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26 מאי 2019 - מאי 2019
1 יוני 2019

יום שני 27 מאי
 שבעה08:00

 שיחה עם גננת מיכאל08:15 - 08:45

יום רביעי 29 מאי
שבעה

יום שישי 31 מאי
 שבעה18:00

שבת 1 יוני

יום ראשון 26 מאי
 - Hila Ben-Anat פגישה עם אירית 08:30 - 09:00
 שיחה עם תושב09:00 - 09:30
 שיחה עם מנכ"ל משרד השיכון - ביטול 78 09:30 - 10:00

יחידות
 שיחה עם איתן כהן - משרד הפנים10:00 - 10:30
 הלוויה 11:00 - 18:00
 הלוויה של אבא 18:00 - 19:00

יום שלישי 28 מאי
שבעה

יום חמישי 30 מאי
שבעה



2 17/06/2020 12:57Shy Rosenzweig

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2019

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

2 יוני 2019 - יוני 2019
8 יוני 2019

יום שני 3 יוני
 הזמנה: פעילות חיצונית יום ירושלים - ילדים 08:30 - 13:30

בלבד - כל בית הספר  חג..., יום ב׳ 3 ביוני 2019, 08:30 - 13:30
(IDT) (shy@alfe-menashe.muni.il)( בית ספר נופי החורש)  - 

bruria.nofi@gmail.com
  "גיבוש הבנה כלכלית ויצירת חזון" - מפגש 10:002 - 18:00

 - Hila Ben-Anat(אונברסיטת ת"א )
 לידיעה: ועדת כספים מתכנסת19:00 - 19:30

יום רביעי 5 יוני
 - Shy Rosenzweig עובדי הנקיון בחופשת רמאדן07:30

 תוכנית החומש לתחרותיות וצמיחה כלכלית 08:00 - 16:30
 (מלון מצודת דוד, ירושלים)בפריפריה 

 עותק: ההזמנה עודכנה: סיור ומפגש עם ישראל 14:00 - 17:00
הראל מייסד מועצת יש"ע וותקי ההתיישבות, יום ד׳ 5 ביוני 
(IDT) (hilab@alfe-menashe.muni.il) 17:00 - 13:00 ,2019 

(14:00-15:00שילה הקדומהסיור באתר וצפייה במיצג החדש 
15:00-17:00שילה הקדומהארוחת צהריים דיון משותף: מצב 

 - lishka@myesha.org.ilההתיישבות היום ומבט אל העתיד)
 -  ישיבת הנהלה בנושא תכנית הבראה ותקציב 19:30 - 21:00

Hila Ben-Anat

יום שישי 7 יוני
 - Shy Rosenzweig עובדי הנקיון בחופשת רמאדן08:00

 -  (בצופה שרון) טקס חג שבועות  ויום ירושלים 08:30 - 09:30
Hila Ben-Anat

 טקס יום ירושלים+שבועות-הורים וילדים-נופי 09:00 - 10:00
 - bruria.nofi@gmail.com (בית ספר נופי החורש )החורש

 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 8 יוני

יום ראשון 2 יוני
שבעה

יום שלישי 4 יוני
 מיילים תושבים08:30 - 09:00
 - Shy Rosenzweig תושב/ת 09:30 - 10:00
 - Hila Ben-Anat ישיבת הכנה לקראת ישיבת בנייה10:45 - 11:30
 (בשלטון המקומי קומה 10 ) ועדת חינוך 13:00 - 14:30
 - Shy Rosenzweig תושב/ת17:30 - 18:00
 - gitit   ישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה19:30 - 21:00

lasser

יום חמישי 6 יוני
 - Shy Rosenzweigעובדי הנקיון בחופשת רמאדן

 ליאורה  טושינסקי09:00 - 10:30
 אלפי מנשה גבעת טל ב' מתחם 47985 ישיבת 13:00 - 14:30

 (משרד הבינוי מנחם בגין 125 קריית ליוי תכנון יזם שיאל מתתיהו
 - טימור מגרליהממשלה קומה 10.)

 בנהיגה - זמין לשיחות14:30 - 16:00
 (רחוב הנשיא 3  ביקור תנחומים בבית הנשיא 16:00 - 19:00

ירושלים)
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9 יוני 2019 - יוני 2019
15 יוני 2019

יום שני 10 יוני
 - Odelia Guttel סגירת תקציב08:00 - 09:00
 ביצוע העיקולים לאחר אישור התב"ע 10:00 - 11:00

 (בלשכת וההיתר-עזרא ימין+יוני דובב+שי+גיתית+אודליה  
 - Hila Ben-Anatראש המועצה רח' גלבוע 116 אלפי מנשה )

 פגישות11:00 - 13:00
 הפנינג שבועות במרכז מסחרי ג. טל14:00 - 15:00
 מענה לתושבים15:30 - 16:30
 דיון בנושא חתולי רחוב16:30 - 17:00
 - Shy Rosenzweig פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע.18:00 - 19:00

 (באולם  מסיבת סיום עונת המשחקים בכדור סל18:30 - 19:30
 - Hila Ben-Anatפיס)

 - Shy Rosenzweig ישיבת מועצה19:30 - 21:00

יום רביעי 12 יוני
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם עדנה בלפולסקי 09:00 - 09:30
 - Orly  (חדר הישיבות ) וועדות מלוות סוף שנה10:30 - 13:00

Perlman
 מבקר את אמא13:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת15:30 - 16:00
 תושב/ת 16:00 - 16:30
 שיחה עם מנהלת המחוז תמי17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת18:00 - 18:30
 שיחה עם מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי19:00 - 19:30
 -  פ"ע עם אורית שגיא - אורית ביקשה לדחות20:30 - 21:30

Hila Ben-Anat

יום שישי 14 יוני
 (09:30 מסיבת סוף השנה של החטיבה הצעירה, 09:30 - 11:30

מפגש בגן/ כיתה,  10:20 מופע בטריבונות)
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 15 יוני

יום ראשון 9 יוני
שבועות

יום שלישי 11 יוני
 - Hila Ben-Anat אילן - כתבות למקומון 08:30 - 09:30
  שינוי תב"ע לשלב ב'-שייקה+לארי+גיתית 10:30 - 12:00

 - shaikeella@gmail.com(אלפי מנשה)
 פגישת הנעה לקידום הקמת יחידת צעירים 12:00 - 14:00

רשותית-הדר אליהו, אלישבע סבתו, מירב בן שימול, תמר 
 (מועצה המקומית אלפי מנשה, רח גלבוע 116 שחורי ומירב סונסינו

 - הדר אליהוקומה 2 )
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - אירית רמון-חיון (מועצה) פ"ע עם אירית16:00 - 17:00
 - Hila Ben-Anat ירון וול - בנושא התנדבות 17:00 - 17:30
 מיכל סויסה17:30 - 18:00
 אזכרה 18:15 - 19:15
 תושב/ת19:15 - 19:45
 סטטוס הבראה20:00 - 21:00

יום חמישי 13 יוני
 - Hila  להכין נאומים טקסי סוף שנה בתי ספר08:00 - 08:30

Ben-Anat
 - Hila Ben-Anat תושב/ת 09:00 - 09:30
 מנועי צמיחה - סטטוס10:30 - 11:30
 - Hila Ben-Anat פגישה עם גיל ליבנה 12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 סיור ביישוב15:30 - 16:00
 שיחה עם משה מחב' חשמל-סטטוס תחמ"ש16:30 - 17:00
 (רח' שמעון הצדיק 41  סיום יב' נעמת הוד השרון 19:30 - 20:00

הוד השרון)
 (רחוב  סיום כיתות יב' תיכון ע"ש אילן רמון 20:00 - 21:00

יאנוש קורצ'אק 2 הוד השרון)
 (בהיכל התרבות אותו מופע שוב של בי"ס למחול 20:30 - 22:00

 - Hila Ben-Anatבדרום השרון)
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16 יוני 2019 - יוני 2019
22 יוני 2019

יום שני 17 יוני
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:00
  (אונ' ת"א) מפגש 3 בנושא "חשיבה אסטרטגית" 10:00 - 17:00
Hila Ben-Anat -

 (בית  הלוויה : רחל יעקובי ז"ל (רחוב סנונית 2) 17:00 - 17:30
העלמין אלפי מנשה)

 ("עלמה" השיזף 4 אבן יהודה) חתונה - מירי ודור20:00 - 21:30

יום רביעי 19 יוני
 פגישה בנושא הסדרי תנועה זמניים בזמן 09:00 - 10:00

העבודות-שירי,יורם בוחניק,רמי הקבלן,תומר,בנצי, מומי 
 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה )וקנין,אודליה וגיתית

  עותק: תוכנית אסטרטגית - פגישה מס' 2 ברצף09:30 - 11:30
 - Orly Perlman(מח' חינוך )

 - Odelia Guttel סיור במצפה10:00 - 11:00
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם אודליה 11:00 - 12:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
  אירוח של קבוצת מנהיגים בכירים מאפריקה 16:45 - 17:45

 - Hila אמריקאית , 19 מנהיגים + ד"ר קמרון בראון טום סוויקי
Ben-Anat

 - Shy  (נופי החורש) טקס סיום כיתות ו' 20:00 - 21:30
Rosenzweig

יום שישי 21 יוני
 (בית ספר  מפגש סיום ועד מוסדי - נופי החורש 08:00 - 09:30

 - bruria.nofi@gmail.comנופי החורש)
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 22 יוני

יום ראשון 16 יוני
 (רחוב הארבעה 19 פגישת הכרות ובנושא הלוואה10:00 - 11:00

 - מגדלי תיכון קומה 4 מוניצפאל בנק (לשעבר דקסיה גיא או מיטל))
Hila Ben-Anat

 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:30 - 14:00
 אבי עובדיה - עוזר השרה מירי רגב14:30 - 15:00
 שיחה עם השרה מירי רגב15:00 - 15:30
 בנהיגה - לא זמין לשיחות17:00 - 18:00
 פגישה מקדימה לפגישה עם יעקב הכט 18:00 - 19:00

 (מרכז יזמות ירוק במכללת רופין(אורלי+אורית+ליאור גורפינקל)
(חנייה - לחנות היכן שיש שלט "שמורות לאורחי ירוק"  ובקבלה לתת 

 - Hila Ben-Anatמספר רכב ומספר חנייה ))
 פגישה אצל יעקב הכט-יו"ר ארגון ערי חינוך 19:00 - 21:30

 (מרכז יזמות ירוק (אודליה+אורלי+רובי+רחל+אורית+ירון וייס)
במכללת רופין  (חנייה - לחנות היכן שיש שלט "שמורות לאורחי ירוק"

 - Hila Ben-Anat ובקבלה לתת מספר רכב ומספר חנייה ))

יום שלישי 18 יוני
 - פגישה עם רואי דינוביץ-קידום כלכלה מקומית 09:00 - 10:00

Hila Ben-Anat
 מבקר את אמא10:00 - 10:30
 אישור מצבה - וגמר תשלום10:30 - 11:00
 מיילים תושבים11:30 - 12:30
 פגישת הכנה בנושא אנטנה ביובלים 12:30 - 13:00

 - Hila Ben-Anat(גיתית+אודליה)
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig (לשכת ראש המועצה) תושב/ת16:00 - 16:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:30 - 18:00
 (אצל  תושבים בנושא אנטנה בשכונת יובלים18:00 - 18:30

 - Hila Ben-Anatראש המועצה)
 - Shy Rosenzweig מסיבת סיום כיתות ט'19:45 - 20:45

יום חמישי 20 יוני
 מיילים תושבים08:30 - 09:00
 פגישת הכנה לקראת הפגישה עם משכ"ל-בניית09:30 - 10:00

 - Hila Ben-Anatמוסדות חינוך (גיתית+אודליה+אורלי)
 Canceled: פגישת עבודה עם שלומית ארצי - 10:00 - 11:00

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה )שלומית ביטלה
 - Hila Ben-Anat תושב/ת11:30 - 12:00
 - Hila Ben-Anat פגישה עם אירית 12:30 - 13:00
 הפסקת צהריים13:30 - 14:30
 פגישה עם חברת אפיקים-מנכ"ל+מנהל 14:30 - 15:30

 (אצל ראש המועצה רח' אזורי+אודליה+סלטר+שירי+אריאלה 
 - Hila Ben-Anatגלבוע 112 אלפי מנשה קומה 2 )

 (במועדון הספורט) לידיעה  מסיבת בריכה לנוער 15:00 - 18:00
 פגישה בנושא כביש הגישה לגבעת טל עם 15:30 - 16:30

 (אצל ראש אודליה+גיתית+שירי+ישראל אפריאט+אריאלה 
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי זיידמן 16:30 - 17:30
 לידיעה: ועדת שפ"ע מתכנסת19:00 - 19:30
 (בית ספר מוסינזון  הזמנה לטקס מסיבת סיום י"ב19:30 - 21:00

 - Hila Ben-Anat- הוד השרון )
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23 יוני 2019 - יוני 2019
29 יוני 2019

יום שני 24 יוני
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:00
 מפגש 4 בנושא חוסן אישי ועירוני וניהול 10:00 - 18:00

 - Hila Ben-Anat (אונ' ת"א)משברים
 גילוי מצבה18:15 - 19:15
 תפילת מנחה וסעודת מצווה בבה"כ בתקומה 19:20 - 22:50

רחוב נרדאו 

יום רביעי 26 יוני
 - אייל בנית מוסודות חינוך - אייל שוורצמן+צחי 09:00 - 10:00

שורצמן
 - Hila Ben-Anat תושב/ת10:00 - 10:30
 מופע סיום פעילות של מועדון 55  "הזמנה 10:30 - 11:30

 - Hila Ben-Anat (אינקובטור)למסע"  
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם גיתית12:00 - 12:30
 עו"ד אריק מויאל - הסכם פיתוח תשתיות 14:00 - 15:00

 (אצל ראש המועצה רחוב בשכונות החדשות של משרד הבינוי
 - Hila Ben-Anatגלבוע 116 אלפי מנשה קומה  2)

 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:00 - 17:30
 תושב/ת18:00 - 18:30

יום שישי 28 יוני
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:15 - 08:45
 תושב/ת08:45 - 09:15
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10
 חאלקה ליאן בבית כנסת מויאל15:00 - 15:30

שבת 29 יוני

יום ראשון 23 יוני
 תושב/ת08:30 - 09:00
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות09:00 - 11:00
  דבורה ענבי - מעומדת לניהול+אורלי+אודליה 13:15 - 14:15

 - Hila Ben-Anat(אצל ראש המועצה)
 לא לקבוע15:00 - 20:00
 (אורט שפירא, רחוב השרון 3  מסיבת סיום י"ב20:00 - 21:30

 - Hila Ben-Anatכפר-סבא)

יום שלישי 25 יוני
 - גלית חורי - הסעות לחב"ד, יצהר, עטרת חיים 16:00 - 16:30
Shy Rosenzweig
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:30 - 17:00
 תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:30 - 18:00
 אזכרה אתי חיימי18:00 - 19:00

יום חמישי 27 יוני
 - Hila  (אצל ראש המועצה) פ"ע עם שלומית ארצי 09:00 - 10:00

Ben-Anat
 (בשלטון כנס חירום בנשוא שדה דב והעיר אילת13:00 - 14:30

המקומי)
 פגישה עם ***** 15:00 - 16:00
 - Shy  מסיבת סיום צופה שרון כיתות ו' 19:00 - 20:30

Rosenzweig
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30 יוני 2019 - יוני 2019
6 יולי 2019

יום שני 1 יולי
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:00
 (אונ'  מפגש 5 - בנושא קבלת החלטות פיננסיות 10:00 - 18:00

 - Hila Ben-Anatת"א )
 ישיבת הנהלת מועצת יש"ע במשרדי מועצה 17:30 - 19:30

 - lishka@myesha.org.il (אלקנה)מקומית אלקנה
 - Orly Perlman (חדר הישיבות ) ועדת חינוך  19:00 - 20:30
 - Hila Ben-Anat ישיבת הנהלה 20:30 - 22:00

יום רביעי 3 יולי
 -  סיכום פעילות מל"ח - מאיר גובסי+בנצי נחל 09:00 - 09:30

Hila Ben-Anat
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי 11:30 - 12:30
 עופר בן אליעזר - ר"מ רמת ישי 12:30 - 14:30

 - Shy Rosenzweig(אודליה+אורלי+שירי) 
  ממ"ז שי - בנושא הגברת אכיפת תנועה ביו"ש15:00 - 16:30

 - lishka@myesha.org.il(ממ"ז שי - חדר לישכה)
 מחוץ למשרד17:30 - 19:30
 (מ.א דרום  כנס בנושא תחנות כח מונעות בגז19:30 - 22:00

 - oshratg@dsharon.org.ilהשרון . אולם כנסים)
 -  (אינקובטור) לידיעה: ישיבת הנהלה מתנ"ס 20:30 - 22:00
אירית רמון-חיון

יום שישי 5 יולי
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:30 - 09:00
 תושב/ת09:00 - 09:30
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 6 יולי

יום ראשון 30 יוני
 -  טקס סיום שנה - נופי החורש 08:30 - 09:30

bruria.nofi@gmail.com
 תושב/ת09:30 - 10:00
 תושב/ת10:00 - 10:30
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם גיתית11:30 - 12:00
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 בנהיגה - זמין לשיחות15:00 - 16:00
  טקס החלפת ראש המינהל האזרחי באיו"ש16:00 - 18:00

(אוגדת איו"ש)
 - Hila Ben-Anat ישיבת מועצה מן המניין מס' 19:0012 - 20:00
 (באולם הפיס  להקת "אלפי צלילים" במופע גריז 20:00 - 21:00

(Hila Ben-Anat - 

יום שלישי 2 יולי
 - Hila Ben-Anat תושב/ת09:00 - 09:30
 - Odelia Guttel תוכנית תזרים09:30 - 10:00
 תושב/ת10:00 - 10:30
 חייקין+משה+גיתית 10:30 - 11:00
 - Ilan Dolev פ"ע עם אילן+שוש11:30 - 12:00
 - אירית רמון-חיון חובות למתנ"ס13:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:00 - 17:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:30 - 18:00
 תושבים18:30 - 20:30

יום חמישי 4 יולי
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם משה אופיר08:30 - 09:00
 שיחה עם בנבנישתי - קידום אולם הספורט09:30 - 10:00
 בנהיגה - זמין לשיחות10:30 - 11:00
  ישיבת הנהלת מרכז שלטון המקומי11:00 - 12:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 שיחה עם גיא - הקמת קבוצת כדורסל בוגרים17:00 - 17:30
 - Hila  פ"ע עם שלומית - שלומית ביקשה לדחות18:30 - 19:30

Ben-Anat
 (באולם פייס מופע לנוער - ירון ברלד ופלג חיבה 21:00 - 22:00

(


