אם אינכם רואים אימייל זה  לחצו כאן (:

עו"ד גיא ויצ'לבסקי יכהן כסגן ראשת המועצה
הישוב בת חפר ,הגדול מבין יישובי העמק ,מונה כיום כ  6000תושבים ועומד בפני הרחבה נוספת
של כ  1200יחידות דיור .על רקע גודלה ,מאפייניה הייחודיים והאתגרים הצפויים בשנים הקרובות
הוחלט על מיניו סגן נוסף ,ללא שכר ,מטעם הישוב.
אנו מאחלים לו הצלחה רבה!

דיווח מישיבת המליאה השנייה 26.12.18
אמש התכנסה מליאת המועצה לישיבה שניה .ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול ,פתחה את
המפגש בדיווחים אודות תהליך הכניסה לתפקיד בחודש האחרון ושגרות עבודה חדשות שכבר
הוטמעו כגון יום עבודה קבוע בבת חפר בימי שני ,ניהול יומן שקוף המוצג באתר המועצה לעיון,
דלת פתוחה לתושבים ועוד .עוד שיתפה ראשת המועצה כי...
קראו עוד «
סדר יום והזמנה לישיבת מליאה מספר « 2

קיבלתם מתנה! מה לא תקחו?!
מחלקת ישובי העמק מזמינה אתכם ,חברי וועד מקומי נבחר ,לבחור סדנא מתוך רשימה של
סדנאות מרתקות ע"י מיטב המומחים בתחומם.
כל וועד מוזמן לבחור את הסדנא המתאימה לו מתוך הרשימה לא יאוחר מה .15/1/19
מימוש הסדנא עד סוף אפריל בלבד היות ומטרת הסדנא לסייע לכם לגבש עקרונות עבודה ,ערכים
מובילים ,עבודת צוות ,ויחסים טובים בין חברי הוועד.
לרשימת המרצים והסדנאות «

מפגש הכשרה לחברי הוועדים המקומיים
בשבוע שעבר התקיים המפגש הראשון בסדרת
סדנאות המבוא לחברי וועדים חדשים,
בהשתתפות של כ 40חברי ועדים חדשים
וממשיכים.
בשבוע הבא יתקיים המפגש השני )מתוך ,(4
בנושא מיומנויות ניהול בוועד מקומי...

עדכון ביקורי הכירות בישובים
ביקורי ההיכרות של ראשת המועצה וסגניה
בישובים ממשיכים.
בשבועיים האחרונים ביקרנו בחניאל ,בארותיים,
יד חנה )בתמונה( ,גבעת חיים איחוד ,חרב
לאת ,חיבת ציון ,גן יאשיה ,אמץ ובחן...

קראו עוד «
טופס הכנה לביקורי ראשת
המועצה «

קראו עוד «
מצגת מהמפגש האחרון «
הרשמה למפגש הבא «

שינוי תשלומי אגרות כיבוי אש לאירועים
חד פעמיים
לאחר תקופה ארוכה בה דורש מרכז השלטון
המקומי להסדיר את נושא אגרות כיבוי אש עבור
הרשויות המקומיות ,נערך דיון בתאריך
...10/12/201
תקנות הרשות הארצית לכבאות
והצלה «
לתשלומי אגרות כיבוי אש לאירועים
חד פעמיים «

בקשה לקבלת שתילים לטו בשבט
על מנת שהפרויקט יצליח ,מומלץ להתייעץ עם
גנן היישוב כדי להתאים את המינים לשטח
הנטיעה.
מצ"ב קובץ רשימת מיני שתילים ,נא לציין את
כמות המינים והשתילים בכפולות של ...24
נוהל קקל להגשת בקשה לקבלת
שתילים לטו בשבט «
רשימת מיני שתילים לחלוקה 2018
« 19

ועדות תנועה שנת 2019

הכשרה לוועדות נוער
הנכם מוזמנים לסדרה של שלושה מפגשים
המיועדת לוועדות הנוער החדשות ,מבוססת על
לימוד ושיתוף עמיתים.

ראו קובץ המרכז את התאריכים בהם תתכנסנה
וועדות התנועה במהלך .2019
כדאי להוריד ולשמור.
ריכוז תאריכים «

קראו עוד «

פינת ההשראה
בפינה זו נביא בכל פעם תהליך ,פעילות ,רעיון חדש מאחד הישובים ,כהשראה.
זוהי הזדמנות לקבל רעיונות וללמוד מאחרים.
ראיתם משהו שאהבתם? נשמח לחבר בנכם להמשך הלמידה והחלפת רשמים.
הנכם מוזמנים להעביר אלינו דברים שנשלב באחת הפינות בעתיד.

הדרכות קרובות
וועדים מקומיים
 | 14.01.19מיומנויות ניהול המפגש יתן כלים ניהוליים שיסייעו לוועד בדרכו «
 | 11.02.19תקציב רכש והתקשרויות .מבנה התקציב ,ניהולו והתנהלות תקינה .הרשמה
תפתח בהקדם.
מפגשי אשכולות בישובים  בשל מפגשי ההיכרות בישובים ,של ראשת המועצה והסגנים ,דחינו
את המפגשים המתוכננים .מועדים חדשים יתואמו בהמשך.

נציגי מליאה
 | 09.01.19תקציב ,כספים  חוזים וביקורת «

מנהלי ישובים
 | 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
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