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בית גוברין
*

משתתפים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,אלון ענבר,
איציק קמה ,עופר סלע.

בית ניר

משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,אלון הברפלד ,דפנה רבינוביץ
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
חוות אל
עזי
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה

 32עדכונים
 מנכ"לית חדשה  -נעשתה הכרות עם דפנה רבינוביץ מנכ"לית המועצה הנכנסת וחברי
ההנהלה .דפנה הציגה את העיסוק הנוסף שלה כחברת מועצה וסגנית ראש מועצה בשוהם.
לאחר הבחירה התברר שדפנה היא גיסתה של רכזת הגיל הרך מיקי גולדברג שנכנסה
לתפקידה בתחילת חודש יוני השנה ומועסקת באמצעות עמותת "אשכולות" .היועץ המשפטי
של המועצה נתן חוות דעת המאשרת את העסקתה של דפנה .כמו כן ניתנו הנחיות למניעת
ניגוד עניינים.
חברי ההנהלה מברכים על הבחירה ,מאחלים לורד הצלחה בדרכה החדשה ומאחלים לדפנה
הצלחה בתפקיד.


וועדה מקומית לתכנון ובניה – אנו מחכים לצו של שר הפנים להקמת הוועדה .לאחר הצו
האישור צפוי להיכנס לתוקף לאחר כשלושה שבועות עם הפרסום ברשומות 3



גזבר – המועצה פרסמה מכרז למשרת גזבר3



עמותת שפלת יהודה – התקיים ערב השקה חגיגי ומוצלח בשיתוף המועצות השותפות גזר,
לכיש ובאר טוביה .ספר רשויות נוספות מתעניינות בהצטרפות למיזם התיירות "שפלת יהודה".

 .0הצגת המלצות הצוות בנושא פתוח קהילתי בהשתתפות חברי הצוות ניתאי קרן ,אמיר סנדר ,שי
בר ,טובה הרפניסט
ניתאי הציג את תהליך העבודה של הצוות ואת המסקנות ועיקרי ההמלצות.
ההנהלה מודה לחברי הצוות על העבודה המסורה והמקיפה שנעשתה .במהלך הדיון עלתה
החשיבות בתפקיד פיתוח קהילתי בשילוב עם תכנון אסטרטגי ,החשיבות בבחירת האדם המתאים
לתפקיד שיכול להוות גורם מקצועי משמעותי בעבודת המועצה ובקידום הפיתוח הקהילתי
ביישובים.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה למנות בעל תפקיד אשר ירכז את הפיתוח הקהילתי והתכנון
אסטרטגי בכפיפות למנכ"ל המועצה.
מוצע לכלול את יישום ההמלצות בתקציב .0/12
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מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית

*
סגולה
*
קדמה
*
רבדים
*
שדה יואב
*

1

