
מועצה אזורית לב השרון בשיתוף תנועת המושבים
מזמינים אתכם להשתתף

שמטרתה להכשיר עתודה ציבורית וניהולית

המפגשים יתקיימו בבית המועצה האזורית לב השרון
9 מפגשים שבועיים החל מיום רביעי כ״ד תשרי, 19.10.22

 בין השעות 17:15-20:30

הקורס מיועד לנשים וגברים תושבי המועצה המעוניינים לתרום ולקחת חלק בעשייה הציבורית.
עדיפות תינתן לתושבות ותושבים שאינם מכהנים כיום בתפקיד ציבורי במועצה ובוועדים המקומיים.

דמי השתתפות: 100 ₪  |  סיום הרשמה ומועד אחרון לביטול - 15.9.2022 
יוגש כיבוד קל   |   יתכנו שינויים בתכנית הקורס ובסדר המרצים   |   ט.ל.ח

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות להילה בטל. 09-7960267
hila@lev-hasharon.com :או בדוא"ל

נשמח לראותכם בין משתתפי התכנית

לחצו להרשמה

תוכנית המפגשים

בתכנית למנהיגות מקומית

פתיחה וברכות

מנהיגות בישוב כפרי

השלטון הדו-רובדי, סמכויות הועד המקומי, 
האצלת סמכויות הכרות עם תפיסה  
ארגונית,מבנה ואופן עבודת המועצה

סיפורו של יו"ר ועד מקומי

תרבות, נוער וחינוך משלים, איכות הסביבה

דיני התקשרויות ומכרזים, שקיפות, זכויות 
וחובות, דיני עבודה, 

ביקורת פנים, ועדות ביקורת בישובים,
הכנת פרוייקטים במסגרת התוכנית

רווחה בקהילה - אוכלוסיות מיוחדות, 
התמודדות עם פגיעות

חוסן ישובי בשעת חירום

פתיחה 
והכרות

מועצה - 
ישוב

סיור

היבטים 
משפטים 

בניהול 
ועד

פרוייקטים

מפגש 1
19.10.22
17:15-20:30

מפגש 2
26.10.22
17:15-20:30

מפגש 3
2.11.22

17:15-20:30

מפגש 4
9.11.22

17:15-20:30

עמית יפרח - מזכ"ל תנועת המושבים 
עמיר ריטוב - ראש המועצה

יצחק יצחק - ס׳ ראש המועצה 
פנינה אמויאל משה - מנכ"לית המועצה

פנינה אמויאל משה - מנכ"לית המועצה

יריב יוסף - יו"ר ועד מקומי גאולים 

רותם תורן עמוס - מנהלת מחלקת נוער וחינוך 
משלים, 

ציון דוד - מנהל יחידת איכות הסביבה, 
רווי דפני - רכזת חינוך סביבתי. 

עו"ד רונית עובדיה

מירב לביא - מבקרת פנים במועצה
קובי שמואל  - מנהל אגף חברה וקהילה תנועת

המושבים, 
הילה הלוי גבעוני - עו"ס קהילתית 

גביה, תכנית תקציבית, מבנה תקציב המועצה 

מערכת החינוך בלב השרון

תקציב 
וחינוך

אתגרי 
הקהילה 

שלי

הרצאת 
השראה

מנהיגות 
נשים בלב 

השרון 

סיום

מאיר שביט - גזבר המועצה

רונית רופא הדרי - מנהלת מחלקת חינוך 

אורית בר - מנהלת מחלקת רווחה 

ירון בלנרו פלג - מנהל מחלקת ביטחון
מרב מגן מנהלת יחידת ההתנדבות 

יוסי אלימלך - חברת פסיפס לחדשנות 
מוניציפאלית

קובי שמואל  - מנהל אגף חברה וקהילה תנועת 
המושבים, 

הילה הלוי גבעוני - עו"ס קהילתית 

הילית  בן צבי - מנהלת היחידה לשיוויון מגדרי, 
הילה הלוי גבעוני - יועצת ראש המועצה 

לשיויוון מגדרי

עמיר ריטוב - ראש המועצה
יצחק יצחק - ס׳ ראש המועצה 

פנינה אמויאל משה - מנכ"לית המועצה
קובי שמואל - מנהל אגף חברה וקהילה תנועת 

המושבים 

קובי שמואל  - מנהל אגף חברה וקהילה תנועת 
המושבים 

מפגש 5
16.11.22

17:15-20:30

מפגש 6
23.11.22

17:15-20:30

מפגש 7
30.11.22
17:15-20:30

מפגש 8
7.12.22

17:15-20:30

מפגש 9
14.12.22
17:15-20:30

הרצאת השראה - חדשנות 

הצגת פרוייקטים - שלב ראשון

הצגת פרויקטים, ברכות, חלוקת תעודות 

תמונת מצב ומורכבות 

עמיר ריטוב
ראש המועצה

קובי שמואל
מנהל אגף חברה וקהילה תנועת המושבים

https://docs.google.com/forms/d/1ec3PVR1ET_e4crSNenRrCYse-ewcgC14zOAKUeF2KLk/edit

