
  

28.10.2019  
  מזכירות הישוב לכבוד

  יו"ר ועד מקומי
  חברי מליאת המועצה

  
  ובמועצה  בישובלהגברת מעורבות תושבים כפעילים וכמתנדבים הנדון: קול קורא 

  
יוצאת בתכנית ליווי    'דרום השרון'המועצה האזורית  יחידת משאבי קהילה והתנדבות של  

והגברת מעורבות התושבים כפעילים וכמתנדבים  הוסיוע ליישובים בפיתוח, הטמע
  . בעזרת שיתופי פעולה עם הוועדים המקומיים ברחבי המועצה ובדגש בתוך היישובים

   המובל ע"י המועצה, כולל: ,התהליך
 למפגש.   םשעתיי  מפגשים שבועיים  6– יישובי/ת  מעורבות  קורס להכשרת מוביל/ת   . 1
  חלק בקורס.  יקחוישולפעילים  יםלמובילאישי וקבוצתי ליווי מקצועי  . 2

  תנאי סף להצטרפות יישוב לתוכנית
 יישובי/ת  מעורבות קהילתיתמוביל/ת  מינוי . 1
   בכל מפגשי ההכשרה והליוויה'מוביל/ה'התחייבות להשתתפות  . 2
קידום תחום שעוסקת בתחום  2020התחייבות לבניית תוכנית עבודה לשנת  . 3

 הקהילה וההתנדבות.
  

ההכשרה והליווי שיועברו על ידי רמי סטויצקי מנחה בכיר בתחום ההתנדבות  תכני
  -והקהילה בארץ

   מה מניע אותי, איך אני מציג את –אישיות כמובילי מעורבות  תפיתוח מיומנויו .1
  עצמי, הקשבה, אמפטיה הובלת תושבים, רתימת שותפים ועוד      

  מגמות בקהילתיות ומעורבות תושבים בארץ  –לפיתוח והרחבת המעורבות כלים  .2
      ובעולם, מודל מ.א.ה., כתיבת תוכנית עבודה וכרטיס פרויקט, כלים פרקטיים לגיוס     

  והפעלת פעילים ומתנדבים, תפישת תפקיד המוביל, שיווק ויחסי ציבור ועוד       
  היכרות עם שותפי תפקיד במועצה, הניהול הדו רובדי ועוד.   –היכרות עם המועצה  .  3

  
  מה מצופה ממשתתפי התכנית?

 לפעול יחד עם הנהלת הקהילה להרחבת והעמקת המעורבות של תושבי היישוב .1
   לפתח ולהפעיל, יחד עם משתתפים נוספים בתוכנית, תוכניות מועצתיות משותפות.  .2

    החל מאמצע ההכשרה יתחלקו המשתתפים לכארבע קבוצות עבודה על פי תחומי     
  עניין ויפתחו תוכנית מועצתית להגברת המעורבות של תושבי המועצה ביישובי     
  .המועצה בעולמות תוכן שונים   
 בהמשך לקחת חלק פעיל ב'פורום מעורבות קהילתי מועצתי' לאחר תום הקורס. . 3
  

 -החל מה בבניין המועצה 20:00ב הקורס יתקיים בימי חמישי אחת לשבוע  •
 יגבה בתחילת הקורס.-₪  100עלות הקורס למשתתף (  7.11.2019

 
  על ידי שליחת מייל עם פרטי המשתתף (מצורף). 20191.13.רשם עד יניתן לה   

  . iritkl@dsharon.org.il 053-3026957נא לפנות לעו"ס אירית קרמל לוי     
                                                           

  בברכה
  דנה גל                            תמי פרבר                        

 ליתפמוניצימנהלת מחלקה                      לשירותים חברתייםמנהלת האגף 



  

  

  מתנדבים במועצה   פעילים ומובילי קורס   -טופס מועמד                          
  
 פרטים אישיים . 1

  
  שם משפחה:  ___________________         ___   שם פרטי: ________________

                            
  _____/_____/_____    תאריך לידה: תעודת זהות:______________________

  
  ____________ מקצוע/עיסוק: 

  
  פרטים ליצירת קשר . 2

  
  כתובת מגורים:__________________________________________ 

  
  ________ -טלפון:________________

  
  ________ -פלאפון:_______________

  
: E-mail _____________________@____________________  

  
  
 ניסיון התנדבותי  . 3

  
  האם בעבר/הווה התנדבת ?    .א
 ________________________________________                     ____כן, פרט:  �
 לא �

 
 האם ניהלת/הנהגת מתנדבים?    .ב

 ______________________________________________ כן. פרט:  �
  לא �
  
  

  למה את/ה מעוניין/ת להצטרף לקורס?     .ג

  

  

  

  
  

  חתימה:__________                                 תאריך:__________       
  

  
  ₪ של כל משתתף. 100*ידוע לי כי ישנה השתתפות של 


