
 מתיישבי שריד תאגודההנהלה של  לוועדטופס הגשת מועמדות 
 

 
  אריאל מילוא שם:

   
 בשריד ומרקום , מיתוגמנהלת סטודיו לעיצוב גרפי -עצמאית  עיסוק:

 
 על עצמך בקצרה:

ילדים 3, נשואה לנצר מילוא + 1974נולדתי בחיפה בשנת   
 -שירות צבאי .ודי ביולוגיהלימ -חיפה ’ ו חיפה, אונ”ויצ -לאומנויות  ה"סבי –השכלה 

.רט בכלא צבאיכית ומדריכת ספו”צ, מד”ש  
 

” מעריב“, מאיירת של עיתון בארץ פרסום ימעצבת גרפית במשרד -מקצועי  ןניסיו
.תתקציבאיוהגליל ובמערכת עיתון הכולל  בשרותימחלקה גרפית  ניהול ,חיפה  

.שרותי מרקום, בעלת עסק עצמאי למיתוג חברות, עיצוב גרפי ו2003-החל מ  
 
 ת/ה רואה את תרומתך להנהלת הישוב, אילו תחומים היית רוצה לקדם:כיצד א 
 

 תרבות, חינוך ומבנים  עילותתחומי אחריות ופ חזרתה – הקהילה חיזוק(
של תושבי  פעילה נציגות יחד עם ומוסדר לאגש"חבתהליך מובנה  ציבוריים(

 ים בישוב.ים הפעילמשותפלתחומי השירותים ה )ההרחבה( קבעה
 

  בשיתוף  ,, בשקיפות מלאהבקהילהיישום צעדים וכלים לקבלת החלטות
, כתהליך לצרכים השונים בקהילה ,ובדרכי הידברות, תוך מתן מענה הולם

 בעד או נגד.   – הצבעותהקיום מקדים ל
 

  נמוכה )קיצוץ בשכר ניהול ה ע"י תקור - ת מתיישבי שרידאגוד סמהפחתת
 (.האגודה

 

  ניצול כל זכויות המועצה ע"י  - דרך הוועד המקומיתים והשקעות שירוחיזוק
 הועד המקומי למתן הטבות ותמיכה לישוב ללא צורך במס גולגולת נוסף.

 

 לחברות  תושבי שרידקבלת כל  - תקין לעשיית דמוקרטיה ישירה מנהל
 אינםאך מיסים  םמתושבי הישוב אשר משלמי 27%) באגודת תושבי שריד

 באופן מיידי. ואינם נמנים כבעלי זכויות שווים(  חברים באגודה 
 

 בניענה ישיר לשימוש ממתן מ  - המשך עידוד מתנדבים לעשייה בישוב 
/מנהלתי, טיללא קושי ביורוקרא תרבות, ספורט ופנאי יציבור עבור קיום אירוע

  של תושבים. םואירועיעזרה ותמיכה למיזמי תרבות 
 

 "ישוב  - מול פרט מול ממסדפרט  הקמת צוות מקצועי ל"גישור
 -)צוות דיסקרטי(  מול פרט ו/או מול מוסדות הקיבוץ מחלוקות/סכסוכי פרט

קהילה, מחוץ לכותלי בית המשפט הבתוך  עסוק במתן פתרונות שיח מכובדי
הצוות  -דין העורכי שימוש בשירות להפחתת הוצאות יקרות ומיותרות של 

 יכלול אנשי מקצוע.



  בנושאי  - הנהלת האגודהחברי ועד  יחד עםתושבים חברים/ אסיפותייזום
מעצים  על מנת לאפשר מקוםתיאום צפיות משרותי הקהילה הניתנים בשריד. 

השיח להידברות והקשבה הדדית בין חלקי האוכלוסייה השונים בשריד, 
כנה ואותנטית  תקשורתיאפשר לעסוק בסוגיות העולות בתוך הקהילה בעזרת 

יצור מארג חברתי המבוסס על כבוד, קבלת נ .קורתוהקשבה ללא שיפוט ובי
 השונה וחיזוק המשותף בקהילה שלנו.

 

 לצרף תמונת פנים. רצוי 

  טופס זה ישמש להצגת מועמדותך בפני  הבוחרים בבחירות  –לידיעתך
 הקרובות.

 
 
 
 

 ב ה צ ל ח ה!


