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24 פברואר 2019 - פברואר 2019
2 מרץ 2019

יום שני 25 פברואר
 פגישה בצופ"ש עם הורי ג'08:002 - 10:00
 שיחה רקאנטי10:30 - 11:30
 (רח' רמת הגולן 55 ירושלים ישיבת הנהלת יש"ע  13:00 - 15:00

( 02-6211999
 אבי בנבנישתי16:00 - 16:30
 תושבים17:00 - 20:00

יום רביעי 27 פברואר
 בנסיעה - זמין לשיחות08:00 - 09:00
 יום עיון המשותף CTED למרכז השלטון המקומי 09:00 - 14:00

 (בשעה 10:20 - באולם KLM קומה 2 של ביתן 2 במרכז הירידים 
אולם E העיר הדיגיטלית)

 ארוחת צהריים VIP LOUNGE בקומה 2 14:00 - 15:00
 פגישות עבודה מוני אקספו15:00 - 18:00
 ערב גאלה חגיגי בקומה הראשונה של מרכז 18:00 - 21:00

הירידים 

יום שישי 1 מרץ
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 2 מרץ

יום ראשון 24 פברואר
 הכנה לפגישה תוכנית חומש ונסיעה - אני זמין 08:00 - 10:00
בדרך לשיחות
 אלפי מנשה-תוכנית חומש + הכרות שי רוזנצוויג10:00 - 11:00
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושבת 14:30 - 15:00
 מענה מיילים לתושבים15:30 - 16:30
 - Shy Rosenzweig פגישה עם תושב 16:30 - 17:00
 תושבים17:30 - 19:30

יום שלישי 26 פברואר
 תכנית ניצנים - שי, אורלי, אירית, יוסי, אביבה 08:30 - 09:30

 - אירית רמון-חיון (מועצה)בן רפאל
 מיחשוב למערכת החינוך באלפי מנשה-ערן 09:30 - 11:00

גופר, שרון היימן, אורלי פרלמן מנהלת מח' חינוך + אבי מאיסי
 (אצל ראש המועצה שי רוזנצוויג , רחוב מנמ"ר + אודליה גוטל

 - Hila Ben-Anatגלבוע 116 אלפי מנשה קומה  2 09-7925686)
 פגישה וסיור בתי ספר עם מפקחת אומנות -שבי 11:00 - 14:00

 - Shy Rosenzweig (אצל ראש המועצה )ערבה, + אורלי + אודליה 
 כביש גישה14:30 - 15:00
 ישיבה בנושא מפגש כביש ג.טל15:30 - 16:00
 פגישה אישית בנושא חינוך17:30 - 18:00
 ((מנכ"ל פגישה עם מנכ"ל עיריית עפולה לשעבר18:00 - 19:00

לשעבר של עיריית עפולה))

יום חמישי 28 פברואר
 מענה למיילים08:00 - 09:00
 פגישה עם מהנדס תחבורה בנוגע לכביש גישה 09:30 - 10:30

גבעת טל
 פגישה עם מנהל מחלקת אחזקה - סיבוב ביישוב11:00 - 11:30
 ישיבת הכנה וסטטוס - כביש גבעת טל 12:00 - 13:00
 כביש גישה13:00 - 13:30
 פגישה בנושאי הנדסה13:30 - 14:30
 - Yaakov Ochayon פ"א שי+קובי15:00 - 16:00
 פגישת תושבים17:00 - 18:00
 - Shy  תושבי גבעת טל בנושא כביש הגישה18:00 - 19:00

Rosenzweig
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3 מרץ 2019 - מרץ 2019
9 מרץ 2019

יום שני 4 מרץ
 - פגישת עבודה עם שביל הירוק + משה + מאיר09:00 - 10:00
Shy Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig פגישה עם תושבת10:00 - 10:30
 פגישת הכנה לקראת ביקור של רמ"א שי, גיתית 10:30 - 11:00

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה),אריה מאיר אודליה
 פגישה עם ק.הגמ"ר איו"ש שמעון שטרית + 12:30 - 13:30

 - Shy Rosenzweigאריה 
 - Shy  מפגש מליאה בצופה שרון + אורלי 14:00 - 15:00

Rosenzweig
 (אצל ראש המועצה פגישה עם ליאורה טושינסקי 16:00 - 17:00

 - Shy Rosenzweigרח' גלבוע 116 אלפי מנשה קומה 2 )
 -  פגישה עם בנצי+גובסי בנושא מל"ח ובביטחון17:00 - 18:00
Shy Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע.18:00 - 19:00

יום רביעי 6 מרץ
 הכשרת ראשי רשויות - מפגש בנושא פולטיקה 09:00 - 15:00

 (בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, דמוקרטיה ואפקטיביות 
באונברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים ירושלים)

 בנסיעה- זמין לשיחות תושבים16:30 - 17:30
 פגישה עם תושב 18:15 - 18:45

יום שישי 8 מרץ
 ביקור בספינינג במועדון הספורט10:00 - 11:00
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 9 מרץ

יום ראשון 3 מרץ
 - Shy  פ"ע מל"ח וביטחון-אריה+אבי+מאיה08:20 - 09:00

Rosenzweig
 סיור ברחוב חוחית  + אודליה + מאיר + סלטר 09:00 - 09:30

 - Hila Ben-Anat (052-3269498)בנושא הרחבת החנייה 
 פגישה עם מנכ"ל אפיקים עודד , חגי סמנכ"ל , 09:30 - 11:00

 - Shy Rosenzweigשי מלכה סמנכ"ל לשרות, 
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 פגישה בנושא תקציב רווחה משתתפים: אילנית 14:00 - 14:30

 - Shy Rosenzweigאודליה ואילן
 - gitit lasser הכנה לישיבת בינוי: ישראל +גיתית15:00 - 15:30
 אזכרה יהודה אלויירו ז"ל 16:00 - 16:30
 - Shy  פגישה בנושא הנדסה- תושב +גיתית 17:00 - 17:30

Rosenzweig
 תושבים17:30 - 19:30

יום שלישי 5 מרץ
 פגישת הכרות עם צוות שפ"ח : אורי מחלב, אני 08:30 - 09:30

 - Shy Rosenzweigדרמון אורלי ותמרה
 פגישת הכרות עם מוטי עבו, סמדר שפיגלר - 11:00 - 12:30

גזברית , דורון חמו מנהל האזור, טלי אורגיל מנהלת בינוי של 
 - Shy  (חברת המתנ"סים)המחוז, ניצן אביב סגן מנהל מחוז, 

Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig פגישה עם תושב בנושא נופיה13:30 - 14:00
 הכנה לביקור של ציפי חוטובלי14:30 - 15:00
 ביקור ציפי חוטובלי15:30 - 16:30
 פגישה עם גננת - תושבת הישוב17:00 - 17:30
  פגישה עם תלמידת יב' בנושא הסעות17:30 - 18:00
 - Shy Rosenzweig פגישה עם תושב 18:00 - 18:30
 פגישה עם תושב18:30 - 19:00

יום חמישי 7 מרץ
 08:15 פגישה עם הורי בית ספר מטרו ווסט 08:00 - 09:00

 - Shy Rosenzweigרעננה 
 פגישה בנושא תקציב גן סחלב משתתפים שי, 09:30 - 10:30

 - Hila אורלי, אתיר הגננת, תניה רכזת גני תקשורת מת"א ואילן
Ben-Anat

  פגישה עם ראש המנהל האזרחי - בן חור אחוות11:30 - 13:30
Shy Rosenzweig -

 עונה על מיילים13:30 - 14:30
 בנהיגה15:00 - 16:00
 טקס הענקת אייפדים למורי וגננות חינוך מיוחד 16:00 - 17:00
 - Orly Perlman (במועצה האזורית דרום השרון)- דברי ברכה 

 בנהיגה17:00 - 18:00
 דיוני תקציב18:00 - 19:00
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10 מרץ 2019 - מרץ 2019
16 מרץ 2019

יום שני 11 מרץ
 פגישה עם פנחס ולרשטיין ראש צוות הסדרת 08:30 - 10:00

מאחזים ובתים לא חוקיים בשטחים. משתתפים אודליה, גיתית 
 -  (לשכת ראש המועצה רחוב גלבוע 116 קומה 2 אלפי מנשה)אריה 

Hila Ben-Anat
 פגישה עם שלומית ארצי- (לא התקיימה- 10:00 - 11:00

 - Shy Rosenzweigשלומית לא הגיעה)
  תושבת - נגישות בקופ"ח כללית12:00 - 12:30
 פגישה עם תושבת12:30 - 13:00
 הכנה למשהב"ש13:30 - 14:30
 בנסיעה - פנוי לשיחות15:30 - 16:30
 (רחוב מעלה לוטם 1  נסיעה לניחום אבלים 16:30 - 20:00

אפרת)

יום רביעי 13 מרץ
 יציאה לירושלים פנוי לשיחות טלפון08:00 - 10:00
 הכרות ופ"ע אלפי מנשה/ נחמה- משרד 10:00 - 11:00

 (רח' בנק ישראל 5, משרד התחבורה ירושלים. קומה 5 התחבורה   
 - נחמה ורטרחדר 5134)

 בנסיעה - זמין לשיחות11:00 - 12:30
 מבקר את אבא בלווינשטיין12:30 - 13:00
 עונה על מיילים13:30 - 15:30
 (בלשכת ראש המועצה רח'  פגישה עם גיל לבנה16:00 - 17:00

 - Hila Ben-Anatגלבוע 116 אלפי מנשה קומה 2)
 עם מיכאל17:00 - 19:30

יום שישי 15 מרץ
 - Shy  פגישה אצל תושב בנושא נופיה מזרח 08:30 - 09:30

Rosenzweig
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 16 מרץ

יום ראשון 10 מרץ
 פגישה עם עם יוכי גמליאל מנהלת אגף הסעות 08:30 - 09:30
 - Hila Ben-Anatמשרד החינוך

 -  (חדר ישיבות ) ועדה לבחירת מנכ"לית אלפ"ש 10:00 - 11:30
lee walder mizrachi

 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 הכנה לפגישה עם פנחס ולרשטיין15:00 - 16:30
 תושבים17:00 - 20:00

יום שלישי 12 מרץ
 - Shy Rosenzweig פגישה אצל תושב+מאיר08:15 - 08:45
  9:45 תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך 09:45 - 12:00

(צופה שרון )
 פגישה עם חברת ערים :יוני דובב, יורם, דימה, 12:00 - 13:00

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה)אריה, גיתית סלטר
 -  פגישת הכנה לקראת ביקור של חב' חשמל 13:00 - 13:30

Hila Ben-Anat
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה עם תושב 17:00 - 17:30
 פגישה עם תושבת18:00 - 18:30
 פגישה עם הרב מישאלי18:30 - 19:00

יום חמישי 14 מרץ
 גבע קבסה 08:30 - 09:30
 בנסיעה - זמין לשיחות10:00 - 11:00
 ישיבת הנהלה בשלטון המקומי11:00 - 12:30
 בנסיעה - זמין לשיחות12:30 - 13:30
 - Shy Rosenzweig פגישה עם שירי זיידמן 14:30 - 15:00
 פגישה עם חברת חשמל אצל שי רוזנצווייג ראש 15:00 - 16:30

 (אלפי מועצת אלפי מנשה בנושא נפילות חשמל באלפי מנשה
 - moshe.cohen1@iec.co.ilמנשה)

 (לימור - 0524805060) ראיון עם תלמידי חצ"ב 17:00 - 17:30
 תושבים בנושא גן יער17:30 - 18:00
 פגישה עם תושב18:00 - 19:00
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17 מרץ 2019 - מרץ 2019
23 מרץ 2019

יום שני 18 מרץ
 פגישה עם גננת מהישוב08:30 - 09:00
 פגשיה עם תושבת בנושא התנדבות 09:00 - 09:30
 בנסיעה - פנוי לשיחות10:30 - 12:00
 ביקור ניחומים אברגיל בשדרות12:00 - 17:00
 - Shy Rosenzweig פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע.18:00 - 19:00

יום רביעי 20 מרץ
 הכשרת ראשי רשויות - מפגש בנושא ניהול 09:00 - 15:00
 (בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באונברסיטהציבורי מודרני 

העברית, קמפוס הר הצופים ירושלים)
 פרסום לאזכרה חסדאי16:00 - 16:30
 פגישה עם תושבת17:30 - 18:00
 פגישה עם תושב18:00 - 18:30
 קריאת המגילה  בית כנסת  במתנ"ס 18:30 - 19:30

יום שישי 22 מרץ
 פורים במרכז המסחרי גבעת טל09:30 - 10:30
 לידיעה: טורניר כדורשת לילדים ופעילויות 14:00 - 15:00

 (באולם הפיס)נוספות

שבת 23 מרץ

יום ראשון 17 מרץ
 עונה למיילים תושבים08:30 - 10:00
 פגישה בנושא ארנונה בשכונת נוף השרון 10:30 - 11:30

 - Hila Ben-Anatבנירית משתתפים שי, אילן ונציגי השכונה 
 (בית עלמין  הלוויה אמא של אורי אברג'יל ז"ל 12:30 - 13:00

שדרות)
 פגישה עם רו"ח דביר בנושא : תהליך של 13:00 - 14:00

 - Hila תחילת ביקורת 2018  משתתפים שי אילן חגי ואודליה 
Ben-Anat

 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה בנושא תרבות יהודית (תורנית) הרב 16:00 - 17:00

אוחיון, שמעון מוייאל, אברג'יל, עדנה בן חור, יוסי פלדמן , יוסי
 - Hila  (בלשכת ראש המועצה)ויצמן ,אירית אייל עופר , אודליה 

Ben-Anat
 פגישה עם תושב 17:00 - 17:30
 פתיחה רשמית סופר סופר גבעת טל 17:30 - 18:30
 פגישה עם ועדת היגוי קו כחול , בנושא 18:30 - 19:00

 - Hila Ben-Anatאסטרטגיה ומשימות - קו כחול 

יום שלישי 19 מרץ
 עדלאידע בנופי החורש 08:00 - 08:30
 (צופה  כיתות ב' ו-ג' במגרש משחקים וריקודים 08:30 - 09:00

שרון)
 ילדי חטיבה צעירה הרקדה והצגת תחפושות 09:00 - 09:30

 (צופה שרון)במגרש 
 10:10 תחנות בחט"ב חצב באולם פייס 10:00 - 11:00
 לידיעה: מופע מוסיקלי במועדון 55 + 10:00 - 10:30
 הזמנה: מפגש ראשי מועצות עם רוה"מ, יום ג׳ 11:30 - 13:00

(IST) (shy@44851.co.il) 13:00 - 11:30 ,2019 שילה 19 במרץ) 
(Israel ,הקדומהlishka@myesha.org.il - 
 ישיבת הנהלה יש"ע בשילה13:00 - 15:00
 הזמנה: ישיבת עבודה עם פקמ"ז, יום ג׳ 19 15:00 - 17:30

(IST) (shy@44851.co.il) 17:30 - 15:00 ,2019 פיקוד במרץ) 
(Jerusalem ,מרכז, שדרותlishka@myesha.org.il - 

 פנוי לקבלת שיחות17:30 - 18:30
 תושבים18:30 - 20:00

יום חמישי 21 מרץ
פורים-משרדי המועצה סגורים

 (בית כנסת רח' גלבוע ) עליה לתורה07:30 - 08:00
 פורימון08:30 - 09:00
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24 מרץ 2019 - מרץ 2019
30 מרץ 2019

יום שני 25 מרץ
 עונה על מיילים 08:00 - 09:00
 סיור אצל דוד בן רפאל משתתפים שי, מאיר 10:00 - 10:30

 - Hila Ben-Anat (ארבל 16)ואודליה 
 הכרות עם מריק עפרון-מנכ"ל איגוד ערים דרום11:00 - 12:00

 - Hila השרון+לין אבידור-עוזרת מנכ"ל+מאיר ברקאי+אודליה
Ben-Anat

 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 אזכרה חסדאי אליעזר  ז"ל 16:30 - 17:30
 לידיעה - פגישה אצל חייקין וטרינרית17:00 - 17:30
 תושבים18:00 - 20:00

יום רביעי 27 מרץ
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושבת 08:30 - 09:00
 נסיעה לתל אביב- שיחה עם משרד הפנים09:30 - 10:30
 ישיבה בנושא הכשרת עובדים של מ.א.אלפי 10:30 - 12:00

 (ת"א-מרכזמנשה-שי רוזנצוויג-שלמה דולברג,אילנית דהאן גדש
 - שלמה שלטון מקומי, רח' הארבעה 19 מגדל תיכון קומה 10 לשכה)

דולברג
 לא לקבוע12:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig פגישה עם ליאורה טושינסקי16:00 - 17:30

יום שישי 29 מרץ
 מביא את מיכאל מהגן10:30 - 12:00

שבת 30 מרץ

יום ראשון 24 מרץ
 מיילים08:00 - 08:30
 (במתנ"ס) פגישה עם  צוות מתנ"ס 09:00 - 10:00
 Updated invitation: אלפי מנשה & תובנות  @ 11:00 - 11:30

Sun Mar 24, 2019 11am - 11:30am (IST) (shy@44851.co.il) 
inbar@collective-insights.com -

 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 (בנושא  פגישה עם ד"ר עובדיה - קופ"ח כללית14:00 - 14:30

 - Shy Rosenzweigנגישות)
 פגישה בנושא תקציבים ממפעל הפיס 15:00 - 16:00

 משתתפים שי אירית אודליה, אילן, אורלי, גיתית גיא שירי 
 - Hila Ben-Anat(אצל ראש המועצה)

 פגישה עם רוית בוסי ונציגות מטייוואן בטי וננסי16:00 - 16:30
 פגישה עם תושבת17:00 - 17:30
 (בהיכל ערב הוקרה והצדעה למתנדבי מחוז ש"י 18:30 - 22:00

התרבות תבל מודיעין א.ת. קרית שדה התעופה (אירפורט סיטי))

יום שלישי 26 מרץ
 ביקור בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות 07:30 - 13:30

 - Hila Ben-Anat (שדרות הרצל 128, הר הרצל, ירושלים)ישראל
 פגישה עם הורי כיתה ג'2 בבית הספר צופה 08:00 - 09:00

 - Shy Rosenzweigשרון 
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 דיון עם שירי בנושא המצפה15:30 - 16:30
 פגישה עם רגב ינאי (ארד מים - מדי מים) +עידן17:00 - 17:30

 - Shy Rosenzweigתלם
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושב18:00 - 18:30
 פגישה בנושא בית הכנסת התימני18:30 - 19:00

יום חמישי 28 מרץ
 ביקור כיתות ד' נופי החורש (50 תלמידים)08:30 - 10:00
 פגישה בנושא פארק אתגרים משתתפים : 10:00 - 11:00

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה)אודליה, משה יחיאל , גובסי
 בנסיעה - זמין11:30 - 12:00
 משרד הכלכלה עם משה יחיאל12:00 - 13:00
 בנסיעה - זמין לטלפון13:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy  פגישה עם גיל ליבנה 15:00052-3301313 - 16:30

Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig פגישה עם שירי זיידמן 16:30 - 17:30
 פגישה עם תושב בנושא חיובי ארוננה17:30 - 18:00
 פגישה עם תושב18:00 - 18:30
 תושבים18:30 - 20:30
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31 מרץ 2019 - מרץ 2019
6 אפריל 2019

יום שני 1 אפריל
 -  פגישה עם היו"רים הורים + אורלי +ורויטל 08:30 - 09:30
Shy Rosenzweig
 פ"ע חגי אמתון10:00 - 10:30
 סיור ביישוב11:00 - 12:30
 פגישה עם שי ,שרית המנהלת , אורלי,  ומיכל 13:30 - 14:30

 - Hila Ben-Anat (בנופי החורש)מקוד מנצח 
 פגישה עם שרית ודני דולב - אחראי על פרוייקט14:30 - 15:00

 - Shy Rosenzweig (בנופי החורש)החורש
 עבודה על חזון תוכנית אב15:30 - 16:30
 פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע. - חולה, לא 18:00 - 19:00

 - Shy Rosenzweigהגיעה

יום רביעי 3 אפריל
 (מכללת מגמות דרך אם המושבות קורס רישוי עסקים- דוד סלטר

 - 94David Salter פתח תקווה)
 נהיגה - לא זמין לשיחות08:00 - 09:00
 הכשרת ראשי רשויות - בנושא עיצוב מערכת 09:00 - 15:00
 (בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, חינוך מוצלחת 

באונברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים ירושלים)
 נהיגה - זמין לשיחות15:00 - 16:00
 סטטוס גינת יער16:00 - 16:30
 שיחה עם יוצר ממשרד האוצר16:30 - 17:00
 פגישה עם תושב18:00 - 18:30
 תוכנית עבודה ביטחון18:30 - 19:00

יום שישי 5 אפריל
 (בחט"ב  לידיעה :ההאקתון החינוכי הראשון 08:00 - 13:00

 - Hila Ben-Anatחצב)
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 6 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 בנהיגה - זמין לשיחות08:30 - 11:00
 פגישה אצל צפורה פיליפס - סגנית למנהלת 11:00 - 13:30

אגף נציבות תלונות הציבור משתתפים: שי +עו"ד חייקין + 
 (רחוב מבקר המדינה 2 ירושליםעו"ד נירה דרור לזר+גיתית+שירי 

 - Hila Ben-Anat(חנייה בחניון הלאום) )
 בנהיגה - זמין לשיחות13:30 - 15:30
 אלון שרוני - חברת מאיה בנושא אופציה 16:30 - 17:30

 - Shy Rosenzweigלהקמת מפעל באזור התעשייה 

יום שלישי 2 אפריל
 לידיעה: הקמת גינת תבלינים במועדון 55 09:00 - 09:30

משתתפים גבע ונציגי נוער
 יום המעשים הטובים 10:00 - 16:00
 פגישה עם תושב17:00 - 17:30
 -  (050-44456053) רוני קלינסקי+סגלית אבאי 18:00 - 19:00
Shy Rosenzweig

יום חמישי 4 אפריל
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושב08:30 - 09:00
 - Shy Rosenzweig ביקור רועי סגל - כ.א מחוז10:00 - 11:00
 פגישה עם אורית שטרית-חינוך ישראלי 12:00 - 13:00

 - Shy Rosenzweig(מנכ"לית העמותה)+אודליה+אורלי
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig פגישה עם שירי זיידמן 15:00 - 16:00
 לקחת את מיכאל לחוג16:40 - 18:00


