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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 עם 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
 בנות מצווה - צופי שרון, באולם הספורט עם 19:00 - 20:00

 - Shy Rosenzweigמויאל
 ערב הוקרה שנתי לעובדי המתי"א משתתפים: 19:00 - 20:00

 - Hila  (אולם הכנסים של מועצה אזורית דרום השרון )שי ואורלי
Ben-Anat

 לידיעה ישיבת הנהלת מתנ"ס20:00 - 20:30

יום רביעי 3 אפריל
 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
 תושב/ת18:00 - 18:30
 תוכנית עבודה ביטחון18:30 - 19:00
 תושבים19:30 - 21:00

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
 אצל צפורה פיליפס - סגנית למנהלת אגף 11:00 - 13:30

נציבות תלונות הציבור משתתפים: שי +עו"ד חייקין + עו"ד 
 (רחוב מבקר המדינה 2 ירושלים 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 
 - Shy  פ"ע עם אלי כהן-לא הגיע-בוטלה19:00 - 19:30

Rosenzweig
 - lee (חדר ישיבות) ישיבת מועצה שלא מן המניין 19:30 - 21:30
walder mizrachi

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
 תושב/ת17:00 - 17:30
 -  (050-44456053) רוני קלינסקי+סגלית אבאי 18:00 - 19:00
Shy Rosenzweig
 תושב/ת19:00 - 19:30
 תושבים19:30 - 20:30

יום חמישי 4 אפריל
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:30 - 09:00
 - Shy Rosenzweig ביקור רועי סגל - כ.א מחוז10:00 - 11:00
 אורית שטרית-חינוך ישראלי (מנכ"לית 12:00 - 13:00

 - Shy Rosenzweigהעמותה)+אודליה+אורלי
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי זיידמן 15:00 - 16:00
 לוקח את מיכאל לחוג16:40 - 18:00
 הכנה לישיבת הנהלה19:00 - 20:00
 (ארבל 105 ) דוד טרבלסי - חנוכת בית22:00 - 23:00
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7 אפריל 2019 - אפריל 2019
13 אפריל 2019

יום שני 8 אפריל
 פגישה עם קבוצת כותרת (תקשורת) +עדנה 08:15 - 09:15

 - Hila Ben-Anat (בקראוון - בצופה שרון )בלפולסקי 
 גיל לבנה 11:00 - 13:00
 פגישה בנושא צמצום הסעות משתתפים: שי, 13:00 - 13:30

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה)גדי, רחלי,אודליה ואורלי
 הלוויה תושבת גבעת טל14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat כספים - אירית+אודליה15:00 - 16:00
 תושבים17:00 - 20:00

יום רביעי 10 אפריל
 בנסיעה - זמין לשיחות08:00 - 09:00
 הכשרת ראשי רשויות - מפגש אחרון בנושא עיר09:00 - 15:00

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

 בנהיגה - זמין לשיחות15:00 - 15:30
 דיון 78 יחידות דיור ג.טל - מנכ"ל משרד השיכון16:30 - 17:00
 פגישה עם תושבת18:00 - 18:30
 פגישה עם תושב18:30 - 19:00
 (אינקובטור) בואו לשמוע איך עסקים מצליחים19:30 - 20:00
 ניחום אבלים מחוץ ליישוב20:30 - 21:30

יום שישי 12 אפריל
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 13 אפריל
 צעדה08:00 - 13:30
 לידיעה : הציבור מוזמן להשתתף בדרשת 16:45 - 17:15

 השבת הגדול אשר תעסוק בהלכות חג הפסח מפי הרב אוחיון
(בבית הכנסת "ארזי הלבנון" )

יום ראשון 7 אפריל
 פגישת הכנה לקראת ביקור משהב"ש 7.4 08:15 - 09:00

 - Hila משתתפים : שי , אודליה ,גיתית , שירי ומשה יחיאל
Ben-Anat

 - Shy Rosenzweig תושב/ת09:00 - 09:30
 ביקור משהב"ש מחוז מרכז במועצה מקומית 10:00 - 11:30

 (בניין המועצה , רחוב גלבוע 116 , קומה 2 , אלפי אלפי מנשה 
 - גדעון גלעדמנשה)

 הרמת כוסית עובדים +ישיבת צוות12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 שיחה עם מחוז קופ"ח כללית15:30 - 16:00
 תושבים17:00 - 20:00

יום שלישי 9 אפריל
 בחירות - מסתובב ביישוב08:00 - 18:30

יום חמישי 11 אפריל
 גיתית בכנס תחבורה07:30 - 08:00
 דיון עם ג'וש - הבראה/פארק עסקים08:30 - 09:30
 בנהיגה - זמין לשיחות10:30 - 11:00
  הרמת כוסית לחג הפסח (שלטון מקומי)11:00 - 14:00

 - Shy Rosenzweig(באולמי האחוזה, שדרות התעשיות 14 , מודיעין)
 בנהיגה - זמין לשיחות14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי זיידמן 16:30 - 17:30
 הלוויה של תושבת17:30 - 18:00
 תושבים18:00 - 20:00
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14 אפריל 2019 - אפריל 2019
20 אפריל 2019

יום שני 15 אפריל
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע. - דליה לא הגיעה18:00 - 19:00

 להביא את מיכאל 19:00 - 20:00

יום רביעי 17 אפריל
 -  (מרחב שומרון אריאל) הרמת כוסית ( משטרה) 08:00 - 09:00

Hila Ben-Anat
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:00
 - Shy Rosenzweig ביקור במועדון 55 10:00 - 11:00
 תוכנית תזרים - סימולציות11:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 התרמת דם מהשעה 16:30 - 22:00 באינקובטור16:30 - 17:00
 פגישה עם תושב 17:00 - 18:00
 תושבים18:30 - 20:00

יום שישי 19 אפריל
 ערב פסח08:00 - 09:30
  הרב שניאור עורך ליל סדר קהילתי 19:30 - 21:30

(באינקובטור)

שבת 20 אפריל

יום ראשון 14 אפריל
 פגישה בנושא אתר האינטרנט משתתפים שי, 08:30 - 10:00

 - Hila Ben-Anatאודליה , אייל רוזנפלד , בתיה ואבי
 פגישה עם גבי סוויסה10:00 - 10:30
 פגישה עם שמעון מוייאל, ורוניקה ועדי רכזת 11:00 - 12:00

 - Hila Ben-Anat (בנושא מופע יום העצמאות)מחול 
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 פגישה בנושא מיחשוב (עופר לוין) , חגית - 15:00 - 16:00

 - Hila Ben-Anatבתוכנה, דורון ורדי - חומרה
 - Hila Ben-Anat (שדה ורבורג ) הלוויה 17:30 - 18:00
 (052-9241246) פגישה ענבל שקד19:00 - 19:30
 הרמת כוסית מתנדבי משמר אזרחי , שי, אריה 20:00 - 21:30

 - Hila Ben-Anatאודליה ואבי 

יום שלישי 16 אפריל
 מיילים08:00 - 09:00
 (גלבוע  ועדת תנועה מקומית מ.מ. אלפי מנשה 10:00 - 12:00

 - 116lee walder mizrachi אלפי מנשה )
 שיפור השירות לתושב 12:30 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 שיחה אישית עם עובד15:00 - 15:30
 תושבים16:00 - 20:00

יום חמישי 18 אפריל
 (בבית הנוער בקומה  חזרות ליום העצמאות08:30 - 10:30

התחתונה )
 פגישת היכרות עם בנק לאומי11:00 - 12:00
 סימולצייה הלוואות12:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 מיילים תושבים15:30 - 16:00
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי זיידמן 16:30 - 17:30
 תושבים18:00 - 20:00
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21 אפריל 2019 - אפריל 2019
27 אפריל 2019

יום שני 22 אפריל
 חול המועד07:30 - 08:00

יום רביעי 24 אפריל
 חול המועד07:30 - 08:00
 הכנה לטקסים - כתיבת נאומים09:00 - 11:30

יום שישי 26 אפריל

שבת 27 אפריל

יום ראשון 21 אפריל
 חול המועד07:30 - 08:00
 - Hila  תושבי  רחוב סנונית שי,אריה ואודליה 18:00 - 18:30

Ben-Anat
 - Shy Rosenzweig פגישה עם תושבת18:30 - 19:00
 ועדת ביטחון19:00 - 20:00

יום שלישי 23 אפריל
 חול המועד07:30 - 08:00
 הכנה לטקסים - כתיבת נאומים09:00 - 11:30

יום חמישי 25 אפריל
 חול המועד07:30 - 08:00
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28 אפריל 2019 - אפריל 2019
4 מאי 2019

יום שני 29 אפריל
 מיילים08:00 - 08:30
 - (ראש המועצה) גיתית - חלופות למשרד השיכון 09:00 - 10:00

Hila Ben-Anat
 פגישה עם חן ברמלי10:00 - 10:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת11:00 - 11:30
 דראפט - מדיניות אכיפה12:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 נאומים לטקסים15:00 - 17:00
 פגישה עם תושבת 17:00 - 17:30
 לייב שאלות ותשובות17:30 - 18:00
 הלוויה 18:00 - 18:30
 משחק אחרון מכבי אלפי מנשה18:30 - 19:00
 - Hila (אצל ראש המועצה) פגישה עם אורית שגיא19:30 - 20:00

Ben-Anat
 ניחום אבלים20:00 - 20:30

יום רביעי 1 מאי
 מיילים08:00 - 09:00
 בנהיגה - לא זמין לשיחות09:00 - 10:00
 (קדושי מצרים 28  סיור עם גבע+אודליה +אורלי10:00 - 12:00

 - Hila Ben-Anatיהוד-מונוסון, כניסה דרך ביה"ס יהודה הלוי)
 נהיגה - לא זמין לשיחות12:00 - 13:00
 שיחה עם איתן ממשרד הפנים13:30 - 14:00
 סימה בינשטוק14:30 - 15:00
 - Hila Ben-Anat ועדת שניים שי, גיתית וישראל15:00 - 15:30
 הכנה ליום הזיכרון15:30 - 17:30
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושב 17:30 - 18:00
  "זכרון בסלון" סיפורים מפי שורדי השואה18:30 - 22:00

 - אירית רמון-חיון(אינקובטור)

יום שישי 3 מאי
 תושב/ת09:00 - 09:30
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10
 חזרות על הבמה13:30 - 17:00

שבת 4 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 מיילים תושבים08:30 - 10:00
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות11:00 - 13:00
 יציאה להקלטות13:15 - 16:00
 משה אופיר פגישת עבודה - משה אופיר לא 16:00 - 17:00

הגיע
 (במעון ניצני  פותחים שולחן למימונה קהילתית 17:00 - 19:00

 - Hila Ben-Anatטל )
 (בהסתדרות המרחב כפר  לידיעה: שירי לוחמים 19:00 - 19:30

סבא)
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם אלי כהן19:30 - 20:30

יום שלישי 30 אפריל
 מיילים08:00 - 09:30
 (הר גלעד 2 אלקנה ) אצל אסף מינצר - אלקנה09:45 - 10:30
 נהיגה - זמין לשיחות10:30 - 12:00
 הזמנה: הרמת כוסית המסורתית לקראת יום 12:00 - 14:00

העצמאות-אצל אלוף פיקוד מרכז, יום ג׳ 30 באפריל 2019, 
(IDT) (shy@44851.co.il) 14:00 - 12:00 ,פיקוד מרכז, שדרות) 

(Jerusalemlishka@myesha.org.il - 
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 טקס החלפת מפקד מרחב שומרון, במעמד ניצב15:30 - 17:00

 (ברחבה האחורית, במרחב שומרון )משה ברקת 
 - Shy Rosenzweig תושב/ת17:00 - 18:00
 - Shy Rosenzweig תושב/ת18:00 - 18:30
 - lee walder mizrachi (חדר ישיבות ) ישיבת מועצה 20:00 - 22:00

יום חמישי 2 מאי
 יום הזיכרון לשואה וגבורה07:30 - 08:00
 - Hila Ben-Anat (בצופה שרון) טקס יום השואה 08:30 - 09:30
  (באולם הפיס) טקס יום הזיכרון לשואה והגבורה10:00 - 11:30
Hila Ben-Anat -

 טקס יום הזיכרון לשואה בנופי החורש שי, 10:00 - 11:00
 - Hila Ben-Anatאודליה, אורלי 
 - אירית רמון-חיון (אולם הפיס) טקס יום השואה10:00 - 11:00
 (בנופי החורש) שיח עם ניצולת שואה 11:15 - 11:45
 פגישת הכנה לקראת ביקורה של אילנית שושני 13:30 - 14:30
 (ראש  פגישה שי, אילן ושוש בנושא תושבת14:30 - 15:00

 - Hila Ben-Anatהמועצה)
 לוקח את מיכאל לחוג16:30 - 17:00
 תושבים18:00 - 20:00
 (בחדר ישיבות) כנס מתנדבים משא"ז 20:00 - 21:00


