לצפיה בדואר הישובים בדפדן לחץ כאן (:

מפגשי הכירות בישובים
ראשת המועצה וסגניה החלו בסבב היכרות עם חברי הוועדים המקומיים ונציג המליאה .מטרת
הביקור הכירות ראשונית עם בעלי התפקידים ,הישוב והנושאים המרכזיים העומדים על הפרק.
בשבוע שחלף פתחנו את סבב הביקורים בגאולי תימן ,כפר הרא"ה ,הדר עם )בתמונה( וכפר
חיים .בשבוע הקרוב נגיע לחניאל ,בארותיים ויד חנה.
מחלקת ישובי העמק מסייעת בתיאום ,הכנת המפגש ומתלווה להנהגת המועצה בביקור עצמו.
טופס הכנה למפגש «

הרצאת מבוא לחברי מליאה חדשים
התקיימה בשבוע שעבר בהשתתפות
של כ  25חברי מליאה.
ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול ,אמרה כי היא
מעריכה את מי שמפנה זמן ללמידה וכי אין זה
מובן מאליו.
התקיים שיח מעניין אודות תפיסת התפקיד של
נציג הישוב במליאת המועצה וניתנה סקירה של
ההיבטים החוקיים ועוד.

מיכאל עובדיה  מצגת מההרצאה «

ועדים מקומים זה הזמן שלכם  לבחור סדנא!
מחלקת יישובי העמק מזמינה אתכם ,חברי וועד מקומי נבחר ,להשתתף בסדנא שתסייע
לכם לגבש יחד את היסודות שיאפשרו לכם עבודה משותפת לאורך זמן!
סדנאות מרתקות ע"י מיטב המומחים בתחומם ,שיסייעו לכם לגבש עקרונות עבודה ,ערכים
מובילים ,עבודת צוות ,ויחסים טובים בין חברי הוועד.
כל וועד מוזמן לבחור את הסדנא המתאימה לו מתוך הרשימה.
לרשימת המרצים והסדנאות «

אישור ועדות נוער ביישובים
בחודשיים הקרובים אנו נערכים לקליטת ועדות
נוער חדשות ביישובים והסדרת וועדות הנוער
הקיימות .באחריות ראשי הועדים להסמיך את
ועדות הנוער באופן רשמי.
קרא עוד «
לתדריך נוער וחינוך בלתי פורמלי «

גננים וקבלני גינון,
הנכם מוזמנים ליום עיון אשר יתקיים ביום שלישי
ה  8בינואר  ,2019במועדון לחבר בקיבוץ
מגל ,בשיתוף עם מועצה אזורית מנשה.
קראו עוד«

שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק הועד
המקומי
כחלק מהליך המינוי ואישור שינויים במורשי
חתימה בחשבון הבנק של ועד מקומי ועל מנת
לקבל חתימה ואישור עו"ד של היועמ"ש של
המועצה להלן רשימת המסמכים שעליכם
להעביר..
קרא עוד «

להציל את הלילה! איך עושים את זה
בתכלס?
ב  20בדצמבר  ,2018מפגש מתקדמים
להכשרה בנושא פתרונות לתאורה סביבתית
והתייעלות אנרגטית.
מה בתוכנית «
טופס אישור השתתפות «

וועדים מקומיים | הדרכות קרובות
 | 17.12.18אתגרי המשילות בישוב הכפרי  הרצאת פתיחה שעושה סדר «
 | 14.01.19מיומנויות ניהול המפגש יתן כלים ניהוליים שיסייעו לוועד בדרכו «
 | 11.02.19תקציב רכש והתקשרויות .מבנה התקציב ,ניהולו והתנהלות תקינה «
הרשמה תפתח בהקדם.

נציגי מליאה | הדרכות קרובות
 | 26.12.18המליאה והוועדות  קבוצות דיון ופאנל בהשתתפות חברי וועדות מהמליאה
היוצאת והמועצה «
 | 09.01.19תקציב ,כספים  חוזים וביקורת «

מנהלי ישובים | מפגשים קרובים
 | 16.01.19פורום מנהלי ישובים מוזמן לשיח פתוח עם ראשת המועצה ומנכל"ית
המועצה «
 | 20.02.19ממשקי עבודה בין הישובים ואגף הנדסה .שיח הכרות עם מהנדס המועצה
ובעלי תפקידים בענף «

מחלקת ישובי העמק | מועצה אזורית עמק חפר
098973333

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

