך רב

במגוון היבטים ובמסלולים השונים: קליטה להרחבות, קליטת בנים וקליטה לנחלות. המחלקה מובילה 

קמפיינים שיווקיים ופרסומיים, מפעילה מרכז מידע ומערך משווקים בישובים לקליטת מתעניינים, ומספקת 

חטיבה להתיישבות, מרכז ליווי והכוונה בנושאי דיור, חינוך, קהילה ועוד. המחלקה עובדת בשיתוף עם ה

 תעסוקה גולן וועדה חקלאית גולן, לצורך ליווי נקלטים בנושאי תעסוקה ויזמויות חקלאיות ועסקיות.

 
ע"י שימוש בסרטון לסייע לישוב בתהליך הפרסום והשיווק של הקליטה  :מטרת התמיכה

  תדמיתי מקצועי.

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 תוכן משותפת עם צוות מהישוב לסרטוןכתיבת  .א

 בחירת צוות מקצועי לביצוע הסרטון  .ב

 

 :  תנאי התמיכה

 ₪. 4,000לא תעלה על סך השתתפות המועצה  .א

 מסך הפעילות. 20%-ומ₪  1,000מסך  יפחתהישוב מעמיד תקציב נגדי שלא  .ב

 

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 

 5355951-050בטלפון   s@megolan.org.il-golanדוא"ל   : גולן שמשאיש הקשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:golan-s@megolan.org.il
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 )מודל ב'(תחום ותיקים בישוב –תוכנית אב קול קורא בנושא  -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 

 ת התנדבותית בקהילה ותחושה של ערך ומשמעות.למעורבו

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

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

 למען הוותיקים בישוב.

 

   : ליווי  ישובים בבניית תוכנית אב לתחום הוותיקים בישוב.ההתמיכ 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

 הישוב. קיימת פעילות קבועה לוותיקים מטעם .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 4 מוגבל לקול קורא זה 

 נבקש לתאם פגישה לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות.

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

 

 

 

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

 )מודל א'(פעילות פנאי לוותיקים קול קורא בנושא  -  קהילהאגף 

 

"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.

  י הישוב.: סיוע ועידוד ועדות הוותיקים להפקת פעילות לוותיק 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 מ55הוותיקים ) מספר

 .  ₪ 2,000 עדתמיכת המועצה תהיה  .ב

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

 

 .ישובים 5-מוגבל להקול קורא 

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 

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

 

 

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

 )מודל א'(פעילות רב דורית  –העצמת האזרח הוותיק בקהילה קול קורא בנושא  -  קהילהאגף 

 

"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 הל למען לפעואתגר משמעותי  המחלקה רואה

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

 למען הוותיקים בישוב.

 
:הוקרה והעצמה של הוותיקים בישוב ופועלם. התמיכה מטרת  

 

 :מבין הפעולות הבאותהתמיכה תסייע לאחת או יותר 

 הוקרה והעצמה של ותיקי הישוב. .א

 פעילות רב דורית. .ב

 

 :  תנאי התמיכה

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

דורית . על הישוב להציג תוכנית לאירוע/פעילות רב  40-+( בישוב גדול מ55מספר הוותיקים )גילאי 

 המיישמת את מטרת התמיכה.

   ₪.2,500תמיכת המועצה תהיה עד  .ב

  ₪. 1,500של לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ג

 

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות.

 בשנת התקציב. ישובים 4-מוגבל להקול קורא  

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

 

 

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

 קול קורא בנושא קהילה )מודל ב'( -מח' לפיתוח קהילתי -אגף קהילה

 
חיזוק הקהילה   התמיכה: מטרת  

. אנו 2018לסייע לכל קהילה באתגר המרכזי שהמנהיגות היישובית מסמנת לשנת  -מטרת הקול הקורא

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

 התכנית: 

 .יכולה להיות מתמשכת או נקודתית 

  .יכולה לגעת בנושא אחד או בכמה נושאים 

 

 התחומים בהם נשמח לסייע ודוגמאות לתחומי פעילות

חיזוק והצמחת מנהיגות, פיתוח פורום יושבי ראש ועדות, שולחן חברתי, הוקרת פעילים. -מנהיגות  

חיבור בין קבוצות בקהילה, תהליך להתמודדות  -חיזוק הלכידות הקהילתית, קהילה רב דורית -קהילתיות

 עם משבר חברתי, פרויקט לחיזוק הזהות הקהילתית, יצירת גאוות יחידה. 

סיוע לנקלטים בהשתלבות בקהילה, הכנת הקהילה הקולטת, סיור לנקלטים להכרת הגולן.  -קליטה ואקלום  

ן, תהליך מיתוג, כתיבת תכנית אסטרטגית. בניית חזו -אסטרטגיה  

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

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

  .השקעה בפרויקט מניב, חיזוק חוסן כלכלי

 

 :  תנאי התמיכה

 קול קורא זה מיועד לכלל הישובים. .א

 בישוב על פי הדירוג: התמיכת המועצה תהיה בהתאם לגודל האוכלוסיי .ב

  ₪ 3,000 -נפש 300ישובים עד 

 ₪  3,500נפש  800- 301ישובים מ

  ₪ 4,000נפש ומעלה  800ישובים מ 

 מתמיכת המועצה. 50%של  משליםעמיד תקציב יהישוב  .ג

 .2018דצמבר  עדעל פי עמידה בתנאי אמנת השותפות, התוכנית צריכה להתבצע  .ד

 

 <יש לתאם פגישה עם המפתחת הקהילתית והנהגת הקהילה לחשיבה, תכנון ובניית הפעילות.
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 ()מודל א'קול קורא בנושא פיתוח קריירה לצעירים  -מרכז צעירים גולן   - אגף קהילה

 

מרכז צעירים גולן, רואה חשיבות גדולה בביסוס תשתית ארגונית המקדמת את אוכלוסיית הצעירים בגילאי 

בכל ישוב וכוללת: בני ובנות שנת שירות, ישיבות, מכינות, משרתי שירות לאומי, חיילים, חיילים  18-40

ים חלק בלתי נפרד משוחררים, סטודנטים, רווקים, זוגות ומשפחות צעירות החיים ביישוב ומהוו

 מהאוכלוסייה. 

ועדת צעירים בכל ישוב המקדמת את תחום הצעירים ומתכללת  תוקםמרכז הצעירים  בתכנית העבודה של 

את העשייה היישובית בתחום. מרכז צעירים ילווה את הוועדה באופן שוטף באמצעות פורום אשר יתחיל את 

ת במטרה לחזק את אוכלוסיית הצעירים ואת הקשר עם ויקנה כלים לפעילות מוצלח 2018פעילותו בפברואר 

 היישוב והגולן.

 
  .מטרת התמיכה:  קידום הצעירים בתחום פיתוח הקריירה

 
  קידום הצעירים בתחום פיתוח הקריירהאירוע חד פעמי או מתמשך שמטרתו 

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

בתחום הכוונה תעסוקתית תוך שיתוף פעולה עם מרכז צעירים גולן וצעירי היישוב לאחר בירור צרכים עם 

 הצעירים.

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

 .הכוונה תעסוקתית -קיום הרצאה בתחום פיתוח קריירה  .א

  .קריירהקיום סדנא חד פעמית או מתמשכת בתחום פיתוח  .ב

 .מפגשים אישיים עם מאמן/ת להכוונה תעסוקתית לצעירים .ג

 

 :  תנאי התמיכה

 .קול קורא זה מיועד לכל יישובי הגולן בהם קיימת וועדת צעירים ובראשה רכז .א

 .(2018השתתפות הרכז בפורום רכזי צעירים )פברואר  .ב

 .במסגרת פעילות הפורום 2018הכנת תכנית עבודה מסודרת לשנת  .ג

 (.מותנה בקבלת אישור תקציבי)₪  1,500 תמיכת המועצה תהיה  .ד

 ₪  500לפחות הישוב מעמיד תקציב נגדי של  .ה

 

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 

 054-7886604 :בטלפון young@megolan.org.il :דוא"ל אשת הקשר:  טל צרפתי
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 
 ()מודל ב'קול קורא בנושא קידום תחום הצעירים  -מרכז צעירים  –אגף קהילה 

 

מרכז צעירים גולן, באגף קהילה, רואה חשיבות גדולה בביסוס תשתית ארגונית המקדמת את אוכלוסיית 

בכל ישוב הכוללת: בני ובנות שנת שירות, ישיבות, מכינות, משרתי שירות לאומי,  18-40הצעירים בגילאי 

שוב ומהווים חלק בלתי חיילים, חיילים משוחררים, סטודנטים, רווקים, זוגות ומשפחות צעירות החיים ביי

 נפרד מהאוכלוסייה. 

ועדת צעירים בכל ישוב ובראשה רכז צעירים, המקדמת את תחום  תוקם מרכז הצעירים  בתכנית העבודה של 

הצעירים ומתכללת את העשייה היישובית בתחום. מרכז צעירים ילווה את הוועדה באופן שוטף באמצעות 

ויקנה כלים לפעילות מוצלחת במטרה לחזק את אוכלוסיית  2018פורום אשר יתחיל את פעילותו בפברואר 

 הצעירים ואת הקשר עם היישוב והגולן.

 

 .צעירים ביישובקידום תחום הל תומטרת התמיכה: פעיל

 
האירוע יכול להיות תכנון , קידום תחום הצעיריםאירוע חד פעמי או מתמשך שמטרתו מטרת הקול הקורא: 

הצעירים בהקשר רב דורי, או בשילוב מעורבות חברתית בגוון התנדבותי עם אוכלוסיות והקמת אירוע בשילוב 

כן מקצועי ואינפורמטיבי להעצמת ושונות ביישוב )למשל: שיפוץ, הקמה, בניה, גינון, חקלאות( או הבאת ת

 רים.צעירים, הכל תוך שיתוף פעולה עם מרכז צעירים גולן וצעירי היישוב לאחר בירור צרכים עם הצעי

 

 .התוכנית ליישום מטרת התמיכה, תבנה במשותף על ידי מרכז צעירים גולן ורכז צעירים ביישוב 

 

 :  תנאי התמיכה

 .קול קורא זה מיועד לכל יישובי הגולן בהם קיימת וועדת צעירים ובראשה רכז .א

 .(2018השתתפות הרכז בפורום רכזי צעירים )פברואר  .ב

 .במסגרת פעילות הפורום 2018הכנת תכנית עבודה מסודרת לשנת  .ג

 .(תקציב ממשלתימותנה בקבלת ) ₪ 4,000 תמיכת המועצה תהיה  .ד

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

 

 .נבקש לתאם פגישה לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 

 054-7886604 :בטלפון young@megolan.org.il :דוא"ל אשת הקשר: טל צרפתי
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 ויחסי גומלין אמנת שותפות

קול קורא בנושא הסדרת מערכות חינוך פנים קהילתיות  -מחלקת ילדים ונוער ופיתוח קהילתי  

 )מודל א'( בגולן

 

בשנת פעילות תשע"ז, פעלו היישובים, במסגרת אמנת השותפות, להכנסת בעל תפקיד לניהול מערכת החינוך 

 היישובית מלידה עד י"ב.

ילדים ונוער במרכז הקהילתי רואים צורך העולה מהישובים לקדם הסדרה  אגף חינוך, אגף קהילה ומחלקת

 במבנה ומהות מערכת החינוך היישובית לאור השינויים המשמעותיים שנעשו בה.

 

:התמיכה מטרת  

פיתוח והסדרה של מהות ומבנה מערכת החינוך היישובית, באמצעות תהליך לכתיבת מסמך אסטרטגי חינוכי קהילתי 

  התפקידים )יישוב/ אזור(, הורים, תושבים ובני נוער בקהילה. בשיתוף בעלי

 

 :  תנאי התמיכה

 שבעלי התפקידים במערכת החינוך היישובית  שותפים לפעילות קול קורא זה מיועד לישובים  .1

 האזורית ולמעגלי ההכשרה.       

 ₪. 4,000 עדתמיכת המועצה והמרכז הקהילתי תהיה  .2

 .מסך הפעילות 50% -ומ₪  2,000 -מעמיד תקציב נגדי שלא יפחת יהישוב . 3

 

מנחה היישוב מטעם מחלקת ילדים ונוער ומנהל מחלקת ילדים ונוער ירון קמרינסקי   :איש הקשר

 050-7290399בטלפון :   m_noar@megolan.org.ilדוא"ל: 
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

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

 )מודל א'(

 

עם חמישה הרכבים ביישובים, בדגש על העצמת   החיבור הקהילתי )הרב  2017תוכנית מוק"ה יצאה לדרך  בשנת 

.דורי( דרך תחום המוסיקה ביישוב  

 

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

 

 :  תנאי התמיכה

 הבאים:  קול קורא זה מיועד לישובים בעלי המאפיינים .א

 יישובים השותפים בפורום תרבות וחינוך באשכול המרכז הקהילתי. .1

 יישובים המקיימים מערך פעילות תרבותי וחינוכי.  .2

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

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

 מפגשים להרכב עם מלווה מוסיקאלי שיותאם לסוג ומאפייני ההרכב. 20קיום  .5

 . ₪ 8,000עד תמיכת המחלקה  תהיה  .ב

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

 . מפגשים עם מנהל מוזיקלי והופעות( 20)עבור  נוספים ₪ 4,000בגובה של המשתתפים בחלוקה בינם ישתתפו  .ד

 ₪. 16,000סה"כ עלות התוכנית  .ה

 

 נבקש לתאם פגישה לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות.

 

052-בטלפון  musigolan@gmail.comגל שוורץ מנהל מחלקת מוסיקה, דוא"ל:  :איש הקשר

5612349 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musigolan@gmail.com


 2018קולות קוראים 

15 
 

 

 

 

 

 אמנת שותפות ויחסי גומלין

קול קורא בנושא פיתוח והעצמת תחום המוסיקה ביישוב  -מחלקת מוסיקה  -מרכז קהילתי גולן

 )מודל ב'(

 

מחלקת מוסיקה של המרכז הקהילתי  מקדמת  עשייה תרבותית מוסיקאלית ביישובים תוך העצמת הפוטנציאל 

 האנושי והחברתי בקהילה .

 

  פיתוח תחום המוסיקה יישובית כבונה קהילה.  התמיכה:  מטרת

 

 :  תנאי התמיכה

 קול קורא זה מיועד לישובים בעלי המאפיינים הבאים:  .א

 יישובים השותפים בפורום תרבות וחינוך באשכול המרכז הקהילתי. .1

 יישובים המקיימים מערך פעילות תרבותי וחינוכי. .2

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

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

 . ₪ 3,000עד תמיכת המועצה תהיה  .ב

 ₪.  1,500מגובה התמיכה  50%פחות של להישוב מעמיד תקציב נגדי  .ג

 הישוב. ליישום תבנה במשותף על ידי נציג האשכול ומחלקת מוסיקה של המרכז הקהילתי ונציגיהתכנית  .ד

 .נבקש לתאם פגישה לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 

052-בטלפון  musigolan@gmail.comגל שוורץ מנהל מחלקת מוסיקה דוא"ל:  איש הקשר:

5612349 
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

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

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

ישראלית נדבך מרכזי  -ה, נבקש לאתר קהילות אשר רואות בתחום התרבות היהודיתבמסגרת קול קורא ז

 בהבניית החיים הקהילתיים ביישוב.

 מטרת התמיכה : קידום תחום התרבות היהודית ישראלית בקהילה. 
 

 הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים: 

 .הקהילתייםהובלת תחום תרבות יהודית ישראלית במעגלי העשייה  .א

 .העמקת החיבור בין התושבים בקהילה לזהותם היהודית .ב

 .התוודעות לערכי יסוד בחיים האישיים והקהילתיים .ג

 הבניית התרבות הקהילתית כחלק מתפיסה מעמיקה ומחוברת למהות. .ד

 

 :  על הישוב המגיש לעמוד בתנאי הסף הבאים

ישראלית בקהילה. )יכול -את כל הפעילות הנוגעת לתרבות יהודית הקמת צוות "זהות" אשר מתכלל .א

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

 .השתתפות לפחות נציג אחד מתוך הצוות במפגשים למובילי תרבות יהודית ישראלית .ב

מתוך  3לת לפחות קיום תכנית עבודה רלוונטית לתחום תרבות יהודית ישראלית בקהילה אשר כול .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 

 נוספות שיוצעו ע"י הישוב תכניות 

 הישוב יפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם עיינות ובהמשך לעקרונות שהועברו. .ד

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

 

 :  תנאי התמיכה

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

 .)בהתאם לגודל הישוב ולפעילות המתוכננת( ₪ 4,000עד תמיכת עיינות תהיה  .ב

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

 נבקש לתאם פגישה לחשיבה, תכנון ובניית הפעילות.

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

 )מודל ב'(קול קורא בנושא פיתוח והעצמת תרבות יישובית  - מחלקת תרבות  -מרכז קהילתי גולן

מחלקת תרבות של המרכז הקהילתי מקדמת עשייה תרבותית ביישובים תוך העצמת הפוטנציאל האנושי 

 והחברתי בקהילה .

 

  פיתוח תרבות יישובית כבונה קהילה.  התמיכה:  מטרת

 

 :  תנאי התמיכה 

 קול קורא זה מיועד לישובים בעלי המאפיינים הבאים:  .א

 יישובים השותפים בפורום תרבות באשכול המרכז הקהילתי. .1

 יישובים המקיימים מערך פעילות תרבותי. .2

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

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

  ₪. 2,000עד תמיכת המרכז הקהילתי תהיה  .ב

 . ₪ 1,000לפחות של עמיד תקציב נגדי לההישוב על  .ג

התוכנית ליישום תבנה במשותף על ידי נציג האשכול ומחלקת תרבות של המרכז הקהילתי ונציגי הישוב.  .ד

 בתכנון ובבניית הפעילות. נבקש לתאם פגישה לחשיבה,

 

 מנהלת מחלקת תרבות ונציג האשכול של המרכז הקהילתי, -: יהודית מזרחיאשת הקשר

 6070992-052בטלפון  y.tarbut.golan@gmail.comדוא"ל:  
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 (מודל א')ספורט עממי קול קורא בנושא  -מחלקת ספורט   -מרכז קהילתי גולן 

 

שמה לעצמה למטרה ליזום ולעודד פעילויות של ספורט עממי לתושבי מ.א מחלקת הספורט במרכז קהילתי 

 בישוב וגיבוש קהילתי  של התושבים לאורח חיים בריא  ניתן לעודד הפעילות  . באמצעות גולן

 

  .עממי קהילתיפעילות ספורט   התמיכה: מטרת

   

 :   הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים

 .יום ספורט קהילתי .ג

 .טורניר / אירוע ספורט קהילתי )צעדה/ מרוץ וכו'( .ד

  

 תנאי התמיכה:

  .מעלות התכנית %50 -ולא יותר  מ₪  1,000 עד לסכום של תהיה  המרכז הקהילתיתמיכת   .א

 ייקבע בהתאם לתכנית שתוגש ולהיקף הפניות . גובה התמיכה 

 .  מסך הפעילות  %50-שלא יפחת מ הישוב  מעמיד תקציב נגדי  .ב

   

   

  yair.niron@gmail.comיאיר נירון, מנהל מחלקת ספורט דוא"ל: איש הקשר: 

 6548040-054בטלפון: 
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין 

 

 )מודל א'(ביער" גן "פעילות חוץ גנית קבועה בטבע/קול קורא בנושא  -מח' הגיל רך -אגף חינוך

 

  הרציונל:

לחנכם לחשיבה עצמאית, ליכולת בחירה וסקרנות,  .עיליםופ  חרנו לגדל ילדים מאושרים, בריאיםכתושבי הגולן ב

על איכות הסביבה.  דאגה ושמירה,  תוך חיבור יומיומי לטבעוכל זאת, להכרת הגולן דרך הרגליים וחמשת החושים 

פיתוח צדדים מוטוריים, למידת חקר, יצירתיות ועשייה תוך פיתוח הדמיון והמשחק, מאפשר  חיבור לטבע הגולני ה

 בספורט, פיתוח הגוף ושילוב ערכים חברתיים. עיסוק מתמיד 

 

   התמיכה: מטרת

 אשר יוכל לשמש את הילדים גם בשעות הגן הפורמאליות וגם בשעות אחר הצהריים. "גן ביער"עידוד גני הגולן ליצור 

 .הקול קורא תהיה אפשרות לקניית ציוד תומך ומעשיר למתחם )עגלה, מחסן, כלי גינה, חומרים לבנייה וכד'( באמצעות

 

 

 :  תנאי התמיכה

 ".גן ביער"צוות הגן עבר השתלמות מוכרת בנושא  .א

 .כבר שנה שניה לפחות "גן ביער"הצוות מנהל  .ב

 .הוריםהכנת הקול קורא יעשה יחד עם הצוות החינוכי של הגנים ונציגי  .ג

 .₪ 3,000עד השתתפות כספית: התקציב לפרויקט הנו  .ד

 השתתפות המועצה בשני שליש מעלות הפרויקט. .ה

 .לשנת תשע"חהתקציב הינו  .ו

  

 055- 6665204בטלפון  Mganim@megolan.org.il: עידית וקנין דוא"ל אשת הקשר
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 ויחסי גומליןאמנת שותפות 

 )מודל א'(קול קורא בנושא בוסתני מורשת  -יחידה סביבתית 

שמירה על ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות ושלווה למען התושבים, המטיילים "....

 )מתוך חזון הגולן( .."והדורות הבאים.

היחידה קמה  . ערכים אלו בקרב תושביהלקדם את ערכי הקיימות בגולן ולהטמיע הסביבתית היחידה  מטרת  

ויועדה לשרת את מגוון  ,מתוך ראיה כלל גולנית ,כל שש הרשויות של הגולן במתוך רצון לשיתופי פעולה בקר

 אוכלוסיות ואת כלל השטח.

הגולן משופע באזורי אקלים שונים ומגוונים אשר כמו בימינו אלה קיימו בעבר מערכות    :התמיכה מטרת

גדולות ומגוונות. עקב הפסקת הפעילות החקלאית בחלק מהשטחים,  נשתמרו במרחבי הגולן, מגוון חקלאיות 

רחב מאוד של עצי פרי ותיקים. זנים אלו משמרים בתוכם מאגר גנטי ההולך ומתמעט ככול שעצים מוחלפים 

משך זנים טובים במינים חדשים. איבוד המאגר הגנטי הינו איבוד חומרי הבניין איתם ניתן יהיה לבנות בה

יותר, מניבים יותר ועמידים יותר. עצי פרי אלו קשורים קשר עמוק לתרבות החקלאית, לתרבות המקומית 

ולקשר בין החברה לאדמה מכיוון שהם מספקים מלבד ההיבט הנופי גם תוספת של מקור הנאה בלתי אמצעי 

 שלוש מטרות: לפרויקט  המותאם לעונות השנה.

ילה לעצים בטבע הגולני בכלל ולעצי הפרי הגולניים במטרה לבנות זהות גולנית לחבר את הקה -  האחת

 חקלאית. 

 חיבור הקהילה לעצים במטרה לשמרם.   -  ההשניי

ניטור עצי הפרי בגולן והעלאת מיקומם למפות ע"מ שאנשי התכנון יכללו את מקבצי העצים  -  השלישית

 במגוון שיקולי התכנון. 

בניית מאגר גנטי של אותם עצים ע"י לקיחת דוגמיות ריבויים ושתילתם בבוסתנים ברחבי  -  הרביעית

 היישובים בגולן. ובכך לשמר את אותן אבני בניין גנטיות ולהנגיש את זני המורשת לציבור הרחב.

 
 בסיס התכנית:

 הכרת  כלי הניטור. + שימורם והרצאה על ת הנושא "זני המורשת" חשיפ פגישת הכרות 

 3 הגעה לאזור הניטור< חלוקת האזור לפי פוליגונים< איסוף ממצאים<שיחת סיכום.פגישות ניטור : 

  .פרסום הפרויקט כולל פרסום על החשיבות הסביבתית של עץ בכלל ועצי פרי )זני מורשת( בפרט 

  של מכון שמיראיסוף חומר ריבוי בהם יש ידע מוקדם על זנים איכותיים והעברתו לחממה.  

  .הקמת בנק שתילים 

 .שתילת השתילים בבוסתן שיוכשר ע"י הישוב והקהילה 

 :  תנאי התמיכה 

קול קורא זה מיועד לישובים בעלי המאפיינים הבאים: קיימת פעילות סביבתית חברתית קודמת. הקצעת  .א

 .שטח, מים ואיש תחזוקה לטובת הפרויקט

  ₪. 3,000 עדתמיכת המועצה תהיה  .ב

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

נבקש לתאם פגישה  התוכנית ליישום מטרת התמיכה, תבנה במשותף על ידי נציג האגף ונציג הישוב,

  לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 .6969794-04בטלפון  sviva@megolan.org.ilאלאור לוי דוא"ל  איש הקשר:

mailto:sviva@megolan.org.il


 2018קולות קוראים 

21 
 

 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 )מודל א'(גינה קהילתית קול קורא בנושא  -יחידה סביבתית 

"... שמירה על ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות ושלווה למען התושבים, המטיילים 

 והדורות הבאים..." )מתוך חזון הגולן(

היחידה קמה  ם. תושביהערכים אלו בקרב ומטמיעה את ערכי הקיימות בגולן  היחידה הסביבתית מקדמת 

להתאים את הפתרונות  על מנת מתוך ראיה כלל גולנית  ,גולןבשש הרשויות   שלמתוך רצון לשיתופי פעולה 

 הנכונים לתשתית היישובית והאנושית בגולן.

 פעילות היחידה 

  .כלוסיית הגולן: הטמעת ערכי הקיימות בקרב אוהסברה וחינוך

 : מפגעים, גורמי זיהום אפשריים, עסקים ומוסדות.פיקוח ואכיפה

 כמפתח ליצירת מקורות הכנסה לגולן לצד שימור הנוף, הטבע ומורשת.  -: תיירות אקולוגית סביבה ועסקים

  .במטרה  לקדם את כלל האזור לחקלאות מקיימת הפועלת לצד הטבע  הגולני: חקלאות תומכת סביבה

 כמפתח להפחתת הזיהום.   :בניה  ירוקה

 

 גינה קהילתית- רקע

גינון קהילתי הינו מסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים, המאמצת שטח אדמה ומטפחת אותו ובכך היא 

מזמנת קשרי גומלין בין התושבים ומעודדת פעילות קהילתית וסביבתית  סביב מטרה משותפת. הגינון, אם 

מטרות אסטטיות, מתבצע ע"י חברי הקהילה.למטרות חקלאות ואם ל  

 "הגינה היא בבואה של הקהילה המפעילה אותה"

כל גינה קהילתית מעוצבת ומנוהלת על פי הצרכים והרצונות של הפעילים המפעילים אותה. הגינות שונות 

יש גינות  מאוד זו מזו. ישנן גינות שבהן התושבים מגננים יחד, וגינות שבהן לכל משפחה יש חלקה פרטית.

שעיקר הדגש בהן הוא נוי, ואחרות שמתמקדות בגידול מזון. יש גינות המציעות יום פעילות שבועי קבוע, 

 ואחרות שמתמקדות בכמה אירועי שיא בשנה.

 

 בישוב על מנת לחזק את קשרי הגומלין ביןגינה קהילתית  הקמת :מטרת התמיכה

.התושבים  

 :  תנאי התמיכה

 גינות קהילתיות בישובים. 4הקול קורא מיועד להקמת  .א

 .קיום צוות גינה קהילתית או צוות ירוק/חזות ישוב .ב

 הכוללת אבני דרך לאורך השנה. - קיום תכנית עבודה שנתית .ג

צנרת מים, עצים, ספסלים וכד'  - בתשתיות )להקמת גינה חדשה(₪  5,000עד תמיכת המועצה תהיה  .ד

 על פי התכנית המאושרת לגינה. 

 הנחיה אגרונומית וסביבתית וקהילתית. בנוסף המועצה תעמיד לרשות הגינה  .ה

 .₪( 1,250)הפיזית מעלות ההשקעה  %25-הישוב מעמיד תקציב נגדי שלא יפחת מ .ו

ולתאם פגישה לחשיבה, בתכנון יש לאשר תכנית עקרונית לגינה ותכנית קהילתית בטרם הגשת הקול קורא 

 ובבניית הפעילות.

 055- 6665204בטלפון   sviva@megolan.org.il: אלאור לוי דוא"ל איש הקשר
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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

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

 .)מודל א'(ביישובים 

 

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

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

 בפתרון סכסוכים וישתמשו בשפה הגישורית בחיי היומיום.

 

 כדי להשיג מטרה זו, מרכז הגישור פועל מרכז הגישור בכמה מישורים:

 .מתן שירותי גישור ויישוב סכסוכים לפרטים, גופים ומוסדות בקהילה 

 יתוף המחלקה לפיתוח קהילתי(קיום תהליכי דיאלוג ובניית הסכמות ביישובים )בש. 

 קיום קורסים וסדנאות לקבוצות שונות להנחלת השפה הגישורית. 

 

הנחלת השפה הגישורית בגולן, חשיפה והכרות עם השפה הגישורית. :מטרת התמיכה  

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

סדנא והרצאה לכלל תושבי היישוב שמטרתה ) גישור ודיאלוג קהילתי. -קיום סדנאות/הרצאות ביישובים .א

הסדנא תכלול , ליצור הכרות ראשונית עם השפה הגישורית דרך הרצאה והדגמה סביב נושא יחסי השכנות

 (. רקע תיאורטי על הנושא והפעלה ושיח עם המשתתפים

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

סדנא  מותאמים לקבוצות שונות: –סדנאות להעשרה והקניית כלים גישוריים לבעלי תפקידים ותושבים )

זו תהיה ממוקדת צרכים ומיועדת לקבוצות ממוקדות וקטנות יותר ובה נשתמש בסימולציות ובהפעלה 

 של המשתתפים כדי לתרגל כלים שונים בגישור בהתאם לצרכים שיעלו לקראת הסדנא.

 

 :  י התמיכהתנא

 .הגולן ייישובקול קורא זה מיועד לכלל  .א

 תמיכת המועצה:  .ב

 

 

 

 

 

 

 .מעלות הסדנא/פעילות 50%לפחות עמיד תקציב נגדי של לההישוב על  .ג

 .בתכנון ובבניית הפעילותנשמח לסייע בחשיבה, 

 

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

 

 השתתפות המועצה עלות כוללת היעד

 50% ₪ 500 סדנא לכלל התושבים

סדנת הקניית כלים 

 גישוריים לקבוצות
400 ₪ 50% 

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

 )מודל א'( מקום עבודה מקדם בריאותכ יהיישובפעוטון הקול קורא בנושא  - אגף יעוץ וטיפול

 עבודה בריאים ומקדמי בריאות בקהילהמקומות כפעוטונים 

, להמשיך ולקדם את נושא תחום הבריאות בקרב 2018יחידת הבריאות במועצה שמה לה למטרה בשנת 

שותפות עם מחלקת הגיל הרך, נבחרו הפעוטונים בישובים כמקומות בהעובדים בקהילה. כחלק ממגמה זו ו

רים הינם הקהל המשפיע ביותר בתחום החינוך עבודה בריאים. רכזי החינוך, מנהלות הפעוטונים וההו

והבריאות במשפחה. אנחנו מאמינים שיצירת שינוי בריא באורח החיים הפרטי והמשפחתי ובמקומות העבודה 

 יעודד הטמעה  ויאפשר שינוי בבריאות העובדות והעובדים ובמעגלים הסובבים אותם. 

 בקרב הצוות  והילדיםת בריאו מקדםמקום עבודה להפיכת הפעוטון : מטרת התמיכה

 : יעדים

 קידום בריאות העובדות והעובדים כחלק ממהות הארגון. .א

 קידום של בריאות הפעוטות והפעוטים. .ב

 ביסוס רשת אזורית של פעוטונים כמקומות עבודה בריאים התורמים לבריאות כלל התושבים. .ג

 

 : תהליך היישום

מחלקת הגיל הרך, יחידת הבריאות, המחלקה לקידום בריאות  -יצירת שותפות עם יישובי המועצה, אגף חינוך

 משרד הבריאות נפת צפת. 

 

 ::הבאיםם על הישוב המגיש לעמוד בתנאי

 .תוכנית הכשרה לאורח חיים בריא בגיל הרך לרכזי חינוך ומנהלות הפעוטונים 

  לצוות הפעוטון.בניית שאלון לאורחות חיים בריאים 

 .ניתוח ממצאי השאלון ובניית תוכנית לאורח חיים בריא לעובדי הפעוטון 

 .הגדרת שותפים שיסייעו לקדם את תהליך השינוי בקרב העובדים הילדים וקהילת הפעוטון 

 .פירוט תכנית פעולה להשגת היעדים שייבחרו 

 .בניית תוכנית על פי הממצאים 

 ת. קביעת מדדי הערכה להצלחת התוכני 

 .ליווי הצוותים על ידי אנשי מקצוע 

 .תיאום פגישה לחשיבה, תכנון ובניית הפעילות 

 

 :  תנאי התמיכה

 קול קורא זה מיועד לישובים המעוניינים לקדם את בריאות עובדיהם ויבנו צוות מלווה לתוכנית. .1

רכזת חינוך או מנהלת הפעוטון עברה השתלמות בתכנית ההכשרה לאורח חיים בריא בשיתוף משרד  .2

 הבריאות. 

מסך   %50 -מ יפחת  שלא  נגדי  תקציב  להעמיד   ועל הישוב   ₪  1,000 של  לסכום   עד תהיה  המועצה   תמיכת .3

 הפניות. ולהיקף  שתוגש  לתכנית  בהתאם  ייקבע  התמיכה  הפעילות. גובה  

 5341738-050בטלפון  megolan.org.il@michalnמיכל נאור דוא"ל  : אשת הקשר

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

 )מודל א'(קול קורא בנושא חוסן פרט, משפחה, ישוב  -מרכז חוסן  -אגף יעוץ וטיפול

 

מקצועי , אשר מחזק את האוכלוסייה על כל מרכיביה בזמן שגרה, לשם התמודדות מרכז חוסן בגולן הינו גוף 

מרכז חוסן פועל בדרך של שיפור מיומנויות, הכשרות  והתאוששות מיטבית בזמני קושי, משבר וחירום.

 הקניית כלים ומשאבי התמודדות מתוך מטרה להביא לחיזוק תחושת הביטחון בשגרה ובחירום.

ארגונית וקהילתית מתוך אמונה כי האחריות היא  ן הוא להביא ללקיחת אחריות אישית,האתגר של מרכז חוס

 מרכיב חשוב בחוסן האישי והקהילתי.

 

: חיזוק החוסן האישי,  המשפחתי והיישובי. התמיכה מטרת  

 

 :התמיכה תסייע לאחת או יותר מבין הפעולות הבאות

הרצאה העוסקת בהתמודדות יעילה במצבי לחץ ומתן ארגז כלים לחיזוק החוסן האישי + הוקרה  .א

 מספר אפשרויות לבחירה בתאום עם רכזת צח"י. -למתנדבי הישוב

 חוסן פרט ומשפחה -קיום סדנאות/הרצאות ביישובים .ב

 

 

 פירוט היעד

 הורים גיל רך

 כיתה א' -גילאי לידה עד

חיזוק ושיפור יכולת ההתמודדות עם אתגרי ההורות בחיי    -מינקות לעצמאות 

 היום יום ובמצבי משבר. יצירת מסגרת בטוחה, יציבה המותאמת לילדים 

 הורים לילדים 

 ו' -גילאי כיתות א'

חיזוק ושיפור יכולת ההתמודדות עם אתגרי ההורות בחיי  -להיות הורים משפיעים

 ה, יציבה המותאמת לילדים היום יום ובמצבי משבר. יצירת מסגרת בטוח

 הורים למתבגרים

 8-18גילאי 

מודעות והבנת הצרכים ההתפתחותיים, החברתיים המתגברת  המתבגר והמשפחה

לצד כלים אפקטיביים ליצירת מסגרת ברורה ותומכת של , והרגשיים של הנער/ה

 ההורים, כמובילים ובעלי ביטחון בדרכם.

 לכלל ההורים

לימוד וחיזוק יכולות ההורה כאדם משפיע וכמחנך , הפועל  – חוסן הורי ומשפחתי

. כלים לשליטה מתוך מודעות והבנה ומעצים את ילדיו בעידן המורכב של ימינו

 ואיפוק, ויסות רגשי ודוגמא אישית במצבי שגרה ומשבר.

 זוגיות
העמקה וחיזוק המסוגלות הזוגית לצד כלים מקצועיים  –העשרת הקשר הזוגי 

 ונפליקטים ובניית קשר של אמון וכבוד הדדי.לפתרון ק

 שותפות הורית זוגית

יצירת שיתוף פעולה במשימות החיים הנדרשות בחיי  –שותפות הורית זוגית 

המשפחה, מבוסס על הידיעה שניתן לסמוך על בן/בת הזוג, שקיים יחס של כבוד 

 אחד אל השני ושבני הזוג אינם בודדים בהתמודדות בחיי היום יום. 

 סבתאות וסבאות 

הבנה וחיזוק הקשרים עם מעגלי  – להרגיש משמעותי במשימות החיים

המשפחה המורחבת. התמודדות עם מציאות משתנה וחיזוק הערך העצמי 

 ליציבות וביטחון.

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

 היום יום ומצבי משבר.וידע להתמודדות עם חיי 
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 :  תנאי התמיכה

 הגולן. יקול קורא זה מיועד לכלל יישוב .ג

 .מעלות הסדנא/פעילות 50%עד תמיכת המועצה תהיה  .ד

 .מעלות הסדנא/פעילות 50%לפחות של הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ה

 תמיכת המועצה: .ו

 עלות מועצה עלות מתוכננת פירוט הפעילות
 2,500 5,000 מפגשים 8סדנא 
 1,600 3,200 מפגשים 5סדנא 

 1,000, הוקרה 500הרצאה  3,000 הרצאה + הוקרה
 ליישוב 1,500סה"כ 

 

 נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 

 אנשי הקשר:

 hazansh@bezeqint.net  5557926-052 שרון חזן

 tzachi@megolan.org.il   4044608-052שי אפרים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hazansh@bezeqint.net
mailto:tzachi@megolan.org.il


 2018קולות קוראים 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


