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27 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
2 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 לדבר עם רמ"ט התיישבות08:30 - 09:00
 פגישה אצל עו"ד ברוך חייקין בנושא 10:00 - 11:30

 (רוטשילד 3, קומה 8,תביעות/משפטים (+אודליה+אילן+גיתית)
 - Shy Rosenzweigמגדל פסגות, תל-אביב )

 פגישה אצל עו"ד ברוך חייקין בנושא מכרזים 11:30 - 12:30
 - Shy  (רוטשילד 3, קומה 8, מגדל פסגות, תל-אביב )(+אודליה)
Rosenzweig

 (פרדס חיים כפר סבא) הלוויה14:00 - 14:30
 תושב/ת15:30 - 16:00
 תושב/ת16:30 - 17:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:45 - 18:15
 (אולם פיס) משחק נוער נגד פרדסיה (כדורסל)19:00 - 20:00

יום רביעי 30 אוקטובר
 -  פגישה עם מיכל מחב' גבלים (+גדי+רחלי)08:30 - 09:00
Shy Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig תושב/ת09:15 - 09:45
 פגישה עם מוטי עבו ודורון 11:00 - 12:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת12:00 - 12:30
 שיחה עם ליאורה מנהלת חט"ב חצב+אורלי 12:30 - 13:00

 - Shy Rosenzweigואודליה 
 תושב/ת13:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 ראיון מועמד לניהול מתנ"ס (+אודליה+נאוה 16:30 - 17:00

 - Hila Ben-Anatארצי)
 ראיון מועמדת לניהול מתנ"ס (+אודליה+נאוה 17:30 - 18:00

 - Hila Ben-Anatארצי) 
 (אולם פיס) משחק ילדים א' נגד כוכב יאיר 18:00 - 19:00
 - Hila Ben-Anat ישיבת הנהלה 19:30 - 20:30
 (אולם פיס ) משחק בוגרים נגד הוד השרון 20:30 - 21:30

יום שישי 1 נובמבר
 - Hila Ben-Anat הורי חטיבה 08:15 - 08:45
 שעת שטח עם תושבים09:15 - 10:15
 (רח' פשוש) תושב/ת09:30 - 10:00
 להתקשר ליגאל להב, שלמה נאמן ודוד אלחייני10:30 - 11:00
 - Hila Ben-Anat (קרית שאול ) הלוויה 12:00 - 12:30

שבת 2 נובמבר

יום ראשון 27 אוקטובר
 -  ביקורת רמ"ט מל"ח אצל מנהלי המחלקות 09:00 - 11:00

Hila Ben-Anat
 פרטי09:30 - 11:30
 -  דיון בנושא משרד השיכון עם אודליה וגיתית11:30 - 12:00
Shy Rosenzweig
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 12:00 - 14:00
 פרוגרמת חינוך - תיכון, חטיבה צעירה ושטחים 14:00 - 15:00

 - Orly Perlmanציבוריים, התנעת בינוי אולם ספורט נופי החורש
 כתיבת יעדי ראש מועצה בחינוך15:30 - 16:00
 סעודת אבלים 18:30 - 19:20

יום שלישי 29 אוקטובר
 פגישה הכנה עם אודליה לקראת הפגישה עם 09:00 - 09:30

 - Hila Ben-Anatגדעון סער
 שיחה עם יוני דובב (חברת ערים)09:30 - 10:30
 ניחום אבלים11:00 - 11:30
 פגישה עם דוד אלחיאני14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat פגישה עם בנצי נחל16:00 - 16:30
 תושב/ת16:30 - 17:00
 (אולם פיס ) משחק קט סל א' נגד כוכב יאיר 17:00 - 18:00
 תושב/ת18:00 - 18:30
 פגישה בנושא פיתוח השטח הציבורי במרכז 18:30 - 19:30

 - Hila Ben-Anatמסחרי גבעת טל - קובי בקה+ליאור (תושב)

יום חמישי 31 אוקטובר
 תושב/ת08:15 - 08:45
 - Shy Rosenzweig תושב/ת09:30 - 10:00
 (בשלטון המקומי - קומה 9 ) ישיבת הנהלה11:00 - 12:30
 (בשלטון המקומי ) ישיבה של ועדה טכנולוגית 12:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה עם שלמה נאמן - גוש עציון ושי אלון 15:00 - 15:30

מבית אל
 - Shy  ביקור גדעון סער - פגישת היכרות17:00 - 19:00

Rosenzweig
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3 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
9 נובמבר 2019

יום שני 4 נובמבר
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
 (רח' רמת הגולן 55 ירושלים) יש"ע - בחירות10:00 - 16:00
 (בכנסת) לידיעה: דיון בועדת הכספים11:30 - 13:00
 העתקת תיבות הדואר מהכניסה לישוב לגבעה -11:45 - 12:45

רחל שחר (מנהלת אזור ירושלים דואר)+מלי (מנהלת 
לוגיסטיקה)+אורי בן חמו+חנן (מנהל תפעול) (+אודליה 

 - Hila Ben-Anatוגיתית)
 פ.א דליה18:30 - 19:00
 - Hila Ben-Anat ישיבת מועצה 19:30 - 21:30

יום רביעי 6 נובמבר
 פגישת הכרות - הרשות למאבק בסמים 09:30 - 10:30

 - Hila Ben-Anatואלכוהול - אדווה ירס+דובי גלר
 פ"ע עם אריה10:30 - 11:00
 - Hila Ben-Anat הכנה לוועדת ביטחון12:00 - 12:30
 גזירת סרט בחט"ב חצב 13:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 הכנת מצגת לכנס מציעים (שיווק נופיה)15:00 - 16:00
 תושב/ת16:00 - 16:30
 (חדר מפגש ראשי רשויות+מנכ"לים - תחנות כח17:00 - 18:30

 - oshratg@dsharon.org.ilמליאה דרום השרון )
 ועדת ביטחון19:00 - 20:00

יום שישי 8 נובמבר
 פגישה בספריית חט"ב - מיכל ברוורמן 08:15 - 09:15
 שעת שטח עם תושבים09:15 - 10:15
 - Hila Ben-Anat תושב/ת09:30 - 10:00
 (מתחם אירועים 5.91 נתניה) חתונה גיא שרון 11:00 - 12:00
 - Hila Ben-Anat (בית עלמין אלפי מנשה ) אזכרה 13:45 - 14:15
 - hilabenanat@gmail.com אזכרה 14:15 - 15:15

שבת 9 נובמבר

יום ראשון 3 נובמבר
 ביקורת מלח ארצית ומשרדי ממשלה מוכנות 08:00 - 13:00

 - Arie Zissman (חדר ישיבות ומשרדי המחלקות)לחירום
 - gitit lasser רשות רישוי 13:00 - 13:30
 סיור בגבעת טל עם דימה 13:30 - 14:30

 (תחילת הפגישה במשרדו (אודליה+שירי+גיתית+אריה+מאיר) 
 - Hila Ben-Anatשל דימה )

 - Shy Rosenzweig תושב/ת16:00 - 16:30
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם משה אופיר17:00 - 17:30
 - Hila  (בלשכת ראש המועצה ) פ"ע עם אלי כהן 19:30 - 20:30

Ben-Anat

יום שלישי 5 נובמבר
 (התכנסות ב"בית  מפגש ראשי הרשויות 10:00 - 15:30

הראשונים"- מרכז מורשת רון נחמן ז"ל)
 - מוטי עבו  ועדת בחינה - מנהל/ת מתנ"ס16:00 - 18:00
 (אצל שירי ) קבוצת מיקוד גבעת טל20:00 - 21:00

יום חמישי 7 נובמבר
 - Hila  ליאור בר - יועץ תחבורה (אודליה+גיתית)09:00 - 10:00

Ben-Anat
 - Shy  תכנית גבעת טל ב' - אודליה+גיתית10:00 - 11:00

Rosenzweig
 -  יצחק לירן -  יועץ תחבורה (אודליה+גיתית)11:00 - 12:00
Shy Rosenzweig
 - Hila Ben-Anat דו"ח ביקורת - אילן+אודליה 12:00 - 13:00
 צילום סרטון למנטורים מהחיים13:00 - 13:30
 כביש גישה אלפי מנשה - יוני דובב+רביב 14:00 - 15:00

 חנוכה+יורם בוחניק+דימה גורדשניקוב (אודליה+גיתית לסר)
 - Yoram(משרד מהנדסת המועצה )

 אזכרה 15:30 - 16:00
 תושב/ת17:00 - 17:30
 (beer Garden ב  "עשיה" לבר (שירי+אייל+רחל)21:00 - 22:00

 - GHila Ben-Anat כ"ס)
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10 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
16 נובמבר 2019

יום שני 11 נובמבר
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
 - Shy Rosenzweig פגישה וביקור - זמביש ומתניה 11:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - lishka@myesha.org.il (יש"ע) ישיבת הנהלה16:30 - 18:30
 - Hila Ben-Anat (בחוץ) פגישה עם ניר בר-טל20:30 - 21:30

יום רביעי 13 נובמבר
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:30 - 09:00
 - Shy Rosenzweig ( בית עלמין ) גילוי מצבה 09:00 - 09:30
 הערכת מצב ביטחון10:00 - 11:00
 (נתניה) ניחום אבלים 12:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 תושב/ת15:30 - 16:00
 שעת סיפור במרכז המסחרי גבעת טל 17:30 - 18:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת18:30 - 19:30
 מתיחות20:00 - 20:30

יום שישי 15 נובמבר
 לידיעה: תאריך אחרון להגשת תקציב 2020 07:30 - 08:00

 - Odelia Guttelלחברי המועצה 
 מסיבת תורה כיתה ב' 1 צופה שרון08:10 - 08:30
 מסיבת תורה  כיתה ב' 2 צופה שרון09:20 - 09:50
 מסיבת תורה כיתה ב' 3 צופה שרון10:30 - 11:00
  השבת העולמית - סעודת שבת עם חב"ד 18:00 - 19:30

(אינקובטור )

שבת 16 נובמבר

יום ראשון 10 נובמבר
 -  (נופי החורש ) טקס זכרון לרצח רבין08:30 - 09:30

anavidvora@gmail.com
 פגישת הכנה לקראת פגישה בנושא כביש גישה 10:00 - 11:00

 - Hila Ben-Anatנוסף עם זמביש ומתניה
 רונית דדון - מנהלת מתנ"ס חדשה11:00 - 11:30
 - Hila  (חט"ב חצב ) טקס זכרון ליצחק רבין ז"ל 12:00 - 13:00

Ben-Anat
 - גדעון גלעד כנס מציעים - שיווקים אלפי מנשה13:00 - 15:00
 - Shy  גביש הגישה ליישוב - דימה (גוני הנדסה)16:00 - 16:30

Rosenzweig
 תושב/ת16:30 - 17:00
 תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת18:00 - 18:30
 פגישה עם ליאור גורפינקל + רויטל יחזקאל 19:30 - 20:30

 - Hila Ben-Anat(יו"ר הנהגת הורים צופה שרון) 

יום שלישי 12 נובמבר
 לדבר עם מירב איטח פלאפון08:30 - 09:00
 - Hila Ben-Anat מדיניות אכיפה - שלומית+גיתית 09:00 - 10:00

 ישיבת עדכון מצב בטחוני10:00 - 
 בנסיעה11:00 - 12:00
 (בית  ביקור בבית אקשטיין בית ינאי (עם אורלי)12:00 - 13:00

 - Orly Perlmanינאי)
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 חיתוך מצב מקלטים - אריה15:30 - 16:00
 (בית הכנסת משכן יואל  אזכרה 30 איתי הדר16:15 - 17:15

 - Shy Rosenzweigבמרכז )
 תושב/ת16:30 - 17:00
 תושב/ת17:00 - 17:30
 ועדת בטחון19:00 - 20:00

יום חמישי 14 נובמבר
 צפייה בפקק ביחד עם אורן מבקרת הרמזורים07:30 - 08:30
 -  איתי גרינשפן מנכ"ל "השביל הירוק"+אילן 10:00 - 11:00
Shy Rosenzweig
 תושב/ת11:30 - 12:00
 דיון בנושא תקציב 12:002020 - 13:30
 פגישה עם מפע"ם - דגנית פוקס+מיכל 13:30 - 15:00

 - Eti Cohenזהב+אודליה
 אזכרה 15:00 - 17:30
 תושבים18:30 - 19:30
 (במגרש דשא) פתיחת ליגת שכונות - כדורגל 19:30 - 21:00
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17 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
23 נובמבר 2019

יום שני 18 נובמבר
 שיחה עם מנכ"ל משרד השיכון בני דרייפוס - 09:00 - 09:30

ביטול 78 יחידות
 ביקור בגן יער החדש09:30 - 10:30
 - Hila  ביקור בבית ספר נופי החורש (עם אורלי) 10:30 - 11:30

Ben-Anat
 שיחה עם תמי נאסה - משרד הפנים12:00 - 12:30
 הרב דוד אוחיון - ענייני דת בישוב12:30 - 13:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 שיחה עם רחל - דואר ישראל15:30 - 16:00
 סיום מצב חירום - ישיבת סיכום עם אריה16:00 - 17:00
 נפגש עם תושבים17:30 - 19:30
 ישיבת הנהלה מתנ"ס 20:00 - 20:30

יום רביעי 20 נובמבר
 - Shy  ביקור  במעון יובלים (עם אורלי) 09:00 - 09:30

Rosenzweig
 -  ביקור במעון ניצני טל בגבעת טל (עם אורלי)10:00 - 10:30
Shy Rosenzweig
 סטטוס חוב לדרום השרון עד ה-10:3030.11 - 11:00
 סיור בכביש בטחון אזור תעשייה (עם אריה 12:00 - 13:00

 - Hila Ben-Anatויגאל להב) 
 פגישה אצל יובל ארד עם יגאל להב בנושא 13:30 - 14:30

 (מרכז מסחרי כוכב יאיר)כביש 55 
 עם מיכאל16:30 - 18:30
 פגישת צוות היגוי ועשייה חינוך19:00 - 19:30
 פגישה עם צוות הכיבוי20:00 - 20:30

יום שישי 22 נובמבר
 פנינת הטבע08:00 - 08:30
 (בית  טקס קבלת תורה כיתות ב' נופי החורש08:30 - 10:30

 - anavidvora@gmail.comכנסת מרכזי אלפי מנשה)

שבת 23 נובמבר

יום ראשון 17 נובמבר
 - Hila  (מתנ"ס) פגישה עם עובדי המתנ"ס08:30 - 09:00

Ben-Anat
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:30
 פגישה אצל מנהלת המחוז - תמי נאסה10:30 - 11:30
 לדבר עם מירב איטח פלאפון11:30 - 12:00
 גבריאל (המנהל החדש של מועדון 12:00 - 12:30

 - Shy Rosenzweigהספורט)+גבי סויסה 
 תושב/ת13:00 - 13:30
 בינוי מוסדות חינוך13:30 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 (בית קפה מימי בספורטן ) פגישה עם אמיר כוכבי 18:30 - 20:00

יום שלישי 19 נובמבר
 צפייה במצלמות עם אורן מנתיבי ישראל08:10 - 08:40
 לדבר עם אילנית שושני09:00 - 09:30
 - liorb@iec.co.il פגישת עבודה עם חברת חשמל 13:30 - 14:30
 אזכרה 15:30 - 16:00
 תושב/ת16:00 - 16:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:30 - 18:00
 - gitit lasser תושב/ת18:00 - 18:30
 - Shy Rosenzweig תושב/ת18:30 - 19:30
 ועדת חינוך19:30 - 20:00
 (מועדון לינקולן 19 תל אביב) הופעה של אייל דור 20:30 - 22:30

יום חמישי 21 נובמבר
 - Shy  פ"ע עם רונית דדון מנהלת מתנ"ס 12:00 - 13:30

Rosenzweig
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 לוקח את יובל19:30 - 20:00
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24 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
30 נובמבר 2019

יום שני 25 נובמבר
 צפייה בפקק בלייב עם בקרת רמזורים08:00 - 08:30
 - Tamara  (הוד השרון) ביקור בתיכון מוסינזון 09:30 - 10:30

Martynovich
 אבי אזולאי - מנהל מרחב דרום רלב"ד + ניצן 11:15 - 12:00

 - Shy Rosenzweigמור (אודליה+אריה+סלטר)
 בנהיגה - זמין לשיחות12:00 - 13:00
 ישיבת חירום בשלטון המקומי - קיזוזי מענקי 13:00 - 15:00

 (רחוב הארבעה 19 קומה 9 ת"א)איזון 
 תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת18:00 - 18:30

יום רביעי 27 נובמבר
 פגישת הכנה לקראת ביקורו של דוד אלחייני 08:30 - 09:00

 - Hila Ben-Anatמנכ"ל יש"ע 
 שי בדיקות10:00 - 11:00
 (ויצמן 135 כפר סבא ) פגישה עם רפי סער 12:00 - 13:00
 ביקור כרמל דנגור - "כאן"14:45 - 16:15
 עבודה על מצגת 16:30 - 17:30
 תושב/ת18:00 - 18:30
 - Odelia Guttel צוות היגוי ועשייה בחינוך19:30 - 20:30

יום שישי 29 נובמבר
 תושב/ת09:00 - 09:30
 שעת שטח עם תושבים09:15 - 10:15

שבת 30 נובמבר

יום ראשון 24 נובמבר
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
  ביקורת פנימית - תיקון ליקויים מביקורת מל"ח 10:30 - 12:00

 - Arie Zissman(חדר ישיבות מועצה)
 תושב/ת12:00 - 12:30
 - Shy  סטטוס אבני דרך - אודליה+אילן12:30 - 13:00

Rosenzweig
 תושב/ת13:00 - 13:30
 הפסקת צהריים13:30 - 14:30
 (פרדס חיים כ"ס) הלוויה  14:30 - 15:30
 שיחה עם תמי נאסה15:30 - 16:00
 מעבר על הצעת תקציב 16:002020 - 18:30
 תושבים18:30 - 19:30

יום שלישי 26 נובמבר
 - Hila  פגישה עם כאסב - נציג הבדואים 09:00 - 09:30

Ben-Anat
 תושב/ת09:30 - 10:00
 איתי גרינשפן - מנכ"ל השביל הירוק10:00 - 11:00
 - עזרא ימין (באלפי מנשה) כנס יזמים  112 יח"ד13:00 - 14:30
 - Shy Rosenzweig הכנה לישיבת בנייה - גיתית 14:30 - 15:00
 - Hila Ben-Anat גיתית+ישראל+גדי טפרמן 15:30 - 16:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:30 - 17:00
 לידיעה : כינוס ועדת מלגות18:00 - 18:30
 - gitit lasser ישיבת בינוי 19:00 - 21:00

יום חמישי 28 נובמבר
 הסברה רחבה טרם הצבת פחים כתומים - 09:00 - 11:00

אביבית אראל (מנהלת שיווק) 
(+אודליה+אילן+אורלי+אירית+אילנית+גבע+מאיר+דוד+שי

 - Hila Ben-Anatרי) 
 - Hila Ben-Anat ועדת בחינה - קב"ס 11:30 - 12:30
 סיבוב ביישוב12:30 - 13:30
 דוד אלחייני - ראש מועצה אזורית בקעת הירדן13:30 - 15:00
 קבלת ספר ילדים "הכסף הראשון שלי" ע"י 15:30 - 16:00

שמעון נבון ובתו 
 שיחה עם משרד הפנים - תוכנית הבראה16:30 - 17:00
 אירוע 18:00 - 19:00
 מחזור ראשון ליגת שכונות19:30 - 20:30
 (יולק) לידיעה: מופע של אפרים שמיר 21:30 - 22:30


