לצפיה בדואר הישובים בדפדן לחץ כאן (:

תוכנית הכשרות לנבחרי הציבור
שמחנו לראות נוכחות גבוהה מאוד וייצוג למרבית היישובים במפגשים ,מחר המפגש אחרון
בסדרת מפגשי ההכשרה לוועדים חדשים.
החל מחודש אפריל אנחנו מתחילים בסדרת הרצאות ההעשרה בתחומים שונים בנושאים :ועדת
ביקורת ,הקהילה בעת חירום ,נוער ,עבודת עם מתנדבים ,ניהול קונפליקטים ,תכנון ובנייה
ביישובים .המפגשים מיועדים ליו"ר וחברי וועד מקומי ,מנהלי ישובים ,ונציגי מליאה.
ניתן להגיע יחד עם פעילים מרכזיים מהישוב לפי הנושא הרלוונטי אבל חשוב מאוד שהוועד יהיה
מיוצג.
המצגות והתמונות מהמפגשים מופיעים בזיכרון הארגוני ,בפורטל ההדרכה ,כך שגם מי שפספס
מוזמן להיכנס ולראות.
כניסה לזיכרון הארגוני «
הרשמה למפגשים הבאים «

הקהילה בישוב הכפרי | 04.03.2019
מה מיוחד בקהילה הכפרית? כיצד נבנית
מתפתחת ומתחדשת הקהילה? שיתוף
הציבור ככלי להפחתת התנגדויות והגדלת
השתתפות מעורבות ואחריות.
מרצה :ניתאי קרן יועץ ארגוני בכיר ,מתמחה
בהדרכה ופיתוח מנהלים ,בהנחיית תהליכי
עיצוב חזון ,אסטרטגיה ומבנה ארגוני ופיתוח
תהליכי צמיחה דמוגרפית ובינוי קהילתי.

להרשמה למפגש «

רכישת תווי שי לעובדי הוועד המקומי באמצעות מכרז המועצה
לקראת חג הפסח המועצה האזורית יצאה במכרז לתווי שי לחג .הזוכה במכרז "תו הזהב
שופרסל".
כחלק מהרצון לסייע לכם ,הוועדים המקומיים ,בכל נושא הרכש וההתקשרויות אנו מציעים לכם
לרכוש מתקציב הועד המקומי תווי שי לעובדי הועד המקומי תחת מכרז זה.
במידה והנכם מעוניינים לרכוש תווי שי באמצעות מכרז המועצה ,יש לפנות למחלקת יישובי
העמק באמצעות הטופס המצ"ב מטה לא יאוחר מ .10.3.19
לצפייה בטופס «

בחירת ועדת ביקורת לוועד המקומי
מצ"ב קישור לדף מידע מטעם ד"ר עדית נס
ויסמן ,מבקרת המועצה והממונה על תלונות
הציבור ,בנושא "בחירת ועדת ביקורת לוועד
המקומי".
חשוב לעודד את התושבים לקחת חלק פעיל
בוועדת הביקורת .במידה ולא תוקם ועדת
ביקורת מקרב התושבים – תבחן המועצה מינוי
גוף מבקר חיצוני.
ראו דף מידע «

שליחת פרוטוקולים מישיבות וועד 2018
במסגרת הבקרה של המועצה על התנהלות
הוועדים המקומיים ,אנא שלחו את
הפקוטוקולים של כל ישיבות הוועד משנת
.2018
למידע נוסף :ד"ר עידית נסויסמן
מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור 09
iditn@hefer.org.il | 8981677
בקשה לפרוטוקולים «

תדריך ניהול אירועים 
לקראת פורים ויום
העצמאות
כחלק מפיתוח חיי הקהילה בישוב ,מתקיימים
לאורך השנה אירועים קהילתיים המופקים
בכוחות מקומיים של הישוב.
אירועים אלו תורמים רבות לגיבוש ולהעצמת
התושבים והקהילה אך כרוכים באחריות רבה
לשלומם של המשתתפים וכל הנוגעים לדבר.
לצד ההיבטים הקהילתיים יש לתת את
הדעת גם להיבטים ארגוניים ובטיחותיים של
קיום אירועים.
מטרת התדריך להבטיח כי ננקטו כל האמצעים
והסידורים המתאימים להפעלה תקינה ובטוחה
של האירוע.
לצפייה בתדריך «
הודעה מאגף הביטחון ושרותי חרום «

עדכונים ממפגשי המליאה
ישיבת מליאת המועצה התקיימה ביום רביעי ה –  27בפברואר  2019בשעה  19:00באולם
הישיבות במועצה.
מצורף סדר יום ופרוטוקול ישיבה קודמת.

פרוטוקול דיון מליאה מס' « 3/2019

כדאי להכיר

מרכז צעירים עמק חפר
מרכז הצעירים מחפש לגדול ולהתפתח ולחזק את הקשר עם הישובים עלידי רכזי צעירים
מתנדבים בישובים .מרכז הצעירים נותן מענה לצעירי העמק בגילאי  1840בתחומים של
השכלה ,תעסוקה ,מעורבות חברתית ותרבות הפנאי.
בימים אלו המרכז בונה ומחזק את הקשר עם הישובים ,במטרה לפתח פורומים של מנהיגות
צעירים ולהקים מנהלת צעירים.
לפרטים ומידע נוסף  לחץ כאן «

פינת ההשראה
והפעם  ,רעיון מקסים של עין החורש "נאות
לגילוי" ראיון מתגלגל ,שנועד ליצור היכרויות
וחיבורים בין חברים שונים בקיבוץ.
השאלון מופיע מידי שבוע בעלון הישובי.
רוצים להציץ «

מועצה אזורית עמק חפר ועמותת ידידי המרכז הרפואי הלל יפה יוזמים פעילות משותפת
עם מחלקת הילדים בבית החולים במטרה לשמח את הילדים המאושפזים.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במיזם חשוב ומרגש איסוף משחקים חדשים לילדים המאושפזים
בבית החולים .נשמח אם כל ישוב ימנה אחראי/ת  +יקצה מקום בישוב שנוכל להעביר במרוכז את
המשחקים שנאספו.
לפרטים ומידע נוסף
יורם רביב | יו"ר וועד חופית .חבר אגודת הידידים הלל יפה 0526230014
רוזנפלד דקלה | גיוס ופיתוח משאבים המרכז הרפואי הלל יפה
DiklaR@hy.health.gov.il | 0526157221
לכתבה אודות המיזם ב « Mako

הכשרות קרובות
וועדים מקומיים
 | 4.03.19הקהילה בישוב הכפרי
 | 08.04.19פורום ראשי ישובים  פרטים והרשמה בקרוב
 | 29.04.19ועדת הביקורת וחשיבותה

מנהלי ישובים
 | 13.3.19התמודדות עם קונפליקטים
 | 10.04.16דוברות ,תקשורת ומדיות דיגיטליות מול התושבים
 | 29.04.19ועדת הביקורת וחשיבותה

מחלקת ישובי העמק | מועצה אזורית עמק חפר
098973333

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

