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  2018אוגוסט        

 תשע"ח אלול

 ,היקרים אביחילתושבי 

ץ לנו כמו רבים ורבות מכם אני מרגישה שנחוכי  ,החלטתי להתמודד על ראשות המועצה בעמק חפר
 המקומית. שינוי אמיתי במנהיגות

 
 ,שהוא מביא וקובעיבת ומחוברת לתושב ולצרכיו על פי סדר העדיפויות מחו שתהיהמנהיגות חדשה, 

מבוססת על הניסיון הרב, המוכח מנהיגות חדשה ש .זו המנהיגות שאני מתכוונת להביא לעמק חפר
  מול רשויות מקומיות.במסגרת ו -והמוצלח שלי בניהול מערכות ופרויקטים בשירות המדינה

 
 פוטנציאל אותו -המשאבי הטבע והסביבו האנושיהון הלעמק הנפלא שלנו יש פוטנציאל אדיר, בזכות 

 .אפשר וצריך לממש
 

תושבים ותושבות רבים מרחבי העמק התחלנו בהכנת תוכנית עבודה מקיפה ואופרטיבית יחד עם 
מזמינה אתכם ואני גאה להציג בפניכם את טיוטת התוכנית  שתשקף את הנושאים שחשובים לכולנו.

ללמוד יותר על  -hadasha.org.il-manhigut בכתובת: חדשה"ואתכן להיכנס עכשיו לאתר "מנהיגות 
 גם לקחת חלק בכל דרך שתבחרו.לנושאים החשובים לכם והתוכנית, להביע עמדה, להשמיע קול בנוגע 

 
למדתי מקרוב  תושבים במועדון התושבים בישוב ובו קיימתי מפגש, 16.8.2018בתאריך מעבר לכך, 

. לחלק נכבד מהדברים, ברמת המועצה, ותושביו חבריו, מושבליש על האתגרים, הצרכים והבעיות ש
הקשורים להדגיש בפניכם את הנושאים,  ת. עם זאת, בנוסף, אני מבקשנוהכמענה בתוכניות ש יש
 מועצה, כשאבחר לתפקיד: ת, שבכוונתי לקדם כראשמושבל

 חקלאי של המושב אל מול ניסיונות ההשתלטות של נתניה.-שמירה על האופי הקהילתי ✓
 סיוע ועזרה למושב בתנהלות מול מינהל מקרקעי ישראל. ✓
 הרחבת פעילות הנוער בישוב ובמועצה. ✓
 ים של התלמידים מהמושב.שיפור מערך ההיסע ✓

ובמפגש או שלא  ועל, שאתם חושבים שלא מושבבמידה ויש נושאים נוספים שקשורים לחיי היום יום ב
 קיבלו מענה, אתם מוזמנים לפנות אלי בכל אחת מדרכי ההתקשרות המופיעות מטה.

אפעל,  אינן סיסמא עבורי, אלא הכלל שבאמצעותו"התושב במרכז" עכשיו אתם מבינים שהמילים 
נייצר חזון למועצה, נקבע את יעדיה ודרכי הפעולה שלה ונפעל למען שינוי אמיתי שייחבר ושבאמצעותו 

 את העשייה לטובת כולנו, ברמת תושב, הישוב והמועצה.
 .מחכה לשמוע מכם

 הצטרפו אלי ויחד נביא שינוי!

 שלכם ושלכן, 

 גלית שאול 
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