לצפיה בדואר הישובים בדפדן לחץ כאן (:

 | 16.01.2019מפגש פורום מנהלי ישובים עם ראשת המועצה ,סגניה והמנ"כל
החדש
ההנהלה החדשה שמעה על התפתחות הפורום והתפקיד לאורך השנים ועל חשיבות הפורום
וחבריו בקידום העבודה המשותפת בין המועצה לישובים .מנכ"ל המועצה אמר כי ימשיך לקיים
ישיבות עם צוות התיאום של הפורום.
מצגת שהוכנה ע"י נציגי פורום מנהלי הישובים להנהלת המועצה :לצפייה במצגת «

סקר עצי מורשת ומופת בעמק חפר
בימים אלו נערך סקר עצי מורשת ומופת
בעמק חפר ,שמטרתו לייצר מסד נתונים
אודות העצים הקיימים בעמק הנפלא שלנו.
לצורך כך נשמח על שיתוף הפעולה לקבלת
מידע אודות:
עצים מיוחדים הנמצאים בשטח הישוב שלכם או
בקרבתו.
תושבים הפועלים לשמירה על העצים ומעוניינים
להשתלב בפרויקט.
את המידע הנ"ל נא העבירו לקרן קדם
kerenkedem4@gmail.com
בדוא"ל
או בטלפון .0546260945

מכתב מסגן ראש המועצה חיזקי סיבק
להצטרף לפעילות שימור אתרים
ומורשת «

עדכונים ממפגשי המליאה
שתי ישיבות מליאה נוספות התקיימו בחודש ינואר ובהם אושר תקציב המועצה
שנת  2019העומד על סך של  390.7מיליון  ₪וכן תקציבי פיתוח על סך  31מיליון.
כמו כן ,אושרו תקציבי הישובים וצו המיסים של הוועדים המקומיים לשנת .2019
מוזמנים לעיין בפרוטוקול והחלטות ישיבת המליאה השניה מחודש דצמבר וכן סדר היום מהישיבה
השלישית )טרם אושר הפרוטוקול(.
פרוטוקול דיון מליאה מספר « 2
הזמנה לישיבת מליאה מספר « 3

הרשמה החלה!

מפגש בנושא  תקציב רכש והתקשרויות
מפגש תוכן חשוב והזדמנות להכיר את בעלי
התפקידים במועצה העוסקים בתחומים אלו.
בהזדמנות זאת ,נאמר תודה לכל מי שלקח
חלק בהרצאות ובהכשרה לוועדים ולמליאה!
בפורטל ההכשרות ניתן לצפות במצגות
ובתמונות מהמפגשים שפספסתם ולהירשם
למפגשים עתידיים.

מפגש מנהלי הישובים עם אגף ההנדסה!
פורום מנהלי ישובים מוזמן למפגש בנושא תכנון
ובנייה ממשקי עבודה בין הישובים ואגף
הנדסה .בדגש על תכנון ,רישוי ,היתרים ועבודה
משותפת ויעילה של האגף והישובים.
מפגש תכנון ובניה להרשמה «

לפורטל ההכשרות «
למפגש תקציב רכש והתקשרויות  לחץ «
תדריך :תקציב הוועד המקומי «

ועדים מקומיים זוהי ההזדמנות האחרונה 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 עד ליום ראשון !3/2/2019
לרשימת המרצים והסדנאות «

התחנה לחקר ציפורי
עמק חפר
בשנתיים החולפות פועלת התחנה לחקר ציפורי
עמק חפר ויוצרת מפגש מרתק בין טבע ,אדם
וסביבה.
מצורף מידע כללי על פעילות התחנה ועיסוקיה,
רשימת ההרצאות והצעה לביקור בתחנת
הטיבוע.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין בטלפון
 052.3380656בין הימים א'ה' ,בשעות 09:00
 13:00או בדף הפייסבוק של התחנה.
התחנה לחקר ציפורי עמק חפר  כללי «
הרצאות התחנה לחקר ציפורי עמק חפר «
הצעה להדרכה בתחנת הטיבוע באגמון חפר
« 2019

כדאי להכיר
פינה חדשה שמטרתה לחשוף אתכם בפני שרותים ,מיזמים ותחומים במועצה.
והפעם  מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.
כראשי יישובים ,אתם הנחשפים לסכסוכים שונים ביישוב  בין שכנים ,בתוך משפחות ,בין תושב
למועצה ,בין תושב לוועד המקומי ,בין הועד המקומי לוועד האגודה ,סוגיות תכנון ובניה ,סכסוכים
עסקיים ועוד .את חלקם ודאי תצליחו לפתור בעצמכם.
יחד עם זאת ,לא תמיד נכון לנציג ציבור להתערב בקונפליקט ,לא כל קונפליקט הוא פתיר באופן
פשוט ולעיתים תרצו להתייעץ עם איש מקצוע.
במקרים אלו ובכל מקרה אחר ,אנו מציעים לכם לפנות למרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות לגבי התאמה והפניה של גישור לקונפליקט אליו נחשפתם.
ליצירת קשר :יעל שקד – עו"ס קהילתית ,מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה
merkazg@hefer.org.il 098981631
לפרטים ומידע נוסף  לחץ כאן «

פינת ההשראה
יישר כח לבית הלוי ,חגלה ,כפר חיים ,כפר ידידיה ,בית חירות על מפגשי שיתוף
הציבור עם כניסת הוועדים לתפקיד.
נשמח לסייע לישובים נוספים לתכנן ולהניע מפגשים מהסוג הזה וכמובן שאין חכם כבעל ניסיון 
היעזרו באלו שכבר התנסו!
מפגש תושבים בכפר ידידיה  רוצים להציץ?
אספת תושבים בבית הלוי  רוצים להציץ?

הכשרות קרובות
וועדים מקומיים
 | 11.02.19מפגש בנושא תקציב רכש והתקשרויות
 | 4.03.19הקהילה בישוב הכפרי

מנהלי ישובים
 | 20.02.19מפגש חוק התכנון והבנייה .ממשקי עבודה בין הישובים ואגף הנדסה .שיח
הכרות עם מהנדס המועצה ובעלי תפקידים בענף «
 | 13.3.19התמודדות עם קונפליקטים

מחלקת ישובי העמק | מועצה אזורית עמק חפר
098973333

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

