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1 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
7 דצמבר 2019

יום שני 2 דצמבר
 אישי 09:00 - 11:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig ביקור אצל הוטרינרית החדשה17:00 - 17:30
 הכנה לישיבת מועצה18:00 - 19:30
 - Hila Ben-Anat ישיבת מועצה שלא מן המניין 19:30 - 21:00

יום רביעי 4 דצמבר
 - Hila Ben-Anat גן נרקיס - שעת סיפור 09:00 - 10:00
 תושב/ת10:30 - 11:00
 - פגישה בנושא תו חניה - אודליה+אריה+סלטר11:00 - 11:30

Hila Ben-Anat
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 לוקח את מיכאל 15:30 - 18:00
 - Hila Ben-Anat תושבים17:00 - 17:30
 לידיעה : ערב הורי גנים - להיות ההורים הכי 20:00 - 21:30
 - Orly Perlman (באינקובטור)טובים שאפשר

יום שישי 6 דצמבר
 שי בצפון00:00

שבת 7 דצמבר
 שי בצפון00:00

 בני עקיבא צועדים מהמתנ"ס לאמפי19:30 - 20:00
 טקס "שבת ארגון"20:00 - 20:30
 בני עקיבא יורדים לאינקובטור20:30 - 21:00

יום ראשון 1 דצמבר
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
 פגישת הכנה לקראת פגישה עם אלי ג'אן מנכ"ל10:30 - 11:00

 - Hila Ben-Anatחברת לנדיוז (חברת תכנון כבישים ותנועה)
 (אצל ראש  פ"ע עם אורלי גיתית ואודליה 11:30 - 12:00

 - Hila Ben-Anatהמועצה)
 מיכאל חוג17:00 - 18:00

יום שלישי 3 דצמבר
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:00 - 16:30
 - Hila  פ"ע עם אורלי - שעת סיפור בגנים16:30 - 17:00

Ben-Anat
 לידיעה: כינוס ועדת שפ"ע19:00 - 19:30

יום חמישי 5 דצמבר
 מוטי עבו+דורון חמו+נאוה ארצי+רונית 09:00 - 10:00

 -  (בלשכת ראש המועצה )דדון+סמדר שפיגלר (אודליה+אילן)
מוטי עבו

 - Tamara Martynovich (כ"ס) ביקור באורט שפירא11:00 - 12:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 חתונה18:00 - 20:00



2 12/05/2020 12:39Shy Rosenzweig

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2020

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

8 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
14 דצמבר 2019

יום שני 9 דצמבר
 - Hila Ben-Anat שעת סיפור - גן צבעוני09:00 - 09:30
 (נופי  חנוכת מרחב למידה M21 נופי החורש10:30 - 11:00

 - Orly Perlmanהחורש)
 פגישת הכנה לקראת ביקור שר התחבורה 12:00 - 13:00

 - Hila Ben-Anatומנכ"ל משרד השיכון - אודליה+גיתית 
 פ"ע עם ד"ר עובדיה מקופת חולים כללית13:00 - 14:00
 אזכרה 15:30 - 16:00
 כנס ראשי רשויות מהליכוד בהשתתפות 18:00 - 19:30

 (היכל התרבות פ"ת - רח' המכבים 5)אביגדור ליברמן
 - Hila Ben-Anat ישיבת הנהלה19:30 - 21:00

יום רביעי 11 דצמבר
 הכנה לפגישה עם מנכ"ל משרד השיכון09:00 - 09:30
 (רחוב ניחום אבלים אצל ראש עיריית אור יהודה 10:30 - 11:30

שיזף 1 אור יהודה)
 לשוחח עם מירב איטח מפלאפון - אנטנה 11:30 - 12:00

יובלים
 לשוחח עם נתי - מנכ"ל משרד התקשורת12:00 - 12:30
 תושב/ת13:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 (חדר ישיבות- מועצה  ראיונות מכרז יועמ"ש15:30 - 19:00

 - Odelia Guttelמקומית אלפי מנשה)
 הלוויה 15:30 - 16:00
 פגישות עם תושבים19:00 - 20:30

יום שישי 13 דצמבר
 תושב/ת09:00 - 09:30
 תושב/ת09:30 - 10:00
 תושב/ת10:00 - 10:30

שבת 14 דצמבר

יום ראשון 8 דצמבר
  ועידת מקור ראשון לכלכלה חברה וחדשנות 09:00 - 16:30
(בנייני האומה )

 (ירקונים) הלוויה15:30 - 16:00

יום שלישי 10 דצמבר
 תמי נאסה - סטטוס תכנית הבראה אלפי מנשה 09:00 - 11:00
 בנסיעה11:00 - 12:30
 (ת"א) ניחום אבלים 13:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה ) תושב/ת15:30 - 16:00
 תושב/ת16:30 - 17:00
 שיח פתוח בין הורים לבכירי חינוך מיוחד מחוז 17:00 - 18:30

 (צופה שרון)מרכז
 מענה למיילים תושבים18:30 - 19:00
 (צופה שרון) מפת"ח זיו 19:30 - 20:00

יום חמישי 12 דצמבר
 (לשכת מנכ"ל משרד הבינוי  יוני דובב+עזרא ימין 10:00 - 11:00

 - מנכל משרד הבינוי והשיכון - דרך מנחם בגין 125 ת"א, קומה 10)
והשיכון

 בנסיעה11:00 - 13:00
 חשיפת נתוני גיוס משתתפים 14:00 - 15:00

-אודליה+גבע+ענת (רפרנטית צה"ל)+רעות (מפקחת מנהל 
 - Hila Ben-Anatונוער)

 (הוד השרון ) ניחום אבלים 15:30 - 16:30
 "טעימות מהחיים" הכנה למנטורים - ליאור 19:00 - 20:00

 (ביולק)גרפונקל
 ניחום אבלים 19:30 - 20:30
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15 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
21 דצמבר 2019

יום שני 16 דצמבר
 לא לקבוע08:00 - 21:00
 (מרכז מורשת רון  ישיבת הנהלת מועצת יש"ע15:45 - 17:45

 - lishka@myesha.org.ilנחמן - בית מקימי אריאל)

יום רביעי 18 דצמבר
 שיחה עם תושבת09:00 - 09:30
 צאלה - פועלים10:00 - 10:30
 מכתב של דרום השרון לנוף השרון בנירית10:30 - 11:00
 פגישה בשטח (גבעת טל) עם הקבלן וולוול 12:00 - 13:00

 - Shy Rosenzweig(אודליה+גיתית)
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פ"ע עם אילן - תגובות לעיתון 16:00 - 17:00

יום שישי 20 דצמבר
 קבלת קהל08:00 - 

 תושב/ת08:30 - 09:00
 תושב/ת09:00 - 09:30
 שטח תושבים09:30 - 10:30
 הזמנה: ארוע קהילתי - חנוכה , יום ו׳ 20 11:00 - 11:45

 (IST) 12:00 - 11:15 ,2019 בדצמבר
(shy@alfe-menashe.muni.il)anavidvora@gmail.com - 

שבת 21 דצמבר

יום ראשון 15 דצמבר
 לדבר עם דודי אמסלם על הדואר08:00 - 08:30
 - (צופה שרון) גזירת סרט מבנה מרכזי צופה שרון09:00 - 09:30

Orly Perlman
 פ"ע עם שמעון בניטה (חשב מלווה)10:30 - 11:00
 - Shy  פ"ע עם דרורה ברקאי (ספרנית)11:15 - 11:30

Rosenzweig
 יציאה לתל-אביב12:00 - 13:30
 (מרכז השלטון המקומי - רח'  ועדה טכנולגית 13:30 - 14:30

הארבעה 19 ת"א קומה 10)
 - Hila  פגישה עם משה אופיר בנושא פוליטי16:00 - 16:30

Ben-Anat
 תושב/ת16:40 - 17:10
 סעודת אבלים 17:30 - 18:30
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת הנהלה 19:30 - 21:00

יום שלישי 17 דצמבר
 - Hila Ben-Anat שעת סיפור גן פעמון 08:30 - 09:30
 פגישה עם רואי ותומר - לקראת השקת פורום 10:00 - 11:00

 - Shy Rosenzweigעסקים
 - Shy Rosenzweig מפגש עם מנהלות בתי הספר12:30 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 אירוע חג הגאולה (חג הגאולה או ראש השנה 20:00 - 21:00

 (משכן לחסידות הוא מועד המצוין מדי שנה בחסידות חב"ד) 
יואל - בית כנסת רח' גלבוע )

יום חמישי 19 דצמבר
 - Ilan Dolev תושב/ת09:00 - 09:30
 - Orly  יום המורה - סיור מפרגן בגני הילדים09:30 - 10:30

Perlman
 - Hila  (נופי החורש ) שעת סיפור בגן אלון 10:30 - 11:15

Ben-Anat
 לדגום את פדלון 11:30 - 12:00
 בנהיגה12:00 - 12:30
 חנה דלניגו מנהלת תיכון רמון הוד השרון 12:30 - 13:30

 - Shy Rosenzweig (רחוב יאנוש קורצ'ק 2 הוד השרון )(+אורלי)
 - Odelia  הצגת אופציות - טקסים - ע"י המתנ"ס14:30 - 15:30

Guttel
 תושב/ת16:15 - 16:45
 (יולק) לידיעה: ח"כ קטי שטרית (ליכוד) 20:00 - 21:30
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22 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
28 דצמבר 2019

יום שני 23 דצמבר
 תושב/ת08:30 - 09:00
 - Hila  ראיון מועמד/ת ליועמ"ש (+אודליה)09:30 - 10:30

Ben-Anat
 -  (חדר ישיבות ) חגיגת חנוכה עם הרב שניאור 11:00 - 13:00

Hila Ben-Anat
 (הרצליה) ניחום אבלים13:00 - 14:30
 הדלקת נר חנוכה במרכז מסחרי בגבעת טל16:00 - 17:00
 הדלקת נר עם המשפחה19:00 - 19:30
 מסיבת חנוכה בכפר חב"ד 20:00 - 20:30

יום רביעי 25 דצמבר
 (מועדון 55 פרידה מאירית והרצאה בנושא חנוכה10:15 - 11:15

(
 ביקור אצל דוד אלחייני ראש מועצה אזורית 12:30 - 14:30

 (מועצה אזורית בקעת הירדן  (6 ק"מ בקעת הירדן + אודליה 
 - Hila Ben-Anatצפונית למפגש הבקעה) )

 פ"ע עם שלומית18:00 - 19:00

יום שישי 27 דצמבר
 תושב/ת08:30 - 09:00
 שעת שטח עם תושבים09:15 - 10:15
 תושב/ת09:15 - 09:45
 יום הולדת מיכאל בפליי פארק אושילנד15:30 - 19:00

שבת 28 דצמבר

יום ראשון 22 דצמבר
 - Hila Ben-Anat (צופה שרון ) טקס חנוכה 08:30 - 09:30
 מפגש חשיפה לפורום עסקים - 09:30 - 11:30

 - Hila Ben-Anat (בבית הנוער / אינקובטור)אודליה+תומר+רואי 
 יאיר נחושתן - הצגת סקיצות והדמיות פרויקט 12:00 - 13:00

 - Hila Ben-Anatאזה"ת (גיתית+משה יחיאל)
 פ"ע עם תומר השוטר13:00 - 13:30
 פ"ע עם אבי מאיסי - מנמ"ר13:30 - 14:00
 - Hila ברכות ליום המורה בנופי החורש + אורלי 14:00 - 15:00

Ben-Anat
 לדבר עם רפי סער 15:00 - 15:30
 לדבר עם אושרת בנושא נוף השרון15:30 - 16:00
 - רונית דדון (יציאה מאולם הפיס) מצעד הלפידים17:00 - 19:00
 ערב צוות לכבוד חנוכה ויום המורה (מורים) + 20:00 - 21:30

 - Hila Ben-Anat (צופה שרון )אורלי

יום שלישי 24 דצמבר
 - Hila   ראיון - מועמד/ת ליועמ"ש (+אודליה)08:30 - 09:30

Ben-Anat
 לוקח את מיכאל12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:30 - 15:30
 הכנה לישיבת מועצה15:30 - 18:30
 ערב הדלקת נר חנוכה במרכז גישור - רוני 19:00 - 20:00

 (ספריית בי"ס צופה שרון)קלניסקי
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת מועצה 20:00 - 21:30

יום חמישי 26 דצמבר
 - פגישה עם אפי זילבר - תובע עירוני (+אודליה)09:30 - 10:30
Shy Rosenzweig
 רז פרוייליך - מנכ"ל החברה למתנ"סים+מוטי 11:10 - 12:40

 - רונית דדון (מתנ"ס)עבו
 - Shy Rosenzweig (גבעת זאב) ברית13:30 - 15:00
 הדלקת נרות בפנטהאוז נגב 17:304 - 18:15
 הדלקת נרות בפנטהאוז נגב 18:156 - 18:45
 ליגת שכונות 19:30 - 20:00
 (רעננה ) בת מצוה 20:00 - 22:00
 - רונית דדון (אולם הפיס) מופע "גיא ויהל"20:00 - 22:00
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29 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר
 רעות אפשטיין - פגישת הכרות (וטרינרית 09:00 - 09:30

 - Shy Rosenzweigחדשה)
 - Orly Perlman פ"ע רחל ואורלי 10:00 - 11:30
 פ"ע עם גבריאל - מנהל מועדון הספורט12:00 - 12:30
 תושב/ת12:30 - 13:00
 -  הכנה לביקור שר התחבורה - אודליה+גיתית13:00 - 14:00
Shy Rosenzweig
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat פ"א עם אורית שגיא 18:00 - 19:30

יום רביעי 1 ינואר
 יציאה לירושלים08:30 - 10:30
 קידום תהליך הרשאה בניין מוסדות חינוך 10:30 - 11:30

 - Hila Ben-Anat (ירושלים)(גנאדי+אילן קוטנר)
 בנהיגה - לא זמין11:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 תוכניות עבודה 15:302020 - 18:00
 תושבים18:30 - 20:00

יום שישי 3 ינואר
 תושב/ת09:00 - 09:30
 שעת שטח עם תושבים09:15 - 10:15

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 הדלקת נרות בטורניר מאמאנט לזכרו של איתי 18:30 - 20:30

 (אולם פיס )אנקונה ז"ל 

יום שלישי 31 דצמבר
 הכנות לביקור שר התחבורה09:00 - 11:30
 - Shy  (חדר ישיבות) ביקור שר התחבורה11:30 - 14:00

Rosenzweig
 (ראש  שיחת טלפון - שמעון בניטה - חשב מלווה14:30 - 15:00

 - בניטה שמעון רוחמועצה )
 הפסקת צהריים15:00 - 16:00
 הכנה לישיבת תקציב17:00 - 18:30
 - Hila Ben-Anat ישיבת תקציב 18:30 - 20:00
 ישיבת מועצה שלא מן המניין20:00 - 21:30

יום חמישי 2 ינואר
 אלי ג'אן - מנכ"ל חברת לנדיוז 09:00 - 10:00

 - Shy Rosenzweig(+גיתית+אודליה)
11:00 - 10:00mic רח' הארבעה  אירוע השקת מרכז החדשנות) 

28, מגדל חג'ג', קומה 6, ת"א)
 - Hila Ben-Anat (שלטון מקומי) ישיבת הנהלה11:00 - 12:30
 - Odelia Guttel תושבים14:00 - 15:00
 הכנה לפגישה במשרד השיכון15:30 - 17:00
 תושב/ת 17:30 - 18:00
 תושבים18:00 - 20:00


