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  1202   אפריל -לעובדים ) 11(מס'  ירחון 
  

  ...מרץ אז מה היה לנו  

האישה   צוין  8.3.2021  -ב  ב  יום  סטיילינג  באירוע  להשתתפות  הטבה  ניתנת    17.3.2021  -במסגרתו 
והתקיים שיח פתוח במעמד ראש המועצה, מר ניר ברטל באשר למשמעויות ציון יום זה.  הרמנו  בתרבותא  

 לחיים. 
הטובים  צוין  16.3.2021  -ב  המעשים  התושבים.   יום  למען  בפעילויות  המועצה  עובדי  בהשתתפות 

ועדון הוותיקים, חולקו מתוקים לתושבי הישוב וכרטיסי ברכות, הוכנו שלטים  התקיים מפגש מרגש במ 
ברחבי הישוב לציון יום זה, שלחנו מילים טובות האחד לשני ועוד פעילויות שהתקיימו ע"י מח' החינוך  

 ומח' הנוער.
 הבינלאומי ודאגנו לפרגן לבנות המחלקה האהובות שלנו.  יום העו"סיםצוין  16.3.21 -ב 
 . פרטים אצל דבי ציוני.18.5.21הטיול מתוכנן ל    –און  -דרך שחר  לנשות המועצה   לטיולה הרשמה  נפתח 

 .קודמת זוכהמקומות כל ה 5נותרו 
. ם להירשעדכן את משאבי אנוש אם ברצונכם  המשיך להתמוזמנים.ות ל  –(גמול מיוחד)    גמול ב'לימודי   

 נקיים זום בנושא וימסרו פרטים נוספים. 
מוזמנים.ות לפנות למנהל ישיר ולבדוק עמידה    –לעוסקים במקצועות שוחקים    ומקצועלימודי תעודה   

 בתנאי סף ללימודים. 
 .2021לשכר לשנת  101וטפסי  מס מיתיאוהועברו  
 מהפורשים. פרידה ו לכבוד חג הפסחחגיגית הרמת כוסית  התקיימה 18.3.21 -ב 
 לכבוד חג הפסח.   תלושי שי חולקו 

 

    1202  אפריל להלן עדכונים לחודש

כולם    "ספרותא"ב  11:30בשעה  לרגל יום השואה והגבורה    כרון בסלון""זיתקיים    8.4.21  -ביום חמישי ה 
 מוזמנים. 

שמה לה המועצה למטרה לבצע  ופיתוח עובדים.ות,    חלק מתהליכים של שיפור השירות, התמקצעות כ 
שאלון הערכה אותו תתבקשו למלא ולהעביר  אליכם  . יועברהערכת עובדים.ותשל השנה תהליך תהליך 

 . פרטים נוספים לגבי התהליך יועברו למנהלים.ות ותעודכנו בהתאם.   למנהלכם 
אותו יש למלא ולהשיב למשאבי אנוש. הנחיות יועברו   שאלון הקשור לתפקידכם  יועבר אליכם   כמו כן,  

 מייל. -באי
 .ערב יום הזכרון 13.4.21-ה יום שלישי 
ד  בדים עעו  ,ערב יום העצמאותו  ,איבהלחללי מע' ישראל ונפגעי פעולות  ום הזכרון  י  14.4.21-ה  יום רביעי 

 . 13:00השעה 
 לא עובדים.  צמאותיום הע  15.4.21-ום חמישי הי 
 .ערב ל"ג בעומר 29.4.21 -יום חמישי ה 

  
  
  
  
  

  עובדי.ות המועצה ממשיכים.ות לשמור על הבריאות  
 ולהתחסן אחריות לקחת הזמן זה 
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  אפריל מזל טוב לחוגגים יום הולדת בחודש 
  
  
  
  

  
  
 

 
  
 

ומתן  חדשים  עובדים  בגיוס  רואים  העובדים,  וועד  המועצה  הנהלת  המועצה,   ראש 
לעובדים מתוך המערכת ערך חשוב בארגון להתמקצעות ושיפור רווחת אפשרויות קידום  

  החדשים:  עובדים העובד והשירות לתושב. אנו שמחים לעדכנכם ומברכים על ה
  

  רכזת רכש, אספקה ולוגיסטיקה  -  ליאור חיים
    קב"ט מוס"ח -בג  לירן ס

  אישיתסייעת  – רביד גולדנברג 
  אישית סייעת  – רמל מקמל כ

  
  

 בשעה טובה 
 
  

  לרגל הולדת הנכדאלישבע ליוש ל     
  

  
  

                                         
  סייעת אישית  חנה שמש ז"ל      

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  ,  כהלכם בברש

  קרן ענבר                                            אורנית בראון            
 יו"ר ועד העובדים                                         מנהלת משאבי אנוש       

 15.4 אורים לוטטי נרית 1.4 חזן שרה
 15.4 הולין אוריה 1.4 עשור דוד

 18.4 לשצובר יעל 1.4 קסוקר טל
 19.4 טאהא עוסמאן 4.4 פלינט ערן

 20.4 שי איילת 4.4 אשוול כרמית כרמלה
 22.4 ציפין נירה 6.4 מרום מתן

 30.4 פרץ דרורית 9.4 מיליס יונה
 30.4 בן נעים רחל 10.4 ליוש אלישבע

   13.4 ארואסטי שרה


