מפגשי למידה והדרכה 2020

לועדים מקומיים | מטה יהודה

מחלקת ועדי ישובים
מטה יהודה

אגף חברה וקהילה
ממשקי עבודה אגף חברה וקהילה בישובים
הצגת תכנית הקיץ בהיבטי קהילה ,ילדים
ונוער ספורט וצעירים ,תרבות ,תרבות תורנית.
מנחה :שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף חברה
וקהילה | שרון כץ מנהלת מח' הנוער |
יוכי פחימה מנהלת מח' תרבות

היבטים משפטיים בעבודת הועד המקומי

01.7
שעה

דיני התקשרויות ורכש
מנחה :עו"ד ורד כהן
היועצת המשפטית למועצה

17:00-19:00

19.10
שעה

10:00-12:00

היבטים בהעסקת כח אדם בישובים
העסקת כח אדם בועד המקומי
מנחה :רחלי משה מנהלת אגף הון אנושי
עקרונות בהעסקה :אישורי מועצה ,גיוס עובדים,
שעה
פיטורין ,תנאים סוציאליים | אסנת ורטמן יור'
17:00-19:00
ועד מקומי טל שחר שיוויון מגדרי ומניעת
הטרדות מיניות | יואל ינון מבקר המועצה
ביקורת בהעסקת כח אדם.

איכות הסביבה וקיימות במרחב הכפרי
מדיניות פינוי אשפה ביתית ,גושית וגזם,
מיחזור והפרדת פסולת
איכות
מחלקת
מנחה :לוי עזיז מנהל
שעה
הסביבה וקיימות
17:00-19:00

תקשורת ישובית ,שירות לתושב ולישוב
מוקד המועצה ,שירותים מקוונים לתושב ,דרכי
תקשורת ,מהפך דיגיטלי ,אמיצים בישובים,
פורטל ועדים ,יח"צ
שעה
מנחה :סיון כהן טופל מנהל אגף שירות
17:00-19:00
ואסטרטגיה | גילי אהרוני מנהלת אגף מידע
ותקשוב

תכנון ובניה במטה יהודה
מנחה :מיכל נאור מהנדסת המועצה

היבטים כספיים בניהול ישוב
מדיניות בניהול כספים ,גביית מסים בישוב,
תקציב -הכנה וניהול ,כיסויים ביטוחיים בועד
המקומי
שעה
מנחה :משה אוחיון גזבר המועצה | דניאלה חן 17:00-19:00
רפרנטית ועדי ישובים | בני צברי מנהל מחלקת
הגביה | כרמית אלמליח רכזת ביטוחים והסכמים

ניהול קהילה
תרבות ,דת ותיירות
מנחה :שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף
חברה וקהילה

פיתוח תשתיות בישובים
ניהול פרויקטים בתשתיות ,אחזקת מבנים
מנחה :שרית עוזרי מנהלת אגף הפיתוח

ממשקי קהילה עם אגף הרווחה
תמיכה וליווי מועדוני ותיקים בישובים ,הגיל
השלישי ,צוות חירום ישובי
מנחה :דפנה בירן אשתר מנהלת אגף
הרווחה

19.7

03.8

שעה

17:00-19:00

שעה

17:00-19:00

06.1
שעה

17:00-19:00

2021

13.10

02.12

2021

09.9

04.11

03.2
שעה

17:00-19:00

לפרטים והרשמה ניתן לפנות למחלקת ועדי ישובים
ענבל בן שלום | Inbalb@m-yehuda.org.il | 0527250662
ליאורה יפרח | Liora@m-yehuda.org.il | 050-6761341
מטה יהודה
מובילים באיכות החיים.

www.m-yehuda.org.il

פרטים נוספים באפליקציה ובאתר המועצה

