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28 יולי 2019 - יולי 2019
3 אוגוסט 2019

יום שני 29 יולי
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:00
 (אונ'  מפגש 8 - בנושא טרנספורמציה דיגיטלית10:00 - 18:00

 - Hila Ben-Anatת"א)
 תושבים18:30 - 19:30

יום רביעי 31 יולי
 בנהיגה - פנוי לשיחות08:00 - 10:00
 (שלוחת הזית  פגישה עם רוה"מ בנימין נתניהו 10:00 - 12:00

של מתנ"ס אפרת בשדרות רחל אימנו )
 בנהיגה - פנוי לשיחות12:00 - 13:30
 - Shy  ביקור במחנה קיץ - צופים + אריה13:30 - 15:30

Rosenzweig
 דראפט 2 - תוכנית אב16:00 - 17:00
 תושב/ת18:30 - 19:30
 שיחה עם ג'וש19:30 - 20:00

יום שישי 2 אוגוסט
 תושב/ת08:30 - 09:00
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 3 אוגוסט

יום ראשון 28 יולי
 משה יחיאל - הכנה לקראת ביקור שר הכלכלה 09:30 - 10:00

 - Shy Rosenzweigאלי כהן
 תושב/ת11:00 - 11:30
 - Hila Ben-Anat ישיבת צוות 12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 תושב/ת16:00 - 16:30
 תושב/ת16:30 - 17:00
 תושבים17:00 - 19:00

יום שלישי 30 יולי
 - Shy Rosenzweig תושב/ת09:30 - 10:00
 תושב/ת10:00 - 11:00
 הכנה לביקור השר12:00 - 13:30
 - Hila Ben-Anat ביקור - אלי כהן שר הכלכלה13:45 - 14:45
 משה יחיאל - פולו אפ ביקור השר15:00 - 16:00
 תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat גיא אדיב - בנושא נוער 17:30 - 18:00
 לקחת את מיכאל19:00 - 19:30

יום חמישי 1 אוגוסט
 - Hila Ben-Anat תושב/ת09:00 - 09:30
 - yonic151@gmail.com סיור מקצועי בישוב09:30 - 13:30
 - Hila Ben-Anat פגישה עם שלומית ארצי 11:00 - 12:00
 (קפה הלל קניון G כפר סבא) פגישה עם קובי 14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:00 - 16:30
 פגישה עם הורי וגננת גן הפרחים 17:00 - 17:30

 - Hila Ben-Anat(+אודליה+אורלי)
 - Hila Ben-Anat אירוע עובדים19:00 - 22:00
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4 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
10 אוגוסט 2019

יום שני 5 אוגוסט
 פגישה עם יועצים בנושא יועץ חיצוני למערכת 08:30 - 10:00

 - Hila Ben-Anatהחינוך (אודליה+אורלי+רחל שטיינר)
 נגישות קופ"ח אלפי מנשה+השכרת הספרייה - 10:00 - 11:00

ד"ר ערן רוטמן (מנהל מחוז שרון-שומרון)ודוד גרניצה (מנהל 
 - Hila Ben-Anatאדמינ' מחוזי)

 פ"ע עם אודליה11:30 - 12:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 -   פ"ע עם דליה נחום-לוי - דליה ביקשה לבטל18:00 - 19:00
Shy Rosenzweig
 - Hila  אזכרה במלאת 30 יום  זיו אלמגור ז"ל 18:30 - 19:00

Ben-Anat

יום רביעי 7 אוגוסט
 פגישת הכנה לקראת שר התחבורה עם אודליה 09:00 - 09:30
 יציאה לרמת ישי 10:30 - 11:00
 זמין לשיחות11:00 - 12:00
 ביקור במועצת רמת ישי - עופר בן אליעזר  + 12:00 - 14:00

 (רחוב הערבה 11 רמת ישי)ראש עיריית אור יהודה 
 בנהיגה - זמין לשיחות14:00 - 16:00
 מיילים תושבים16:00 - 17:00
 בנהיגה - לא זמין לשיחות18:00 - 19:00
 (במרפסת בפדואל  ערב פרידה מהמח"ט + אריה 19:00 - 21:00

(

יום שישי 9 אוגוסט
 -  (אולם "סליה" בחולון) ברית לני בר חיים- חולון12:30 - 13:30

Odelia Guttel

שבת 10 אוגוסט

יום ראשון 4 אוגוסט
 בנהיגה - פנוי לשיחות08:30 - 10:00
 תמי נאסה - עדכון מצב תכנית הבראה אלפי 10:00 - 11:00

 - תמי נאסה (התאנה 6 גבעת זאב)מנשה
 בנהיגה - פנוי לשיחות11:00 - 12:00
 פגישה בנושא מענקי פייס 13:00 - 13:30

 - Hila Ben-Anat(אודליה+אילן+אורלי+גיתית)
 - Hila Ben-Anat ישיבת צוות 13:30 - 15:30
 - אירית רמון-חיון פ"ע עם אירית+אודליה15:30 - 16:00
  פ"ע עם משה אופיר - חברות בועדת ביטחון 16:00 - 16:30

 - Hila Ben-Anat(אצל ראש המועצה )
 פגישה הכנה לקראת חתימה על דו"חות רו"ח 16:30 - 17:30

 - Hila Ben-Anat(דביר+אילן+אודליה)
 -  פגישה עם הורי בית ספר תמר בהוד השרון17:30 - 18:00

Hila Ben-Anat
 תושבים18:00 - 19:00

יום שלישי 6 אוגוסט
 מענה למיילים תושבים08:30 - 09:00
 - Ilan Dolev (גזברות) פ"ע עם אילן09:00 - 10:00
 תושב/ת10:30 - 11:00
 מענה לדוחות ביקורת11:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 -  פ"ע עם שלומית ארצי בנושא מדיניות אכיפה15:00 - 16:00
Shy Rosenzweig
 תושב/ת16:00 - 16:30
 תושב/ת17:00 - 17:30
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם אלי כהן18:30 - 19:00
  ישיבת דירקטוריון החכ"ל - דו"ח כספי 19:002018 - 20:30

 - Shy Rosenzweig(חדר ישיבות)

יום חמישי 8 אוגוסט
 (באולם פסיפס  מפגש עם ראש הממשלה ושרים 10:45 - 12:45

(
 ישיבה-צוות לטיפול בנושא סקר חריגות 13:00 - 14:00

בניה-(הצוות הוקם בישיבת הנהלה -4.7.19)-אלון דוידי,שלום 
בן משה,דרור אהרון,מאיר יצחק הלוי,יגאל להב,שי 

רוזנצוויג,אלי שבירו,יאיר רביבו+שלמה דולברג,איתן 
אטיה,מירה סלמון,עו"ד שרית דנה,אלי  אהרוני-מנכ"ל עיריית 

 (ת"א-מרכז שלטון מקומי, רחוב הארבעה 19 מגדל תיכון אור יהודה
 - שלמה דולברגקומה 10  אולם קומה 10)

 (רחוב  ועדת חינוך - מרכז שלטון המקומי13:30 - 15:30
הארבעה 19 תל-אביב קומה 10)

 צחי שלום - רכז ועדת טכנולוגיה 15:30 - 16:00
 תושבים17:30 - 19:30
 - Odelia Guttel מפגש/לייב בנושא הסעות תש"פ20:00 - 21:00
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11 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
17 אוגוסט 2019

יום שני 12 אוגוסט
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם אבי בנושא דו"ח מבקר09:00 - 09:30
 - Shy  פ"ע עם גיתית בנושא דו"ח מבקר09:30 - 10:30

Rosenzweig
 פ"ע עם אודליה - דו"ח מבקר - פינוי אשפה10:30 - 11:00
 - Shy Rosenzweig ביקור אצל הבדואים 11:00 - 12:00
  פגישה עם אבי עדן - גזבר מודיעין+אודליה 12:00 - 14:00

 - Shy (אצל ראש המועצה , רחוב גלבוע 116 אלפי מנשה קומה 2 )
Rosenzweig

 בנהיגה -זמין לשיחות14:30 - 16:00
 פגישה אצל שר התחבורה עם ראשי רשויות של 16:00 - 18:30

 (רחוב בנק ישראל 5 קומה 5 ,  חנייה בחניון הלאום להביא את יש"ע 
החשבונית למשרד של השר)

 נהיגה18:30 - 20:00

יום רביעי 14 אוגוסט
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:30 - 09:00
 (אצל ראש  בנצי נחל+אריה+אבי+מאיה גור 09:30 - 10:00

 - Hila Ben-Anatהמועצה)
 הצגת תכנון נוף כביש גישה - סילבן 11:30 - 12:30

 - Yoramשיטרית+יורם בוחניק+אודליה+גיתית
 הפסקת צהריים13:30 - 14:30
 פגישת המשך לקראת הביקור של גאנדי - 14:30 - 15:00
 - Odelia Guttel (אצל ראש המועצה)אורלי+גיתית 
 (קדומים) מסדר החלפת מח"ט + אריה18:00 - 19:30
 (גן ארועים "אלכסנדר"  חתונה - הבת של כלנית19:30 - 21:30

א.ת. עמק חפר המסיק 2 )

יום שישי 16 אוגוסט
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 17 אוגוסט

יום ראשון 11 אוגוסט
תשעה באב - משרדי המועצה סגורים 

יום שלישי 13 אוגוסט
 -  לדבר עם גדעון סער לגבי פגישה אצלנו ב 09:001.9 - 09:30
Shy Rosenzweig
 פגישת הכנה לקראת ביקור של גאנדי וקוטנר 11:30 - 12:00

 - Orly Perlman (אצל ראש המועצה)ממשרד החינוך
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פ"ע עם מח' הנדסה-גיתית+ישראל 15:30 - 16:00
 - Hila Ben-Anatשטיין+אודליה
 - Shy Rosenzweig מעבר על דו"ח מבקר גיתית16:00 - 16:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:00 - 17:30
 פגישת חירום!!!!! - ראשי רשויות בנושא הקמת 18:00 - 19:30

תחנת כוח אצל אושרת גני גונן - ראש מועצת אזורית דרום 
 - יגאל (מועצה אזורית דרום השרון - נווה ירק )השרון 

יום חמישי 15 אוגוסט
 תושב/ת08:30 - 09:00
 - Odelia Guttel המשך ועדת חריגים- אגרות חינוך09:30 - 10:00
 ביקור של גאנדי+קוטנר (אודליה+גיתית+אילן)10:00 - 14:00
 - Ilan Dolev תושב/ת14:30 - 15:00
 פגישה בנושא ביוב חבלה - 15:00 - 16:00

 - Hila Ben-Anatאודליה+אריה+גיתית+מאיר
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי18:00 - 19:00
 תושבים19:00 - 19:30
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18 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
24 אוגוסט 2019

יום שני 19 אוגוסט
 הילה בועדת בחינה בקרני שומרון08:15 - 08:45
  שירות קווי אוטובוס אפיקים - מ.מ אלפי מנשה09:30 - 10:30

 - שי מלכה(רח' גלבוע 116, קומה 2 לשכת מנכ"לית - אלפי מנשה)
 (מועצה אזורית נחל שורק) כנס היערכות רשויות 10:30 - 15:30
 - Shy Rosenzweig פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע.18:00 - 19:00

יום רביעי 21 אוגוסט
חופש

יום שישי 23 אוגוסט
חופש

 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 24 אוגוסט

יום ראשון 18 אוגוסט
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
 -  (מועצה) פגישה אישית  אירית + שי + אודליה09:00 - 10:00
אירית רמון-חיון

 נופי חורש11:00 - 12:00
 - Orly  (צופ"ש) סיור בצופ"ש ולאחר מכן בחצב12:00 - 14:00

Perlman
 תושב/ת15:00 - 15:30
 תושב/ת16:00 - 16:30
 מפגש הורים לגבי הסעות תלמידים גבעת טל , 17:30 - 18:30

 - Hila Ben-Anatשי, אודליה ונועה
 אימון - באולם פיס20:00 - 21:00

יום שלישי 20 אוגוסט
חופש

יום חמישי 22 אוגוסט
חופש

 קמפינג יישובי17:30 - 22:30
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25 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
31 אוגוסט 2019

יום שני 26 אוגוסט
חופש

יום רביעי 28 אוגוסט
 - Shy Rosenzweig הכנה ליום הראשון ללימודים08:30 - 09:00
 - Shy Rosenzweig הכנה לגדעון סער09:00 - 09:30
 הכנה לקראת ביקור מנכ"ל המשרד לשוויון 09:30 - 10:00

 - Hila Ben-Anatחברתי - אודליה+אירית+אילנית
 - Orly Perlman סיור מוסדות חינוך 10:00 - 12:00
 ביקור משה בוגי יעלון13:15 - 14:00

יום שישי 30 אוגוסט

שבת 31 אוגוסט

יום ראשון 25 אוגוסט
חופש

יום שלישי 27 אוגוסט
חופש

יום חמישי 29 אוגוסט
  דברי ברכה לסייעות וגננות לפתיחת שנה"ל08:30 - 09:00

 - Hila Ben-Anat(חדר ישיבות)
 ביקור מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי - מר אלי 10:00 - 12:00

 - Hila Ben-Anatכהן (אודליה+אירית+אילנית) 
  פגישה עם מנהלות בתי הספר+אודליה+אורלי 14:00 - 15:00
Hila Ben-Anat -

 - Hila Ben-Anat תושב/ת15:00 - 15:30
 - Hila Ben-Anat פ"ע בנושא הסעות למגזר הדתי 17:00 - 17:30
 תושבים17:30 - 19:30
 - Shy  פ.ע אלי כהן - ביטל את הפגישה20:00 - 21:00

Rosenzweig


