
 2021יומן ראשת המועצה דצמבר 
 

 : 1.12.21יום רביעי 
 

 עולש  –סיור גלית + שוקי אנידג'ר +אלדד    8:00-9:00

 נסיעה למועצה   9:00-9:30

 לא לקבוע    9:30-10:00

 שיחת טלפון עם יורם רביב   9:00-10:00

 בירו"ק – בחכ"ל הדלקת נר חנוכה    10:00-10:30

 דוד נסיעה לבית    10:30-10:40

 בית דוד  – הדלקת נרות חנוכה     10:40-11:15

 נסיעה למועצה   11:10-11:30

 במשרדה של גלית שאול – יום יעוץ     11:15-12:00

 במשרדה של גלית שאול -פרידה ממאיה חסיד    12:30-13:00

למשגב ופיילוט לתוכנית   ( פתיחת אזורי רישום בין יובלים2( בקשות והסכמות עם הרט"ג 1בנושאים:  יעריב   13:00-13:30

 במשרדה של גלית שאול  - "בחירת הורים מבוקרת"

 הפסקה   13:00-14:00

 במשרדה של גלית שאול -דלת פתוחה    14:20-16:40

 יותר  לא לקבוע    16:40-17:30

 נסיעה לפארק תעשיות   17:30-18:00

 פארק תעשיות עמק חפר  – קרן עמק חפר לפיתוח ערב גאלה    18:00-19:00

 

 : 2.12.21יום חמישי 
 

 במשרדה של גלית שאול -עמית + גלית בנושא: תקציב    7:00-8:00

 חדר ישיבות גדול  – הליך גיוס תרומות בעמותת הספורט לטובת מועדון הכדורסל    8:00-8:45

 זום  – שיחת הכנה לפגישה בנושא חיבור רפתות ויתקין למערכת הביוב    9:00-9:30

 במשרדה של גלית שאול -הצגת דגשים מהותיים בבניית התקציב גלית + עמית + גורן     9:30-11:30

 חדר ישיבות גדול – פרידה מועצתית ממאיה חסיד     11:30-12:30

 חנוכה  –  13:00עובדים עד שעה  

 מועצה אזורית מרחבים   – פגישה עם השר לביטחון פנים, ח"כ עמר בר לב, מרכז השלטון האזורי    16:30-17:30

 אולם אודיאון פארק התעשיות  –טקס העובד המצטיין    19:00-23:00

 

  



 : 5.12.21יום ראשון 
 

 נטע וגלית   7:00-8:00

 במשרדו של עמית  – הצגת דגשים מהותיים בבניית התקציב, גלית + עמית + גורן   8:00-9:00

 חדר ישיבות גדול   –  מטבחון    9:15-12:00

 חדר ישיבות גדול  –  תאורה חיצונית של אצטדיון הכדורגל גבעת חיים איחוד -מטבחון    10:00-10:30

 חדר ישיבות גדול  –   קביעת מדיניות פריסת היטלים -מטבחון    10:30-11:00

חדר ישיבות  –  גמישות, מדיניות המיפוי של יד חנה לעל יסודי, מדיניות בנושא הסעות גמישותוועדת  -מטבחון    11:00-12:00

 גדול

 הפסקה   12:00-13:00

 במשרדה של גלית שאול -עמית + אלדד + אלעד    13:00-14:30

 נסיעה לבארותיים    14:30-15:00

 בארותיים  – לוויה אמילי סופר ז"ל    15:00-16:00

 יעה למועצהנס   16:00-16:20

 ל במשרדה של גלית שאו -פ"ע גלית ושגיא    16:20-17:00

 יומולדת לרצון לעבור במועדון באלישיב לפני הנוער    20:15-21:00

 מועדון הנוער אלישיב – גלית מגיעה להדלקת נרות רכזי נוער     21:00-21:30

 

 : 6.12.21יום שני 
 

 ענת ברק וגלית   7:00-8:00

 יום בבת חפר    8:00-16:00

 נסיעה לגבעת חיים איחוד    8:00-8:20

 פרטי    8:20-8:50

 נסיעה לצילומים    8:40-9:00

 צילום סרטון סוף שנה     9:00-9:45

 נסיעה לגאולי תימן    9:45-10:00

 גאולי תימן –   5מועדון וותיקים גאולי תימן חוגג    10:00-10:30

 נסיעה לירושלים    10:30-12:00

 שיחה טלפונית  – גלית + זוהר    11:15-11:45

במשרד   9ירושלים שדרות יצחק רבין  - אירוע לפתיחת תערוכת הצילומים "הפוך" במעמד שר החוץ יאיר לפיד    12:00-13:00

 החוץ 

 הפסקה   12:30-13:30

 נסיעה למועצה   13:00-14:30

  



 : 7.12.21יום שלישי 
 

 במשרדה של גלית שאול  -כהן יוסי גרוס עם צבי    8:00-8:30

 במשרדה של גלית שאול  -אפשרות לתב"ע נקודתית על סמך התב"ע הקיימת  – קרקע בבית ינאי    9:00-9:30

 במשרדה של גלית שאול  -יעל פלדמן בת חפר    9:30-10:30

 נסיעה לבארותיים    10:30-10:40

 ניחום אבלים משפחתה של אמילי סופר ז"ל    10:40-11:10

 נסיעה למכמורת     11:10-11:30

 ניחום אבלים עמית גלר על מות אשתו ז"ל    11:30-12:10

 נסיעה למועצה   12:10-12:20

 הפסקה   12:00-13:00

 במשרדה של גלית שאול -פ.ע. גלית /אושרת    12:30-13:00

 במשרדה של גלית שאול  -נחום איצקוביץ    13:00-14:00

 כנס ביטחון המרחב הכפרי    -רצף האירועים בכנס  )גלית שאול(    הכנה להנחיית   14:00-15:00

 לא לקבוע יותר  -פעילות פרטית   15:30-16:00

 

 : 8.12.21יום רביעי 
 

 נסיעה לירושלים    7:00-8:30

( 09:15)( כניסת מוזמנים 08:30" )2021הענקת פרס "הרשות הממחזרת" במסגרת "יום המחזור של ישראל      8:30-10:30

 ירושלים, בית הנשיא –   תחילת הטקס

 נסיעה למועצה   10:30-12:30

 במשרדה של גלית שאול -גלית/אושרת פ.ע.    12:30-13:00

 הפסקה   12:30-13:15

 במשרדה של גלית שאול  -שיחה  – ד"ר גלית שאול + צביקה גרבג    13:15-14:00

 זום  – אולם התרבות עין החורש    14:00-15:00

 עם פרופ' אביעד קליינברג –שיחת טלפונית    15:00-15:30

 במשרדה של גלית שאול -פ.ע. גלית/יעריב    15:30-16:00

 חדר ישיבות גדול  –דלת פתוחה    16:00-17:20

 במשרדה של גלית שאול  - יאיר בטיטו בנושא קבורה בארון בבית העלמין המסילה    17:20-17:50

 נסיעה לכפר הרואה   17:50-18:00

 כפר הרואה מול בית העם ליד בית הכנסת  -ניחום טל קלאר    18:00-18:30

 נסיעה לעולש     18:30-18:45

 פגישה בעולש   18:45-19:45

 

  



 : 9.12.21ם חמישי יו 
 

 מלון יערים  -נסיעה למעלה החמישה    7:00-8:30

 מלון יערים – ( גלית משתתפת בפאנל10:00מתחילים )( 09:00( התכנסות )08:30וועידת ישראל לחקלאות )   8:30-17:30

 גלית משתתפת בפאנל בנושא משבר הדיור  - 10:00וועידת ישראל לחקלאות בשעה     10:00-11:00

 נסיעה לתל אביב     11:30-12:30

 צילומים לפודקאסט בנושא קו התפר )יעל דוברות(   12:30-13:15

 נסיעה למועצה   13:30-14:30

 דיון לגבי מעבר הצהרונים    14:30-15:30

 חדר ישיבות גדול –  סלחי( -חיוב היטלים גבייה חדשה )מקרה בחן    15:30-16:00

 במשרדה של גלית שאול  -חמי    16:00-17:00

 במשרדה של גלית שאול -נחמיה גנות + ארז אוריון    17:00-18:00

 זום  – גלית, דועא    18:00-19:00

 

 :10.12.21יום שישי 
 

 אורנה פרידמן    10:00-11:00

 

 : 12.12.21יום ראשון 
 

 נסיעה לעיריית חדרה   7:00-7:30

 לשכת גנדלמן חדרה –   עמק חפר בנושא המאבק נגד הקמת שדה התעופה  -מנשה  -מפגש ראשי רשויות חדרה    7:30-8:30

 נסיעה למועצה   8:30-9:00

 חדר ישיבות גדול  – מטבחון     9:00-12:00

 חדר ישיבות גדול  –   גביה ע"י המועצה של נישומים ספציפיים בגבייה מרוכזת, מציגה: גורן -מטבחון    10:00-10:30

 חדר ישיבות גדול   – , מציגה: גורן2022הצגת תקציב  -מטבחון    10:30-12:00

 הפסקה   12:00-13:00

 ית שאול במשרדה של גל -פ.ע. גלית/אופירה    13:00-13:45

 המרכז למשפחה    – וועדת היגוי המרכז למשפחה     14:00-16:00

 לא לקבוע    16:00-16:30

 חדר ישיבות גדול  – מפגע בגן יאשיה   -דו"ח סיור   16:30-17:30

 במשרדה של גלית שאול - פגישת היכרות עם יו"ר קהילת עין החורש   17:30-18:15

 חדר ישיבות גדול  –  רמה למבני ציבור + חברי המטבחוןוועדה מייעצת לענייני פרוג   18:15-19:15

 חדר ישיבות גדול  –  מועצת נשים - 2021מפגש סיכום שנה    19:30-21:30

  



 : 13.12.21יום שני 
 

 במשרדה של גלית שאול -פ"ע עמית וגלית    7:30-8:00

 גלית בבת חפר    8:00-15:00

 נסיעה לבת חפר    8:00-8:30

 מזכירות בת חפר  –פ.ע. גלית/ניסים    8:30-9:30

 להתקשר לעדי אמזלג   10:00-10:30

 זום  – גלית + שגיא + אלון יושלמי + יוסי רור    11:00-12:00

 יעל פלדמן    12:30-13:15

 פסקהה    13:30-14:30

 נסיעה למועצה   14:30-15:00

 במשרדה של גלית שאול - נחשוןהמשך פגישה בנושא מנהיגות עמותת    15:00-15:45

 זום  –   הכנה לפגישה עם מנהלי בתיה"ס  ויו"ר ועדי הורים   15:45-16:00

 זום  –   בנושא חיסוני תלמידים   -יו"ר הנהגות ההורים, מנהלי בתיה"ס היסודיים וחט"ב, גלית וגלוריה    16:00-16:30

 במשרדה של גלית שאול  -פ"ע גלית + שגיא    16:30-17:00

 במשרדה של גלית שאול  -תעלת בארותיים    17:00-17:45

 נסיעה לרמת השרון    17:45-18:45

אודיטוריום   - ( הצגה 20:00( חלוקת אות המגדר )19:15( התכנסות )18:45שנים לעמותת כ"ן ) 20ערב לציון    18:15-20:00

 הכפר הירוק, רמת השרון

 עולש בבית העם  - מושב עולששיתוף ציבור לקראת תב"ע מושבית    19:30-20:30

 

 : 14.12.21יום שלישי 
 

 נסיעה לבת חפר    7:30-8:00

 ד"ר גלית שאול + שגיא בן יואב+ נציגי בת חפר -עבודות מתקני משחק )גן שעשועים( -ביקור בבת חפר    8:00-8:30

 נסיעה   8:30-9:00

 במשרדה של גלית שאול  - 20/12/21גלית שאול + חיזקי + ארמין: הכנה למשנה    9:00-10:00

פרק ט' )ניקוז( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  סדר היום:   -וועדת כלכלה    10:30-11:30

 זום  –   (1443)ב( לתקנון הכנסת[ )מ/ 84]פוצלה לפי סעיף   2021-(, התשפ"א2022-ו 2021הכלכלית לשנות התקציב 

 הפסקה   11:30-12:15

 חדר ישיבות גדול  –   פרויקט הצלת צבים ובית ספר לשייט בשפך נחל אלכסנדר   12:30-13:45

 נסיעה לבית הראשונות    13:30-14:00

 בית הראשונות –  גלית מברכת  -פתיחה תוכנית המאיצות    14:00-15:45

 פעילות פרטית, לא לקבוע יותר    15:45-16:00

  



 : 15.12.21יום רביעי 
 

 יום בכנסת    9:30-16:30

 נסיעה לכנסת    9:30-11:30

 כנסת ישראל  – אח 12:15  -לפ.  11:30,  2021בדצמבר  15גלית שאול+חהכ מירב בן ארי, יום ד׳    11:30-12:15

 כנסת ישראל  –   אח 1:10  -אח.  12:30,  2021בדצמבר  15גלית שאול + מאיר יצחק הלוי, יום ד׳     12:30-13:10

 הפסקה   12:30-13:30

 כנסת ישראל   –  אבשלום \אלדד   \גלית    13:30-14:00

 כנסת ישראל  – אח 3 -אח.  2, 2021בדצמבר   15גלית שאול + יוראי הרצנו להב טנטטיבי, יום ד׳    14:00-15:00

 נסיעה למועצה   15:00-17:00

יל בילבסקי, הילה קפלן רענן, חיים ביטרן מבואות ים. אילנה נולמן, גלית שאול, ג -שיחת הכנה לפגישת המשך   16:30-17:15

 זום  –  19/12אשר מתקיימת בתאריך  

 נסיעה לבית הראשונות    17:15-17:45

 בית הראשונות –  נטע אראלי הכשרה ארצית התנועה הקיבוצים בנושא מנהיגות במרחב הכפרי   17:45-18:40

 נסיעה לכפר הרואה   18:40-19:00

 ביקור מטה בכפר הרוא"ה     19:00-21:00

 

 : 16.12.21יום חמישי 
 

 במשרדה של גלית שאול  -פ.ע. גלית/יעריב    7:00-8:00

 פ"ע עמית וגלית     8:00-9:00

 חדר ישיבות גדול – חגיגת ימי הולדת לילידי נובמבר +דצמבר עם ראשת המועצה ומנכ"ל המועצה    9:00-10:00

 במשרדה של גלית שאול -ארמין    10:00-10:30

 לצאת לקריית החינוך רופין    11:15-11:30

 קריית החינוך רופין –  גלית מרצה בפני נערות במסגרת שבוע הנערה עמותת השוות   11:30-12:15

 נסיעה לבית הגדודים באביחיל     12:15-12:45

 הפסקה   12:30-13:30

 אביחיל בית הגדודים  – צילום לטקס יום הגדודים השנתי    12:45-13:45

 נסיעה למועצה   13:45-14:15

 זום  –   (28/11/21-נתניה ) בהמשך לדיון שהתקיים ב-דיון פנימי:  ועדת גבולות עמק חפר   13:30-14:30

 במשרדה של גלית שאול -פ.ע. גלית/ חיזקי    14:30-15:30

 במשרדה של גלית שאול  -גורן    15:30-16:00

 במשרדה של גלית שאול -שיחה אישית גלית, דודו קוכמן, נטע סיזל    16:00-16:45

 חדר ישיבות גדול  –   מפגש האיחוד החקלאי + תנועות הנוער של האיחוד החקלאי   17:00-18:30

 חדר ישיבות גדול  –  ד החקלאימפגש האיחוד החקלאי עם נציגי הישובים של האיחו   18:45-20:15

 נסיעה לפארק תעשיות   20:30-21:00



 art and aboutפארק תעשיות גלריית  - תערוכת אומנים בלווי מוזיקה ויין עם טלי שני   21:00-21:30

 

 : 19.12.21יום ראשון 
 

 במשרדה של גלית שאול  - הכנה לדירקטוריון -פ"ע גלית + שגיא    7:15-8:15

 במשרדה של גלית שאול  - ותושב בת חן + דוברים  N 12ור גלזר ראש מערכת החדשות  א   8:15-9:00

 חדר ישיבות גדול  – מטבחון     9:00-12:00

 חדר ישיבות גדול - מטבחון + פורום בינוי ציבורי ופרויקטים )עמית גורן ארמין ושגיא(   10:30-11:30

 חדר ישיבות גדול - מצוקי הים, מציג: ארמיןשילוט וגידור לאורך  -מטבחון    11:30-12:00

 במשרדה של גלית שאול  -גלית ועמית פ.ע.    12:00-13:00

 הפסקה   13:00-14:00

 זום  – עסקיים לבעלי עסקים קטנים"-"הכרות עם הבית לסולידריות חברתית המוביל מיזמים חברתיים   14:00-15:00

 אזכרה לאורית בכפר חגלה   15:00-16:00

 חדר ישיבות גדול  2021אישור תקציב  – הנהלה     16:00-19:00

 

 : 20.12.21יום שני 
 

 במשרדה של גלית שאול -יעקב שני    8:30-9:00

 במשרדה של גלית שאול - צפייה במחשב מיון מקדים -אלדד בנושא מכרז גזבר    9:00-9:45

 זום  –  פרוייקט קוויקר עמק חפר גלית שאול+ רן שדמי   10:00-11:00

   אמא של דב הנקין  -משפחת הנקין ניחום אבלים גיתי הנקין ז"ל    10:45-11:30

 ניחום אבלים משפחתו של כרמל סלע ז"ל  11:30-12:30

 נסיעה למועצה   12:30-12:30

 זום  - צו האצלת סמכויות עמית + נחמה    12:30-12:45

 הפסקה     13:00-14:00

 גלית/אושרת פ.ע.    13:00-13:30

 במשרדה של גלית שאול  - ארמין + ניסים אלמון / בנושא תוכניות משותפות   13:30-13:45

 חדר ישיבות גדול  -ועדת מנשה    14:00-18:00

 פעילות פרטית    20:00-22:00

 

 

  



 : 21.12.21יום שלישי 
 

 אתי מגל הכנה לתערוכת מועצת נשים    7:30-8:30

 במשרדה של גלית שאול  -אפרת מייקין כנפו    8:30-9:30

 נסיעה לבורגתא לבית החם    10:30-10:45

 10:45במסגרת פעילות הבית החם בבורגתא יום לאדינו בשעה    10:45-11:15

 נסיעה למועצה   11:15-11:30

 נסיעה לנתניה    12:00-12:30

ובדי מנהל משרד החינוך מחוז מרכז / הרצאה של גלית על מנהיגות  גלית ביום עיון למפקחים מדריכים וע   12:30-13:30

 נתניה  –   בשלטון המקומי

 נסיעה למועצה   13:30-14:00

 הפסקה   14:00-14:30

 זום -מפגש הורים ומנהלי בתי ספר    14:00-14:30

 במשרדה של גלית שאול  -פגישת הכנה למפגש עם שר הרווחה    14:30-14:45

 במשרדה של גלית שאול -אל"מ אורית אילון    14:45-15:30

 פעילות פרטית לא לקבוע יותר    15:30-16:00

 

 : 22.12.21יום רביעי 
 

 נסיעה לירושלים    7:15-10:00

  צה אזורית עמק חפר בנושא מרכז לתושב הוותיק ]בוני[ראשת מעו -פגישה עם ד"ר גלית שאול   10:00-11:00

 ירושלים  –   211, חדר 2, קומה 2נסיעה לרחוב דבורה הנביאה    11:00-11:30

 -וועדה לפתיחת בתי"ס עי"ס / מחוז ירושלים , מחוז ת"א )לו"ז בתוך הזימון(, התיישבותי  -אצל אילנית שושני    11:30-12:00

 עמק חפר 

 סיעה למועצהנ   12:00-13:30

 הפסקה   13:00-14:00

 זום  –  דיווח ניטור חזית מצוק החוף בישראל -מליאת הולחו"ף    13:30-17:30

 דלת פתוחה   15:20-17:40

 לא לקבוע    18:00-18:30

 נסיעה   18:30-19:00

 גבעת חיים איחוד מועדון  –   ביקור מטה בגבעת חיים איחוד   19:00-21:00

 נסיעה לבית חרות    21:00-21:30

 "הקליניקה של ורד" בית חרות -טקס חתימה הסכם לפיתוח תשתיות בית חרות -פרוייקט תשתיות בית חרות    21:30-22:00

 

  



 : 23.12.21יום חמישי 
 

 במשרדה של גלית שאול  -אמיר שילה    7:00-8:00

 סיור גלית, ניסים אלמון     8:00-11:30

 במשרדה של גלית שאול - 27/12הכנה לכנס בתאריך    11:30-12:15

 במשרדה של גלית שאול -עמנואל רוזן + אלדד + אלעד בנושא תחבורה, מטהרי אויר ופגישת הכרות    12:15-13:00 

 הפסקה + פ.ע. גלית אושרת    13:00-13:30

 פרדסיה – יון הבן של עדי  טקס פיד   14:00-15:00

 

 : 26.12.21יום ראשון 
 

 ענת ברק גילת    7:00-8:00

 במשרדה של גלית שאול  - מנכ"ל חברת קווים פרוייקט קוויקר -אריק סיני    8:00-8:30

 במשרדה של גלית שאול -אופירה    8:30-9:00

 חדר ישיבות גדול -בלי גורן  – מטבחון     9:00-10:45

 חדר ישיבות גדול - נושאים של יעריב לדיון -ן מטבחו   9:00-9:30

 חדר ישיבות גדול  - תכנית ברזיות, מציגים: חיזיקי ויעריב -מטבחון    10:00-10:30

בנושא: הסבר על המבחנים  לתפקיד  גלית שאול, עמית בן צבי, אסנת וולף ומירב מחברת לוגיפס-פגישת בזום   10:45-12:00

 מועצה אזורית עמק חפר -גזבר/ית 

 הפסקה   12:00-13:00

גלית שאול ראשת מו"א עמק חפר, הדסה אלמוג -פגישה בנושא ניקוז לקראת הישיבה בכנסת בהשתתפות:   12:00-12:30

 זום  –   כרמל מנהלת תחום תכנון וקרקעות מש"א, , איתי פרימן מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח  כלכלנית,מילכה 

 נסיעה   12:30-13:00

עם יו"ר ועדת ביטחון הפנים, חה"כ מירב בן ארי  -סיור לאורך קו התפר/שער הדוקטור + מפגש סיכום ביד חנה    13:00-15:00

 וצוותה )נפגשים במרכז קהילתי בת חפר(

 נסיעה להעוגן    15:00-15:30

 קיבוץ העוגן בית עלמין  - לוויה גיורא גלמן ז"ל   15:30-16:15

 נסיעה לבית יצחק    16:10-16:30

 13בית יצחק רחוב הראשונים  - ניחום אבלים אמא של אירית אברהמי גלית + פיליפ   16:30-17:15

 נסיעה למועצה   17:10-17:30

 זום  –  ת המועצה, גזברית המועצה, מנהל מח' גבייה ועו"ד ברוך חייקין(ארנונת בת חן ) ראש   17:30-18:00

 זום  –   גלית שאול, שגיא, נחמה רונן, שלומי קטרי -ועדה לבחינת הגדלת הכנסות המועצה    18:00-19:00

 בירוק/זום  –  דירקטוריון החכ"ל    19:00-21:30

בבסיס מתמידים )ליד מחלקת הבטחון  - (050-6271043ר לפגוש את מתנדבי מגב לתודה לאור פעילות )מו   21:30-22:00

 של המועצה( עם מור 

 

  



 : 27.12.21יום שני 
 

 נסיעה להיכל התרבות "איירפורט סיטי" בחבל מודיעין   7:00-8:00

 יום בבת חפר חיזקי/יעריב    8:00-16:00

היכל התרבות    - (053-8302014גלית מנחה את רצף האירועים בכנס  )אלון קבט מרכז השלטון האזורי     8:00-17:30

 "איירפורט סיטי" בחבל מודיעין 

 הכנס הלאומי הראשון בנושא אתגרי הביטחון במרחב הכפרי, מועצות אזוריות וישובי קו התפר     8:00-16:00

 נסיעה לאור יהודה   15:30-16:30

 4קומה   3אור יהודה רחוב אריאל שרון  - מנכ"ל נתיבי ישראל / נושאים בגוף הפגישה  -אצל ניסים פרץ     16:30-17:30

 נסיעה למועצה   17:30-18:30

 לא לקבוע    18:30-19:00

 חדר ישיבות גדול  - פורום הנהגות ישובים עם ראשת המועצה    19:00-20:30

 

 : 28.12.21יום שלישי 
 

 במשרדה של גלית שאול  -פ.ע. גלית/עדית נס    7:00-8:00

 במשרדה של גלית שאול - פגישה בנושא בית קפה יכון / עם אופירה, מאיה ירון ושגיא   8:00-9:00

 חדר ישיבות גדול - הכרות עם פרוייקט "אומן פוגש עדות"   9:00-9:45

 נסיעה לרמות ים    9:50-10:10

 אולם תרבות  -רמות ים  - נוניתהרצאה טל ס   10:10-11:10

 נסיעה לירושלים    11:30-13:00

 זום  – מידד כלפון     12:00-13:00

 הפסקה   13:00-14:00

 זום  –  וועדת הכלכלה של הכנסת בנושא חוק הניקוז   13:00-14:00

 ירושלים בכנסת  –   חקלאי ישראל   13:00-14:00

 נסיעה למועצה   14:00-15:30

 זום  – פרוגרמת בית וינה    14:00-15:00

 שיחה טלפונית  –פ.ע. גלית/אושרת    15:00-15:30

 לא לקבוע יותר  -פעילות פרטית   15:30-16:00

 

  



 : 29.12.21יום רביעי 
 

 במשרדה של גלית שאולפ"ע גלית + שגיא    7:00-8:00

 זום  –   מבואות ים. אילנה נולמן, גלית שאול, גיל בילבסקי, הילה קפלן רענן, חיים ביטרן -פגישת המשך   8:00-9:30

 חדר ישיבות גדול  - מדיניות מחסנים ומשרדים חקלאיים    9:30-10:30

 במשרדה של גלית שאולירונה    10:30-11:00

 דר ישיבות גדולח - 29/12/2021-ו 21/11/2021יומי -אימון רשותי דו   11:00-18:00

 חדר ישיבות גדול - תרגיל רשויות פיקוד העורף   11:00-18:00

 הפסקה   13:00-14:00

 צילום גלית לסרטון תקציב    15:00-15:30

 לא לקבוע    18:00-18:30

 חדר ישיבות גדול  - 2022אישור תקציב  -מליאה    18:30-20:30

 

 : 30.12.21יום חמישי 
 

 טלפונית רוני צברשיחה    7:00-7:30

 במשרדה של גלית שאול -ד"ר יהודה אטיאס    7:30-8:15

 חדר ישיבות גדול - ועדת בחינה לתפקיד גזבר/ית   8:30-12:00

 זום  –   2022+תקציב  2021סיכום   -הנהלת מרכז השלטון האזורי בזום   12:00-13:30

 הפסקה   13:30-14:30

 ועדת בחינה לתפקיד גזבר/ית    13:00-16:00

 חדר ישיבות גדול  - מכרז מנהל/ת מח' פיקוח ואכיפה -ועדת בחינה    14:00-16:00

 פ.ע. גלית/אושרת    15:00-15:30

 נסיעה לאחיטוב   15:30-15:55

 78אחיטוב רחוב הרימון   -ניחום אבלים פהימה סלחי ז"ל    16:00-16:30

 נסיעה למועצה   16:30-17:00

 דלת פתוחה   17:15-18:05

 במשרדה של גלית שאול  - זמן לכתוב ברכות ימי הולדת לעובדים )ילידי ינואר(   18:00-18:30

 נסיעה לבית יצחק    19:00-19:30

 מועדון הפייס בבית יצחק - נבחרים – ערב מנהלים    19:30-00:00
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