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סגירת גן סנונית באלישיב עם וועד אלישיב, גלית, יעריב, ירונה, יהודית
באולם הישיבות הקטן 

גלית שאול

נסיעה לתל אביב

תוכנית ניהולית מתקדמת לראשי רשויות - ניהול עיר העתיד
אוניברסיטת תל אביב, בניין דן דוד, קומה 3, כיתה 301, קוד למעלית: 2525 (חנייה חינם

יש להחנות בחניון "מוזיאון הטבע" רחוב קלאוזנר תל אביב) 
גלית שאול

נסיעה 

גלית עמית ואשר קאסו
בחדרה של גלית

גלית שאול

מטעי עמק חפר/ישיבת הכנה לפגישה בתאריך 18/7 בהשתתפות: חיזקי, עמית, 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

יום שני

1

19:00 -  20:15 ועד הורי ביה"ס בן גוריון + ברנע - ניהול כספ י(באולם הישיבות הקטן )

19:45 -  21:00 קווי לילה לנוער -הצטרפות לאחת מההסעות  (נקודת התחלה תימסר
בבמשך)

20:30 -  22:00 מפגש עם הורים ראשון בי"ס שורשי ם(אולם הנדסאים רופין)

יומן ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול
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חיסונים לילדי גן חובה שעולים לכיתה א'
בת חפר מרכז הגימלאים

גלית שאול

נסיעה לחרב לאת 
יציאה מבת חפר ; גלית שאול (08:40) סיור במוזיאון אופניים בחרב

לאת- גלית+ אלדד+ אלון וולף בחרב
בווייז- מוזיאון אופניים חרב לאת, משק וולף

גלית שאול

נסיעה למועצה 

פגישת היכרות: גלית+ רועי מרגלית+ 
בחדרה של גלית; גלית שאול

שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה- גלית+ אריאל מירוז(מירוז
הפקות)+רוני דוד+ שי וסרמן

בחדרה של גלית
גלית שאול

מפגש עם עובדי המרכז הקהילתי - גלית, יעריב, עמית 
במועצה באולם הישיבות הגדול

גלית שאול

צליל אברהם-ערוץ כאן 11, גלית בראיון על מרלוג יד חנה
בחדרה של גלית

פ.ע. גלית/יהודה בן עזרא (ת.ת.)
בחדרה של גלית ; גלית שאול
לילה וסיד - קיבוץ המעפיל 

במשרדה של גלית 
נסיעה לשם עולם

יוזמת נשים בנושא השואה ונגיעה למציאות החיים העכשויים
כפר הרוא"ה בשם עולם 

גלית שאול

יום שלישי

2

20:00 -  23:00 מפגש סוף שנה פורום מנהלי עמק חפ ר(במועדון השיט בנעורים )
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גלית+ נעמי חובב
בחדרה של גלית; גלית שאול

פ"ע אלון וגלית
משרדה של גלית

סופי בר דוד

עמית, יעריב, ארמין
בחדרה של גלית; גלית שאול

,

FW: פגישה בנושא שיפור תוכנית
המים של נחל אלכסנדר ובכלל את

ניהול רצועת הנחל  +חיזקי סיבק סגן
ומ"מ ראשת המועצה +אלון היימן

מנכ"ל החברה הכלכלית +יעקב כהן+
בני אלבז קצין פגישה עם בני אלבז -

קצין מטה איכות הסביבה מים
מועצה אזורית עמק חפר, חדר ישיבות קטן

חיזקי סיבק

תרצה הרמלין - כפר חיים / רכזת (בהתנדבות)  ידיד לחינוך בעמק חפר
בחדרה של גלית ; גלית שאול

גלית עמית דימה ונתן קלימי מנכ"ל מגער - הצגת דוח ביצוע לשנת הכספים
2018 ע"י חברת מגער

במשרדה של ד"ר גלית שאול
עמית בן צבי

עזריאל יפין אלישיב
בחדרה של גלית

רוית יוספברג- בורגתה
בחדרה של גלית; גלית שאול  ד"ר אוה פרקש - חופית 

בחדרה של גלית; גלית שאול
נסיעה 

גלית מנחה שעת סיפור לילדי חוגלה
כפר חוגלה, בספרייה 

גלית שאול

נסיעה

נסיעה

יום רביעי

3

19:00 -  19:20 קונצרט סיום שנה מקהלות העפרוני (19:15) גלית מברכת  (עין החורש אולם
תרבות )

19:30 -  21:30 ביקור מטה העין החור ש(מועדון חברים )

הכנה למשנה +פ.ע - אצל גלית (ארמין)

במשרדה של ד"ר גלית שאול 
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עומר יצחקי - פיתוח הספורט ההישגי בעמק חפר 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

(08:15) הקמת קבוצת סטודנטים לתואר ראשון בשלטון מקומי לעובדי המועצה
מועצה אזורית עמק חפר, אצל ד"ר גלית שאול - ראשת המועצה, קומה שנייה

גלית שאול

נסיעה לעין החורש 

פתיחת ארועי קיץ חם (10:00) גגללייתת  ממב
נסיעה לתל אביב למרכז מועצותעין החורש, אולם תרבות ; גלית שאול

אזוריות 
יציאה מעין החורש 

גלית שאול
ישיבה בנושא יישובים גדולים משתתפים:אסיף איזאק,גלית שאול,אושרת גני

גונן,ניצן פלג,ניב ויזל,הדסה אלמוג, שי חג'ג',איציק אשכנזי
שדרות שאול המלך 8 תל אביב

ליאורה ברנס

ישיבת הנהלה 
במרכז המועצות

ענת דור

ישיבת הנהלה מרכז
המועצות האזוריות
בחדר ישיבות, מרכז

המועצות האיזוריות, רח'
שאול המלך 8 בית אמות

משפט, קומה 4 ת"א

נסיעה למועצה 

פגישה מטה מול מטה: מועצה מול
החברה להגנת הטבע/שת"פ חקלאות

וסביבה: גלית, חיזקי, עמית, יעריב,
ארמין, ירונה, עומר, אבירם, ניר פפאי,

איריס האן-מנכ"ל, חיליק
במועצה האיזורית עמק חפר הגדול 

גלית שאול

שיתופי פעולה חקלאות
וסביבה-מועצה מקומית עמק חפר מול

חלה"ט
מ.א. עמק חפר

החברה להגנת הטבע-לשכת מנכל

זמן לטלפונים / הפסקה

מדיניות פתיחת צהרונים לשנה הבאה/סייעות לשנה הבאה בהשתתפות: יעריב,
עמית, מנשה, יעל 

בחדרה של גלית 
גלית שאול

ישי שוסטר - חבר מליאה יד חנה 
בחדרה של גלית 

יום חמישי

4

19:00 -  19:30 שגיא - הכנה לפגישה עם תמים בתאריך 9/7  (בחדרה של גלית )

19:45 -  21:00 קווי לילה לנוער -הצטרפות לאחת מההסעות  (נקודת התחלה תימסר
בבמשך)
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חן שמחי-אלישיב  + עמית 
במשרדה של גלית ; גלית שאול

עמית + גיא
במשרדה של גלית 

גלית שאול

סיור במעגן מכמורת לקראת הכנות לאליפות אירופה בשייט - גלית + פיליפ + ש
מעגן מכמורת - במועדון השייט; רונית יגל

יום שישי

5
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פ.ע. גלית/ענת 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

פ.ע. גלית/אושרת 
בחדרה של גלית 

חיזקי, רנית, אושרת - תאום בין הלשכו
בחדרה של גלית ; גלית שאול הצגת נושאים בענייני הוועדה: מאיה א

בחדרה של גלית
גלית שאול

גלית+ שגיא+ עמית+ דוד דבי- דבי אלומיניום אזוה"ת עמק חפר
בחדרה של גלית; גלית שאול

ישיבת ועדת היגוי הבית לשירה 
במועצה באולם הישיבות הגדול 

גלית שאול

ערן אטינגר-מנהל אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות  050-6241105 
בחדרה של גלית 

יום ראשון

7

19:00 -  21:00 הועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי  (אולם הישיבות במועצה)

בחדרה של גלית  הכנה לישיבת וועד מנהל מתקיימת 15.7 גיא
גלית שאול +פילפ

מטבחון
בחדרה של גלית 

גלית שאול
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ליווי עסקי למלווה ואביגייל הלר ראש תחום גנים בוטנים +אילן למדני+ אלון
היימן+ ד"ר גלית שאול+חיזקי סיבק+רז אליה

בחוות הנוי
偉 灁潰湩浴湥 整瑳

נסיעה לבת חפר 

שבעה היאלי בבת חפר 
גלעד 58 בת חפר

גלית+ חגית בן אברם- יו"ר שלוחת מרכז חפר במרכז הקהילתי במועצה
בבת חפר- במרכז הקהילתי במשרדו של עדי אמזלג; גלית שאול

גלית + יעריב + ירונה (במידה ותוכל) + מנהלת בית הספר אופק + אלה 
בת חפר, במזכירות ; גלית שאול

Inrto OECD-Heffer Municipality - גבריאל +חיזקי +גלית
בבת חפר

חיזקי סיבק

איציק זנסקו- בת חפר
בבת חפר- במרכז קהילתי במשרדו של עדי אמזלג; גלית שאול

דוד אביב בנושא עמק חפר עמק הסיליקון של מדינת ישראל 
במזכירות בת חפר 

נסיעה למועצה 

פ/ע גלית/חיזקי
אצל גלית; חיזקי סיבק

יום שני

8

19:15 -  20:00 פניית הנהגת הורים ויתקין גלית + יעריב + ירונה + הנהגת ההורים  (אולם
ישיבות קטן)

20:15 -  21:15 גלית + עמית, חברי המטבחון מוזמנים להצטרף/ ניחום אבלים חנה שפיר
ז"ל -  אמא של אמנון שפיר  (בית יצחק רחוב הצבר 3 )

ועדת משנה אולם ישיבות גדול - ארמין 
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ההזמנה עודכנה: אצל ד"ר גלית שאול: רשת ביטחון תקציבית, סיכום תפקיד, 0,,0
barnea@bgr.org.il

פגישת היכרות- גלית+ שירי כהן בר- עין החורש
בחדרה של גלית; גלית שאול

גלית+ יורם לבנון
בחדרה שלך גלית; גלית שאול

סיכום תחקיר אירוע זיהום מים בנחל אלכסנדר - ראשי מכלולים 1+2 
אולם ישיבות גדול

עמית בן צבי

גלית + אושרת פ.ע.

סיור בעמק חפר
חוות הנוי - מועצה אזורית עמק חפר (ליד

כפר מונש)
(MCHELI) חלי קונטנטה

ביקור חלי קונטנה והצוות שלה
(10:30) נפגשים בחוות הנוי (11:15)

בארותיים-חווה חקלאית בשיתוף
הקהילה (12:00) סיור רכוב בבת חפר

(12:40) מאגר בחן תצפית (13:15)
יעקבס/אגדת לחם-כפר הרוא"ה 

חוות הנוי
גלית שאול

ביקור ראשת המועצה באוטופיה - בחן 
אוטופיה - קיבוץ בחן 

שגיא בן-יואב

לוויה אורה נמיר חגלה 

יום שלישי

9
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היטלי הסלילה העומדים לרשות הוועד המקומי בהשתתפות:  צחי שטרן ואבי זיל
בחדרה של גלית 

גלית שאול

פגישת היכרות- גלית+ מיקי פרנס וזוהר משה- בית בכפר ביתן אהרון
בחדרה של גלית; גלית שאול

נושא הגיל השלישי- גלית+ רחל מרום+ חגי גולן+ יעריב + חיזקי + עמית + נפת
בחדרה של גלית

גלית שאול

הצטרפות לסיור הוועדה הבין משרדית לקייטנות ומפעלי קיץ בעמק חפר (בין
(10:00-11:45

בכפר ויתקין (אשת קשר- רינת חכים מרכז המועצות- 050-7600197)

(10:45) הכרות עם שותפי התוכנית מרכז קשר והכוון אפ 60 + ומבט לעתיד 
במועצה אזורית עמק חפר, באולם הישיבות הקטן, קומה 2 

גלית שאול

אורנה אנג'ל - הכרות 
בחדרה של גלית 

פגישה בנושאי ארנונה- דוד ודורון אולניק+ חנה עו"ד+ עמית+ מנשה+ דימה +
בחדרה של גלית; גלית שאול

הכביש לאלישיב בהשתתפות: ארמין, חיזקי, חן שמחי וגולן - וועד אלישיב 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

ק.קהל בין השעות
15-18 דורית גדיש- העוגן

בחדרה של גלית; גלית שא איציק מאוטנר- קיבוץ הע
אולה דגני כפר-ויתקין +בחדרה של גלית; גלית שא

בחדרה של גלית; גלית העתק: דורית מליחי- גא
ג'ני סבידיה- חרב לאתבחדרה של גלית; יעריב

בחדרה של גלית; גלית שא שולי חן חרב לאת
אירית גרומן- חוגלהבחדרה של גלית; גלית שא

בחדרה של גלית; גלית שא

נסיעה למשמר השרון  FW: תכנון ובניה ביישובים - העשרה - 
חדר ישיבות; גלית בן - גל

יום רביעי

10

19:00 -  21:00 ביקור מטה במשמר השרו ן(מועדון לחבר)
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פגישת היכרות- גלית+ דודי יפה- מזכיר כפר חוגלה
בחדרה של גלית; גלית שאול

פגישה בנושא מיזם חברתי/קהילתי/ פסטיבל- גלית+ זוהר ארבל- כפר ויתקין+ א
בחדרה של גלית; גלית שאול

ועדת בחינה -מנהל/ת מח' גני ילדים 
חדר ישיבות הקטן 

אסנת וולף

נסיעה לרמ"י
גלית שאול

פגישה רשות ניקוז עם עדיאל שימרון- רמ"י
במשרדי הממשלה- משרד רמ"י- תל אביב

נסיעה חזרה למועצה
גלית שאול

ועדת בחינה - מנהל/ת מרכז קהילתי
חדר ישיבות הקטן 

אסנת וולף

יום חמישי

11
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מטבחון - עדכון תקציב 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

יום שישי
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שאול עקביה - יו"ר בית חרות 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

במסגרת המטבחון מוזמנים יעקב כהן אלון הימן ושגיא בן יואב בנושא: חוק עזר
אצל גלית

עמית בן צבי

עמית + ארמין 
במשרדה של גלית ; גלית שאול

פרטי 
הרצליה 

גלית שאול

מפגש פורום קידום עסקי רשותי במעמד הנהלת המועצה - גלית+ עמית+
חיזקי+ + גיא + מנשה+ ארמין+ אלון+ שגיא - נדחה משעה 13:30 

בחדר המתמידים 
גלית שאול

גלית+ צחי עין גל
בחדרה של גלית; גלית שאול

יום ראשון

14

19:00 -  20:00 בת חפר - אומדנים ותוכניות בהשתתפות: גלית, גיא, עדי אמזלג, רונן הראל,
רונן שור, מנשה, ארמין, אלון, שגיא  (במועצה, באולם הישיבות הקטן )

20:00 -  20:30 גיא + מידד  (בחדרה של גלית )

מטבחון בחדרה של גלית

הנהלה - חדר ישיבות גדול 
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פגישה עם זוהר לוי  050-3993401
אוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למשפטים, בבית הקפה

גלית שאול

תוכנית ניהולית מתקדמת לראשי רשויות - ניהול עיר העתיד
אוניברסיטת תל אביב, בניין דן דוד, קומה 3, כיתה 303, קוד למעלית: 2525 (חנייה חינם

יש להחנות בחניון "מוזיאון הטבע" רחוב קלאוזנר תל אביב) 
גלית שאול

נסיעה  שיחה טלפונית פ.ע. גלית/אושרת 

יום שני

15

20:00  - 20:30 לא לקבוע 

20:30 -  21:30 מופע סיום בית הספר לריקוד ליאת קפלינסקי - גלית מברכת  (זכרון יעקב
מלון אלמא )

ועד מנהל העמותה לקידום הספורט עמק חפר- 
אולם ישיבות גדול עד 19:15 רונית יגל 
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נסיעה לרמת הנדיב

מפגש יו"ר ראשי רשויות ניקוז - מפגש בחסות מרכז המועצות 
רמת הנדיב, כשמגיעים לכניסה יש לומר שהגעת לכנס בכיתות ולהמשיך משם ישר

לכיוון המשרדים עד שמגיעים לחנייה האחרונה (קרובה לגן שעשועים), הכיתה נמצאת
מול חנות המידע

גלית שאול

נסיעה למועצה 

חתימה על דוחות המועצה- משרד רו"ח
במשרדה של ראשת המועצה, דר' גלית שאול; מנשה דוד

יהודה אטיאס 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

גלית+אלי ברק
בחדרה של גלית; גלית שאול

ניהול המרכז הקהילתי  יעריב + עמית + אסנת 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

יום שלישי

16
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ארז שני - בית חרות + פיליפ
במשרדה של גלית ; גלית שאול

תפוח פיס, בהשתתפות: יעריב, דוד אביב, ריקי רובין, דודי ואסתי כהן 
במשרדה של גלית 

גלית שאול

מוטי אבו - מנהל מחוז החברה למתנס"ים - פגישת הכרות ושת"פ
במשרדה של גלית 

גלית שאול

(במסגרת יום ייעוץ) בקשה לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה
בחדרה של גלית ; גלית שאול

במסגרת יום ייעוץ: עו"ד ולדמן, עמית, ארמין, יעקב שני בנושא: הפניות של דוד ל
במשרדה של גלית ; גלית שאול

רשות העתיקות- אתר קאקון וקרן לשטחים פתוחים- גלית+ דורון בן עמי+ ענאן
עזב+ מיכל רטנר + חיזקי (במידה ויוכל)

בחדרה של גלית
גלית שאול

אלי אלוני + אדר אלוני חנן בנושא פרוייקט הנצחה 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

פ.ע. גלית/נחמה
בחדרה של גלית ; גלית שאול

יעקב כהן בנושא הרחבת גאולי תימן
בחדרה של גלית ; גלית שאול

פורום צוות קהילתי, מדור קהילתי עם ראשת המועצה
גלית שאול
גלית גרופר

ק.קהל בין השעות
15-18

יושקו- בורגתא
בחדרה של גלית; גלית שא לייבה גד- עולש

דגנית רותם- המעפילבחדרה של גלית
בחדרה של גלית; גלית שא

א
יוסי ברג משמר השרון 

סטפני אקרמן- הדר עםבחדרה של גלית ; גלית ש
בחדרה של גלית; גלית שא כרמית וגיא שירין- בית ה

רונן אלדרור- בית יצחקבחדרה של גלית; גלית שא
בחדרה של גלית; גלית שא

לא לקבוע

יום רביעי

17

19

20

21

מליאה 
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פ.ע. גלית/ניסים 
ברשות הניקוז

גלית שאול

נסיעה למועצה 
גלית שאול

פגישה בנושא ציבור הנכים- גלית+ חיזקי+ דורון יהודה- יו"ר ארגון איל"ה
בחדרה של גלית; גלית שאול

פגישה בנושא: דמוקרטיה ישירה והשתתפותית- גלית+ אלדד+ גיא ג'אנה
בחדרה של גלית; גלית שאול

פ/ע חיזקי/גלית
אצל גלית

חיזקי סיבק

פגישה בנושא- יעוץ כלכלי לפיתוח אסטרטגי של שטחי התעסוקה במועצה- ד"ר
בחדרה של גלית- מועצה אזורית עמק חפר; גלית שאול

מנהלות בתיה"ס שפרירים + גלית + מנשה + שירן ולירז-תקציב ביה"ס
שפרירים 

במשרדה של גלית שאול 
ירונה פוליטי

פגישה בנושא אנרגיות מתחדשות - ד"ר גלית שאול, חיזקי סיבק, אלון הימן,
שגיא בן יואב, אהרון בר-דב, מנשה דוד, ארמין אברמוביץ

חדר ישיבות קטן, בניין המועצה האזורית עמק חפר, קומה ב'
סופי בר דוד

גלית ויעריב בבית ספר שורשים 
יציאה מהמועצה 

גלית שאול

נסיעה לגן יאשיה

טקס פתיחת מועדון לנוער  (18:20) גלית מברכת 
גן יאשיה

גלית שאול

יום חמישי

18

19:00  - 19:30 נסיעה למועצה  

19:30 -  21:00 דיון בנושא הפיתוחים המתוכננים באיזור: בחן, בת חפר, יד חנה, גן יאשיה,
אמץ + המעפיל + אחיטוב בהשתתפות: וועדים של הישובים + גלית + חיזקי + יעריב + גי

20:50  - 21:00 נסיעה לגאולי תימן  

21:00 -  22:00 השקת הספר אודים מוצלים -  זכריה אריה גאולי תימן (21:00) גלית מברכת
(בגאולי תימן, במועדון)

22:00  - 23:30 פוד טראקס בקדם 

עותק: ישיבה מורחבת עם נציגי הישובים בנושא מטעי עמק חפר בהשתתפות: 
עו"ד בועז נאור+ חיזקי+ גלית שאול+ מנשה דוד+ רועי מרגלית +עופר כהן+ גיל 

פלוטקין+ עופר רוזנברג+ עמית בן צבי - תזכורת!

הכנה למשנה+פ.ע. - אצל גלית

פ.ע גלית + אלדד
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הכנה לפגישה בנושא הרחבת גאולי תימן (לפני פגישה אצל חלי קונטנה ב- 25/7
בחדרה של גלית ; גלית שאול

הכנה לפגישה אצל חלי קונטנה בתאריך 25/7 בהשתתפות: שגיא, עדי אמזלג,
גיא (לא מגיע), רונן כהן שור / הרחבת בת חפר 

במועצה, בחדרה של גלית 
גלית שאול

מקסין
תל אביב 

יום שישי

19
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שבת
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אלון ושגיא מוזמנים להציג במטבחון את נושא מפעל הפיס - בקשות המועצה
אצל גלית

עמית בן צבי

הכנה לפגישה עם מנכ"ל משרד הפנים בהשתתפות: מטבחון (חזקי לא יהיה),
ארמין, אלון, שגיא 

בחדרה של גלית 
גלית שאול

פ.ע. גלית/עומרי
בחדרה של גלית 

גלית שאול

פגישת הכרות עם רונית שניר-מזכ"לית השומר הצעיר הנכנסת +  איתי
זיידנברג- מזכ"ל השומר הצעיר היוצא + גיא שרי - רכז הקן הקיבוצי + עומרי    

במשרדה של גלית 
גלית שאול

ממשקים של הספורט בעמק חפר עם הפועל
מ.א. עמק חפר בחדרה של גלית שאול

רונית יגל

מתן רב"ד 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

מעונות יום "שחר הילדות" בת חפר בהשתתפות: משה אוזן-יו"ר וועדת חינוך בת
חפר+ יעריב (לא יגיע) + ירונה + מנשה + עמית

במועצה, באולם הישיבות הקטן 
גלית שאול

י פגישה בהמשך לקבלת קהל- אמיר שושן+ איציק זהבי+ דורון בירמן- בת חפר-
בחדרה של גלית; גלית שאול

תאום ציפיות לבקשת נציגי הנהלת הכד
במועצה בחדרה של גלית

רונית יגל
(17:40) תמ"ל חבצלת בהשתתפות: חי

וועדת היגוי מורחבת -תמלבמועצה, בחדרה של גלית ; גלית שאול
חבצלת-עדכונים שוטפים

אולם ישיבות גדול
ארמין אברמוביץ

יום ראשון

21
צום י"ז בתמוז (חגים דתיים יהודיים) - גלית שאול

 - 19:30 21:30 ועדה לבחינת השלטןו הדו רובדי - מפגש סיום והצגה לראשת המועצה 
19-גלית מצטרפת בשעה  20:00 )חדר ישיבות גדול(

20

21

מטבחון בחדרה של גלית (עד 10:00)
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תוכנית ניהולית מתקדמת לראשי רשויות - ניהול עיר העתיד
אוניברסיטת תל אביב

נסיעה 

שביל אופניים במכמורת בהשתתפות: חיזקי, ארמין, שגיא, דיצה ביימל-יו"ר  ועד
מכמורת, דוד גורני- יו"ר אגודה, דפנה שפר, טומי זיו- נציג מליאה, איריס

בחדרה של גלית 
גלית שאול

עליזה פרי 
בחדרה של גלית 
עמית + אסנת 

בחדרה של גלית ; גלית שאול

יום שני

22

20:00 -  21:00 ישיבת התנעה וועדת היגוי גאולי תימן - עמית בן צבי  +יעקב כהן + נחמה
כהן + טל דר + נציגי גאולי תימן (חדר ישיבות קטן)
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פגישה גלית שאול + צביקה 
לשכה מועצה 
Tzvika Garber

לא לקבוע

ראיונות עם מועמדים סופיים למשרת
מנהל אגף תפעול בחכ"ל - ד"ר גלית

לשכתה של גלית שאול
סופי בר דוד

כנס אדריכלים - רויזיה בהליך רישוי
אולם ישיבות גדול; ארמין אברמוביץ

ח"כ קטי שיטרית
במשרדה של גלית ; גלית שאול

נסיעה: גלית, קטי, אלון, אלדד
יציאה מהמועצה ; גלית שאול

סיור בנחל אלכסנדר - ביקור ח"כ קטי
שיטרית + דודו ושירה + ד"ר גלית

שאול-ראשת המועצה+ ניסים
אלמון-מנכ"ל רשות הניקוז+חיזקי

סיבק - סגן ומ/מ ראשת
בשעה 10:50 נפגשים ליד הכניסה לאזור ת

גלית שאול
נסיעה 

חנה רדו
בחדרה של גלית 

פגישת היכרות- חנה רדו- יזמית חברתית+ מיכל סביון+ רעות מטרסקו+ שגיא ב
בחדרה של גלית; גלית שאול

נסיעה לנתניה 

אצל מרים פיירברג + מנכ"ל + מהנדס + גלית + חיזקי + ארמין / מחלף
אינשטיין 

עיריית נתניה, הצורן 6, א"ת החדש, קומה שנייה
גלית שאול

יום שלישי

23
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גלית יעריב ועמית - מעבר מח' נוער למועצה - כללים ומדיניות
אצל גלית; עמית בן צבי

ועדת בחינה לתפקיד מנהל/ת קריית החינוך ע "ש דוד בן גוריון
אולם ישיבות הגדול 

אסנת וולף

ביה"ס אופק באלישיב בהשתתפות: גלית, יעריב, עמית, מנשה, ירונה, ארמין, 
עו"ד שלמה ולדמן, וועד + אגודה אלישיב 

באולם הישיבות הגדול 
גלית שאול

יעריב, עמית, נחמה
בחדרה של גלית ; גלית שאול

א
מתיה סער - כמה מילים
בחדרה של גלית ; גלית ש ק.קהל בין השעות

15-18 א
יעקב כהן + אבנר דקה ב
בחדרה של גלית ; גלית ש

הלן אפורי- בית יצחק
בחדרה של גלית; גלית שא ליה פרנקל- כפר חוגלה

בחדרה של גלית; גלית שא

נועם מרקו- בורגתה
בחדרה של גלית; גלית שא ד"ר ספי חסקין- כפר וית

יעקב גוילי- בת חפרבחדרה של גלית; גלית
בחדרה של גלית; גלית הסעות בהשתתפות: גלית, גיטה סיבה-אחיטוב

ומספר הורים נוספים + עמית + מתיה 
במועצה באולם הישיבות הקטן 

גלית שאול

יום רביעי

24

19:00 -  20:00 פגישה בנושא שת"פ: סגן ניצב דוד גרונין-מט"ח שדות + חיזקי + עמית +
יהודה בן עזרא (נדחה על ידנו מתאריך 23/7) (ת.ת.)  (בחדרה של גלית )

20:30  - 22:30 טורניר כדורגל לנוער  
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דורון בר אדון חופית + הבן בועז 
בחדרה של גלית 

סיור ברופין עם גלית+ דודי ליטבק+
זיו גבע הבעלים של רופין + חיזקי

נפגשים במשרד של דודי ליטבק - מדרשת
גלית שאול

סיור ראש המועצה גלית שאול ברופין
עם זיו גבע, דודי ליטבק

מדרשת רופין
Liat

סולידריות עם נפגעי תקיפה מינית - צי
חדר ישי בות קטן; ענת שבזי

פ

פגישה בנושא קידום מעמד האישה-
גלית+ רבקה נוימן- מנהלת אגף

באולם ישיבות קטן- מועצה אזורית עמק ח
גלית שאול

נסיעה לירושלים
יציאה מהמועצה 

גלית שאול

13:00  ביקור ראשת
מועצת עמק חפר, גלית

שאול והצוות שלה
JVP משרדים בירושלים

Erel N. Margalit

למידת פרוייקט יזמות -
ביקור אצל הראל

מרגלית: גלית, חיזקי,
זאפה ירושלים - פרטים מדו

גלית שאול

מפגש ראשי רשויות -
אזה"ת משותף - יגיע

ארמין אברמוביץ
מהנדס המועצה 

עיריית כפר יונה
שושי כחלון כידור - ראש

העירייה

נסיעה לתל אביב

אצל חלי קונטנטה, נושא ראשון: (15:30) הרחבת בת חפר-מוזמנים לנושא זה
בגוף הפגישה, נושא שני: (16:30) הרחבת גאולי תימן-מוזמנים לנושא זה בגוף

הפגישה
בתל אביב, משרדי רמ"י, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 5, חדר ישיבות

סחלב
גלית שאול

יום חמישי
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ענת סלונים 
גרציא

יום שישי
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שבת

27
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במסגרת המטבחון מוזמנים שמעון סגרון ונועה זלצר מהמחשוב בנושא: הצגת מ
אצל גלית; עמית בן צבי

במסגרת המטבחון מוזמנת יעל פלד להציג את תכנית פסטיבל גשרים בנחל
אצל גלית; עמית בן צבי

לא לקבוע

הפסקה  פ.ע. גלית/אושרת

עמית, יעל פלד, נחמה 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

גלית + עמית: מפגש עם צוות המרכז הקהילתי 
באולם הישיבות הגדול במועצה ; גלית שאול

הגיל השלישי בהשתתפות: גלית, חיזקי, יעריב (לא יגיע), עמית, יונה טרגובניק,
גלית גרופר, גלית בן גל, חגי גולן, רחל מרום, נפתלי בן סירא, עמירה למדני 

באולם, בחדר הישיבות הקטן
גלית שאול

פ.ע גלית / אושרת 

פ.ע. גלית/עמית - לפני חו"ל 
במשרדה של גלית 

גלית שאול

יום ראשון
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19:00 -  21:00 כנס תושבים גגות סולאריים בשיתוף מרכז המועצות האזוריות (19:00)
ברכות - גלית מברכת  (אודיטוריום רופין)

21:20 -  21:30 חצי גמר וגמר טורניר קטרגל לנוער (21:30) גלית תברך בסיו ם(אלישיב,
במגרש הכדורסל במרכז הישוב )

פ.ע - גלית + גיא - בחדרה של גלית

08:00- 10:30 מטבחון - בלי מנשה ויעריב - בחדרה של גלית
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תוכנית ניהולית מתקדמת לראשי רשויות - ניהול עיר העתיד מאחת עד ארבע
וחצי מתקיים סיור 

אוניברסיטת תל אביב, בניין דן דוד, קומה 3, כיתה 303, קוד למעלית: 2525 (חנייה חינם
יש להחנות בחניון "מוזיאון הטבע" רחוב קלאוזנר תל אביב)

גלית שאול

שבעה חני בית הלוי - שושנה בליזון

יום שני

29

08:00-17:00 יום בבת חפר - חיזקי
בת חפר במרכז הקהילתי, במשרדו של עדי אמזלג

גלית שאול

 14:00 - 18:00  ועדת משנה - 
אולם ישיבות גדול - ארמין
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סרט בהשתתפות: יעל שחר + חומה שמעוני + אלון היימן + יעל פלד 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

נסיעה 

סיור ד"ר גלית שאול+ניב ויזל ראש מועצה אזורית מטה יהודה (6 נציגים) +
חיזקי + ניסים אלמון + אייל עמרמי - אחראי על האגמון מטעם עין החורש 

באגמון 
גלית שאול

נסיעה 

פגישת הכרות עם עו"ד מירון הכהן - רשם האגודות השיתופיות + חיזקי
במשרדה של גלית 

גלית שאול

שיתופי פעולה רשות
הטבע והגנים/מועצה

בהשתתפות: מנחם
מועצה איזורית עמק חפר, ב

גלית שאול

נסיעה למודיעין 

נסיעה לירושלים
גלית שאול

נקודת מפגש חניון
מצפה מודיעין 

פרידה מד"ר גרניט אלמוג-ברקת
בירושלים בבית האומות, דרך חברון 101, במבואה בקומה 5

יום שלישי
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(07:45) אורית אלמוג נציגת בנק פועל
בחדרה של גלית ; גלית שאול הילה בן פורת

בחדרה של גלית ; גלית שאול

בית קפה גרציא בהשתתפות: מיכל סורקה + יהודה הרבס + אלדד
בחדרה של גלית ; גלית שאול

יהודית איס וחן שמחי 
בחדרה של גלית ; גלית שאול ביקור מינהל הדרכה משרד הפנים + ה

באולם הישיבות הגדול ; גלית שאול

פ.ע. גלית/ענת 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

פרויקטים מניבים חכ"ל - ד"ר גלית שאול, אלון הימן, שגיא בן יואב
משרדה של גלית שאול

סופי בר דוד

ח"כ מיקי חיימוביץ 
מועצה אזורית עמק חפר, אצל ד"ר גלית שאול-ראשת המועצה, קומה שנייה

גלית שאול

תוכנית להכשרת מנהיגי העתיד בהשתתפות: פרופ' גליה צבר - נשיאת מרכז
אקדמי רופין+גליה, טל מוצני, יהודית פנטי והשופט בדימוס שלמה שוהם(מטעם

במועצה האזורית עמק חפר, באולם הישיבות הקטן, קומה שנייה
גלית שאול

ק.קהל בין השעות
15-18

סוכמן יעל ועומר- בית יצ
בחדרה של גלית; גלית שא אורית אורון- בת חן

בחדרה של גלית; גלית

א
קרינה ויובל נבון - גבעת
בחדרה של גלית ; גלית ש דב כרמי

בחדרה של גלית 

א
נתן ועזה מוהר - עין החו
בחדרה של גלית ; גלית ש ליאור יקיר- כפר חיים

ליאת גבורה- עולש+ ליאבחדרה של גלית; גלית שא
בחדרה של גלית; גלית שא קרן בושארי- אחיטוב

דודי בן עדי- כפר ויתקיןבחדרה של גלית; גלית שא
בחדרה של גלית; גלית שא

יום רביעי
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