
 ועדת תרבותלהובלת  מתנדב/תועד מקומי גן יאשיה מחפש 
  :ומתנדבים לאיוש הוועדה

  
 

 תרבותועדת 
הועד המקומיהזדמנות ליצירת מפגש מגבש ושיח, ועבור  אירועי תרבות מהווים עבור הקהילה  
על מצד אחד חשיבה . אירועי התרבות דורשיםושהציב לעצמ, אמצעי לקידום המטרות החברתיות  

  לוגיסטיקה רבה.  המהווים גשר וחיבור בין כלל הקבוצות בקהילה ומאידך אחריות עלאירועים 
ועל מחסן  רגילים, בחגים ובמועדים ת על פעילות התרבות ביישוב בימים/אחראייו"ר ועדת תרבות 

 .ציוד הקשור לתרבות
ילה אנשים שיהוו גורם מנהל ומפעיל של צוותי פעולה לאירועי הקה 6-7ועדת תרבות תמנה  

  השונים.
  

  תפקיד יו"ר ועדת תרבות:

 .ריכוז הפעילות התרבותית בקהילה 

 .ניהול והובלת ו. תרבות 

  חתירה להרחבת הפעילות התרבותית ומתן מענה לפעילויות שונות ומגוונות מתוך ראיה
 של פנייה וטיפול בשכבות הגילאים השונות בישוב.

 ציבית שאושרה ע"י הועד.ניהול תקציב התרבות ואחריות על עמידה במסגרת התק 

 .אחריות על ציוד התרבות, שימורו וניהול המלאי 

  להיות בקשר שוטף עם מוסדות התרבות במועצה ולנסות לרתום את הגופים השונים
 במועצה לטובת ייזום פעילויות תרבות בישוב.

  יצירת שיתופי פעולה עם ישובים שכנים ע"מ להגדיל את חשיפת הישוב לפעילויות תרבות
 תירות משאבים.ע
  

  משימות הועדה כוללות בין השאר: 

 .יצירת מפגשים בין חברי הקהילה 

  ,שיתוף מרבי של התושבים בפעילויות תרבות, החל מילדי הגיל הרך ועד ציבור הוותיקים
 תוך מתן מענה ספציפי לכל קבוצת גיל.

 .עידוד יצירה והעשרה משותפים 

 .מתן ביטוי לערכים משותפים 

 פיתוח התקשורת בין חברי הקהילה. 

 .גיוס צוותים לפעילויות השונות,  לווי הצוותים ופיקוח על פעילותם 

  נוער, קהילה, וותיקים וכו'. –שיתוף פעולה עם הועדות השונות בקהילה כמו 

  בניית תשתית ותכנית עבודה רב שנתית הבנויה על צוותים, חלוקה תקציבית, יעדים
 ות וגיבוש מסקנות, תוך חתירה לשיפור מתמיד משנה לשנהומטרות, ניתוח פעילוי



  

 :דרכי פעולה

o באמצעות גיוס כשרונות מקומיים (חבורת הזמר, נגנים, רקדנים,   עידוד היצירה המקומית
 זמרים, בשלנים ועוד מוכשרים רבים ומגוונים).

o .שיתוף מתנדבים מכל קשת האוכלוסייה 
o  ציון חשובה  .י פעולה לכל חג או מאורע המהווה נקצוותבאמצעות  קיום פעילויות תרבות

 לחיי הקהילה.
  
  

הובלת ועדת תרבות מתאימה למי שרואה את ייעודו להגדיל את הרווחה החברתית, תוך 
חתירה לקיום שיתופי פעולה ומתן מענה לשכבות הגיל השונות בישוב , למי שניכן/ה 

שת השייכות וההזדהות של הפרט ברצון לעשות, לגייס ולרתום אנשים לטובת יצירת תחו
  עם הקהילה.

מי שמוכנ/ה להקדיש מזמנו החופשי לטובת הקהילה ולשמש גורם מכוון ומוביל שיפור 
  תשתיות חברתיות המגבירות את זיקת השייכות והגאווה ליישוב.

  
  

  ועדה כחברים או לכהן כיו"ר מוזמנים לפנות לאי מייל והמעוניינים להצטרף ל
vaad@ganyoshiya.com  להכניס בקשה לת.ד. המזכירות. או  

  
  054-9845201 –: אטי דרורי לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת הישוב            

                        04-6258856  
               

 
 



 ועדת תרבותלהובלת  מתנדב/תועד מקומי גן יאשיה מחפש 
  :ומתנדבים לאיוש הוועדה

  
 

 תרבותועדת 
הועד המקומיהזדמנות ליצירת מפגש מגבש ושיח, ועבור  אירועי תרבות מהווים עבור הקהילה  
על מצד אחד חשיבה . אירועי התרבות דורשיםושהציב לעצמ, אמצעי לקידום המטרות החברתיות  

  לוגיסטיקה רבה.  המהווים גשר וחיבור בין כלל הקבוצות בקהילה ומאידך אחריות עלאירועים 
ועל מחסן  רגילים, בחגים ובמועדים ת על פעילות התרבות ביישוב בימים/אחראייו"ר ועדת תרבות 

 .ציוד הקשור לתרבות
ילה אנשים שיהוו גורם מנהל ומפעיל של צוותי פעולה לאירועי הקה 6-7ועדת תרבות תמנה  

  השונים.
  

  תפקיד יו"ר ועדת תרבות:

 .ריכוז הפעילות התרבותית בקהילה 

 .ניהול והובלת ו. תרבות 

  חתירה להרחבת הפעילות התרבותית ומתן מענה לפעילויות שונות ומגוונות מתוך ראיה
 של פנייה וטיפול בשכבות הגילאים השונות בישוב.

 ציבית שאושרה ע"י הועד.ניהול תקציב התרבות ואחריות על עמידה במסגרת התק 

 .אחריות על ציוד התרבות, שימורו וניהול המלאי 

  להיות בקשר שוטף עם מוסדות התרבות במועצה ולנסות לרתום את הגופים השונים
 במועצה לטובת ייזום פעילויות תרבות בישוב.

  יצירת שיתופי פעולה עם ישובים שכנים ע"מ להגדיל את חשיפת הישוב לפעילויות תרבות
 תירות משאבים.ע
  

  משימות הועדה כוללות בין השאר: 

 .יצירת מפגשים בין חברי הקהילה 

  ,שיתוף מרבי של התושבים בפעילויות תרבות, החל מילדי הגיל הרך ועד ציבור הוותיקים
 תוך מתן מענה ספציפי לכל קבוצת גיל.

 .עידוד יצירה והעשרה משותפים 

 .מתן ביטוי לערכים משותפים 

 פיתוח התקשורת בין חברי הקהילה. 

 .גיוס צוותים לפעילויות השונות,  לווי הצוותים ופיקוח על פעילותם 

  נוער, קהילה, וותיקים וכו'. –שיתוף פעולה עם הועדות השונות בקהילה כמו 

  בניית תשתית ותכנית עבודה רב שנתית הבנויה על צוותים, חלוקה תקציבית, יעדים
 ות וגיבוש מסקנות, תוך חתירה לשיפור מתמיד משנה לשנהומטרות, ניתוח פעילוי



  

 :דרכי פעולה

o באמצעות גיוס כשרונות מקומיים (חבורת הזמר, נגנים, רקדנים,   עידוד היצירה המקומית
 זמרים, בשלנים ועוד מוכשרים רבים ומגוונים).

o .שיתוף מתנדבים מכל קשת האוכלוסייה 
o  ציון חשובה  .י פעולה לכל חג או מאורע המהווה נקצוותבאמצעות  קיום פעילויות תרבות

 לחיי הקהילה.
  
  

הובלת ועדת תרבות מתאימה למי שרואה את ייעודו להגדיל את הרווחה החברתית, תוך 
חתירה לקיום שיתופי פעולה ומתן מענה לשכבות הגיל השונות בישוב , למי שניכן/ה 

שת השייכות וההזדהות של הפרט ברצון לעשות, לגייס ולרתום אנשים לטובת יצירת תחו
  עם הקהילה.

מי שמוכנ/ה להקדיש מזמנו החופשי לטובת הקהילה ולשמש גורם מכוון ומוביל שיפור 
  תשתיות חברתיות המגבירות את זיקת השייכות והגאווה ליישוב.

  
  

  ועדה כחברים או לכהן כיו"ר מוזמנים לפנות לאי מייל והמעוניינים להצטרף ל
vaad@ganyoshiya.com  להכניס בקשה לת.ד. המזכירות. או  

  
  054-9845201 –: אטי דרורי לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת הישוב            

                        04-6258856  
               

 
 


