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נסיעה ראשונה ושימוש בשירות תחבורה גמיש חדש - ד"ר גלית שאול, שגיא בן
יואב, יוסי רור, אלון ירושלמי

נפגשים במועצה
סופי בר דוד

הרמת כוסית לכבוד השקת השירות
החדש של קווים - גלית מברכת 

פארק תעשיות עמק חפר רחוב גשר העץ
 27

גלית שאול
תזכורת! מפגש הדרכה בזום על הקול

קורא קיץ 2021

כתיבת ברכות לילדי יוני
גלית שאול

מתקיימת בזום עבור כלל חברי
ההנהלה! ישיבת הנהלה מרכז

השלטון האזורי בישראל- פורום
תאגוד המרחב הכפרי - מפגש בין
רשות המים למרכז השלטון האזורי

שת"פ בנושאי סביבה - סרטון קצר (דג
בחדרה של גלית ; גלית שאול

הפסקה  פ.ע. גלית/אושרת 

שביל העמק הצגת לוגואים 

מפגש עם ערן דורון - ר.מ. רמת נגב + חברי המליאה + מזכירי הישובים 
הרואה בקפה 

יום שלישי

1

יומן ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול
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התקדמות הגנים החדשים בחרב לאת 
מועצה אולם ישיבות גדול - קישור לזום בגוף הפגישה 

גלית שאול

ועדת היגוי המרכז למשפחה - ניתנה
הודעה שגלית תגיע בשעה 09:10
מתחם לב בעמק- המרכז למשפחה

רוני אור-עד דויד

ישיבת היגוי בנושא תכנית
413-08657215 -  מתחם ה- 1000

zoom 3 -ראשל"צ
zoom לשכת תכנון מרכז 3

צוות דרום

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

גלית + יעריב - הכנה לועדת יועצים שתתקיים ב-8/6 
ירונה פוליטי

פ.ע. גלית/גורן 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

zoom 3 -ישיבת היגוי בנושא עזריאל
zoom לשכת תכנון מרכז 3

צוות צפון

הפסקה 

דלת פתוחה 
גלית שאול

נסיעה 

פגישה בשטח עם טפסר דדי שמחי - נציב כבאות והצלה
תחנת כבאות יכון 

גלית שאול

פגישה עם חקלאי עמק חפר בנושא העלאת מחירי המים - גלית מברכת 
מאגר צפוני, אפיקי עמק חפר

סופי בר דוד

דיון בנושא תת"ל 43 ומשמעויותיו על האזה"ת
ps://us02web.zoom.us/j/85221456433?pwd=OTBPMC8yUEhpeVZZSEs3L3ZKWlU1UT09

שושי כחלון כידור - ראש העירייה

יום רביעי

2

19:00 -  21:00 ביקור מטה צוקי ים (במדשאה בקצה דרך האלמוג)
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שלמה טובול 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

ספר נהלים של מועדון הכדורסל, מבנה ארגוני ושימוש במתקנים - גלית +
יעריב + עמית + פיליפ + ליאור קפלינסקי + איל גרין + יוני

במועצה חדר ישיבות גדול
רונית יגל

השקת תוכנית המאיצות בבית
הראשונות - גלית מברכת 

בית הראשונות 
גלית שאול

10:15 פורום שמינייה - מוזמנת
אופירה קלפ
אולם גדול

עמית בן צבי

גלית, עמית, ארמין 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

12:15 - פגישה בנושא: מתחם גזם ופינוי פסולת במרץ - ד"ר גלית שאול, עמית בן
באולם הישיבות הגדול (ולדמן יעלה בזום, מצ"ב קישור)

סופי בר דוד

הפסקה  מכרז קב"ט 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

נסיעה לקניון M הדרך 
גלית שאול

סיור עסקים בהשתתפות: גלית, אלון, ארמין, ליאת, דן, שגיא, אלדד, רעות,
סופי, יוסי רור, עומר, ארנון, דימה 

קניון M הדרך 
גלית שאול

נסיעה 

מנהלת חינוך רשותית - וועדת חינוך רשותית, יורים של הנהגות ההורים, יורים
של וועדות חינוך, מנהלי בתי הספר, מפקחים

באולם הישיבות הגדול ולמי שיעדיף מצ"ב הקישור לזום 
ירונה פוליטי

יום חמישי
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19:30 -  20:00 תחבורת נוער בקיץ   (חדר ישיבות גדול מועצה )

20:00 -  20:30 נסיעה  

20:45 -  21:45 מופע של קובי אפללו - (20:55) גלית מברכת  (בריכת קדם )
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גלית + אלעד - דוברות 
קניון M הדרך - בית קפה לנדוור; גלית שאול

גלית שאול + שאול עקביא סיור קצר בשביל האופניים 
קניון M הדרך - נפגשים בחנייה ; גלית שאול

מסיבת סיום בית הספר עמק חפר המשותף (09:30) התכנסות (10:00) גלית
מברכת 

קריית החינוך רופין בבית הספר המשותף בדשא 
גלית שאול

רופין חלוקת תעודות מחזור 2018 2019

רבע גמר אליפות המדינה בכדורסל נוער - עמק חפר מול נס ציונה
באולם רופין
רונית יגל

יום שישי

4

19:15 -  19:45 חגיגות ה- 90 לכפר ויתקין התכנסות לפני האירוע המרכזי בנוכחות השר
אלון שוסטר + עמית יפרח + גלית שאול (כיבוד קל)  (כפר ויתקין בבית קמחי )

19:45 -  20:10 חגיגות ה- 90 לכפר ויתקין / סיור והסברים ביד לבנים וארכיון  (ארכיון כפר
ויתקין )

20:10 -  20:30 מתחם קבלת הפנים הכללי 

20:15 -  22:15 ארוע תשעים שנה ויתקין - אירוע ראשון  - (בסביבות 20:45) גלית מברכת
(מרכז הכפר )
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שבת

5

20:00 -  20:30 מתחם קבלת הפנים הכללי  (כפר ויתקין )

20:30 -  22:30 ארוע 90 שנה ויתקין - אירוע שני - (בסביבות 20:45) גלית מברכת  (מרכז
הכפר)
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פ.ע. גלית/אופירה 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

מטבחון 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

8:30 מטבחון - סיור בשטח הבית
לשירה

ביה"ס בן גוריון
עמית בן צבי

טקס בקאקון - קריית החינוך רופין (10:00) תחילת טקס (10:10) גלית נושאת דב
קאקון ; גלית שאול

לא לקבוע

תמי - מנהלת בית טרזין + מאיה רווה - יוצרת בנושא: פרוייקט אומן פוגש עדות 
בחדרה של גלית 

ישיבת מינוף האנדרטה לצעירי העמק 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

הפסקה  מכרז דוברות גלית + עמית 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

ועדת בחינה למשרת מנהל אגף פיתוח עסקי ומנהל פארק התעשיות עמק חפר
אולם ישיבות גדול במועצה

שגיא בן-יואב

ד"ר גלית שאול + ציפי נחשון גליק 
מועצה- בחדרה של גלית 

גלית שאול

סוגיות הנהלת האגודה בית יצחק 
מועצה אזורית עמק חפר - אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

ישיבת קרן פיתוח 
אולם ישיבות גדול 

תכנון ובנייה-חקלאות-מגורי עובדים זרים-תוכניות למגורי עובדים זרים בחקלאות
במשרדה של גלית ; גלית שאול

הכנה לדירקטוריון גלית + שגיא
אצל גלית

סופי בר דוד

מועצה- בחדרה של גלית ; גלית שאולד"ר גלית שאול + יפתח חיינר- יו"ר ועד חוגלה ; 

יום ראשון

6

19:30 -  20:30 פגישה גלית
s://us04web.zoom.us/j/8461897623?pwd=UklhTFNQQnpqZThVQlFVTXJGdUZRZz09) ודועא

21:00 -  22:30 אגנים ירוקים - כנס וועדים  (מועצה אולם ישיבות גדול )

21:00 -  22:30 אגנים ירוקים-כנס ועדים (אולם ישיבות. מועצה אזורית עמק חפר)
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רויטל - כדור מים
בחדרה של גלית

יום בבת חפר
גלית/חיזקי/יעריב

גלית שאול

הכשרת עובד חדש- ברכ
אולם ישיבות גדול; אפר

נסיעה לבת חפר 
יציאה מהמועצה ; גלית שא

גלית בבת חפר סיור בהרחבת בת חפר
/ גלית שאול + מידד

כלפון 
מזכירות בת חפר 

גלית שאול

ביקור אצל משפחת רוסת
סמוך לבת חפר 

גלית שאול

נסיעה לתל אביב
יציאה מרוסתום 

גלית שאול

12:30 - פ.א. גלית שאול
משרה"ח רח' השלושה 2  ת

לשכת מנהלת המינהל

נסיעה למועצה 
תל אביב

גלית שאול
הפסקה 

נסיעה לבית יצחק
יציאה מהמועצה ; גלית שא

טקס חנוכת חצר
לימודית בביה"ס בית

בביה"ס בית יצחק
ירונה פוליטי

סיור בבית הספר בית
יצחק 

בביה"ס בית יצחק
גלית שאול

מאגר מרץ (באחריות שגיא-יישלח חומר רקע לדיון ככל שיש) ארמין - עולה
בזום 

מועצה אולם ישיבות גדול 
גלית שאול

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

ועד מנהל העמותה לקידום הספורט
עמק חפר

אולם ישיבות גדול במועצה
רונית יגל

יום שני

7

19:30 -  20:15 רוני צבר וגלית  

20:15 -  21:15 אולם עין החורש - גלית יעריב אופירה עמית גורן ונחמה + צוות מתאם עין
החורש (נחמה וגורן יצטרפו בזום https://us02web.zoom.us/j/84437338723 ) (אולם ישיבות
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נסיעה לתל אביב 
יציאה מהמועצה 

גלית שאול

וועדת יועצים למינוי
מנהל בית ספר קריית
חינוך בן גוריון - נדחה
משעה 07:30 לשעה

 08:00
ח תל אביב רחוב השלושה 2

גלית שאול
מכרז לניהול ביה"ס משג
במשרד החינוך מח' כ"א - ק

מכרז לניהול ביה"ס משג
במשרד החינוך מח' כ"א

נסיעה לעיריית תל אביב
גלית שאול

ביקור בתל אביב
- לו"ז בגוף

הפגישה 
עירית תל אביב
רחוב אבן גבירול
69 קומה 10, חדר

 1023
גלית שאול

פגישה בארבע עינ
עירית תל אביב רחו

פגישה עם גלית ש
בלשכת רה"ע; רון ח

עותק: אירוח
ראש מועצת עמק
חפר גלית שאול

וצוותה
אפרת מייקין כנפו -

מנהלת הרשות
לחוסן חברתי
ויועצת רהע

למעמד האשה
הדרכה לרשומ"ק - הגשה באמצעות
מערכת ממוחשבת - מערכת רותם

=cXRUVjVYM0tjRkJmSEhCTWpMV09oQT09
טניה ברז'מינסקי

נסיעה להוד השרון 
יציאה מתל אביב

גלית שאול גלית, עמית, שלמה 
שיחה טלפונית ; גלית שאול

לוויה אהוד ז"ל 
הוד השרון בית העלמין נווה הדר 

גלית שאול

נסיעה 
הוד השרון 
גלית שאול

שיחת זום עם קווים על קוויקר 

יום שלישי

8
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ביקור סטאטוס להכנת המעבר 
יכון / בית ספר שפרירים החדש 

גלית שאול

08:45- פגישת היכרות - מרכז יזמות עמק חפר - ד"ר גלית שאול, שגיא בן יואב, י
במשרדה של ד"ר גלית שאול

שגיא בן-יואב

גזירת סרט אוטובוסים צהובים חדשים
ברחבת הכניסה למועצה; מתיה סער

מטה מול מטה: מועצה/מרכז אקדמאי רופין 
במרכז האקדמאי רופין, בניין הספרייה, קומה מינוס 1, כיתה 8 

גלית שאול

במסגרת וועדת טריו: תעדוף
פרוייקטים בתחום החקלאות -

אולם ישיבות גדול 
גלית שאול

וועדת טריו
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

הפסקה  פ.ע. גלית/אושרת + סגירת מסיבות
בבתי הספר

גלית +חיזקי+ארמין: הכנה למשנה 14/6
אצל גלית שאול
רחל רג'יניאנו

 18:00 - 15:20
גלית שאול

הפסקה 

פרידה מלנה ובעלה - גן יאשיה 
בחדרה של גלית 

יום רביעי

9

19:00 -  21:00 ביקור מטה בית ינאי (מועדון)
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גלית בחופש

מפעל הפיס - אסיפה כללית 
בית העיתונאים על שם סוקולוב, רחוב

אליעזר קפלן 4 תל אביב 
איריס מזרחי

יום חמישי
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19:30 -  21:00 חצי גמר פליאוף ליגת על נוער הפועל עמק חפר מול מכבי תל אביב (אולם
רופין)
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דוחות כספיים חכ"ל - שגיא + גלית
אצל גלית 

שגיא בן-יואב

עם שגיא על דוחות 2020 
מועצה אזורית עמק חפר

קבלת שבת שתוקדש לנעמי פארן 
צוותא

גלית שאול

יום שישי

11
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מרוץ גן יאשיה ה- 10 (06:30) התכנסות בחורשה הצמודה למגרש הכדורסל
(07:00) הזנקה ל- 5 ק"מ ליד גן הילדים (08:00) ריצת משפחות 800 מ' ליד

גן יאשיה 
גלית שאול

שבת

12
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בחדרה של גלית ; גלית שאולפ.ע. גלית/אופירה ; 

ועדת היגוי לתכנון הקיץ
באולם הישיבות הגדול

ירונה פוליטי

מטבחון 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול הדרכה לרשומ"ק -
הגשה באמצעות

מערכת ממוחשבת -
UFZ5OEpTUGpXTmJqUT09 

טניה ברז'מינסקי

מטבחון - החלטת מטבח

מטבחון + פורום בינוי
ציבורי ופרויקטים (עמית

גורן ארמין ושגיא) +
נושא: מכרז המרכז

אולם גדול
עמית בן צבי

הפסקה 
פ.ע. גלית/אושרת +
לו"ז מסיבות בבתי

הספר תחנת דלק משפ' כרם חב

 פרידה מיהודה בן עזרא--יהודה-גלית שאול-חיזקי סיבק-יעריב-עמית בן
צבי-אסנת וולף
אולם ישיבות גדול

רונית דנין

מט"ש עמק חפר 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה 

גלית שאול

הסכם אלישיב/אופק 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

צהרון מושב אמץ 
אולם ישיבות קטן + קישור לזום לקלאודיה / בגוף הפגישה 

גלית שאול

קייטנות 
מועצה אולם יש

גלית שאול אליפות ישרא

יום ראשון

13

19:00 -  19:30 יהודה בן עזרא  (בחדרה של גלית )

19:30 -  20:30 ישיבת וועד מנהל קרן עמק חפר בהשתתפות דר' גלית שאול - גלית
משתתפת חצי שעשה  (זום - מצב לינק)

19:30 -  20:00 גלית משתתפת חצי שעה בישיבת וועד מנהל קרן עמק חפר 

20:00 -  20:30 אות הפעיל המצטיין - (20:15) גלית מברכת ומעניקה תעודת הוקרה 
(מועצה אולם ישיבות גדול )

20:00 -  20:30 הענקת תעודת הוקרה "אות הפעיל המצטיין" ע"י ראשת המועצה (אולם
ישיבות גדול)

20:00 -  20:30 מסיבת סיום יג' (20:00) ברכות - גלית מברכת / גלית לא משתתפת אין
צורך בברכה (בית ספר שפרירים )
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יום בבת חפר
גלית/חיזקי/יעריב

גלית שאול

ד"ר גלית שאול + נבו ליא
מועצה- בחדרה של גלית ;

טל מילס - מנטורינג
פוליטקאיות צעירות 

מועצה אזורית עמק חפר במ
גלית שאול

ביקור מ.א. יואב
מתחם 'לב בעמק' 

יעל שקד

קהילת הקהילות 
מרכז קהילתי - חדר

ישיבות 
גלית שאול

חתימות מסמכים מרכז ה
גלית שאול

גן סנונית מושב אלישיב 
מועצה אולם ישיבות גדול ;

הפסקה 

ועדת משנה - ניתנה
הודעה שגלית משתתפת

עד שעה 16:30 
אולם ישיבות / בזום

רחל רג'יניאנו
תזכורת: כנס זום עם

אנשי מנהלת התעסוקה
wS2JNd2x4TDNoZGdwdz09

קורל טייג

כנס המנטורינג השנתי
(17:00) קבלת פנים

(17:30) פתיחת המפגש
פארק התעשיות 7 רחוב צב

גלית שאול + ברק
נפתלי

בגרציא קיבוץ העוגן 
אליפות ישראל באתלטיק

הדר יוסף תל אביב; רונ

יום שני

14

19:30 -  22:00 תזכורת - דירקטוריון החכ"ל (בירוק - מרכז יזמות עמק חפר, קמפוס רופין,
חדר ישיבות גדול קומה למטה)



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

פגישה עם נציגי ההסתדרות הציונית 
מועצה- אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

מפגש עם פורום ש"ש מועצתי (עומרי מח' נוער)
בית הראשונות ; גלית שאול

בחינת שינוי גבולות:
נתניה - עמק חפר

(קדמה) - גלית בזום 
וועדה גאוגרפית מרכז / זום

שלי שינברג

וועידת משוב
ירושלים בניניי האומה 

גלית שאול

נסיעה לירושלים לבנייני
האומה 

יציאה מבית הראשונות 
גלית שאול

נסיעה למועצה 
ירושלים בנייני האומה 

גלית שאול

ניידת המשאלות - פרטים בגוף
הפגישה - ברכה של גלית + הענקת

מועצה אולם ישיבות גדול 
גלית שאול הפסקה 

פתיחת משרדה של עו"ד אדר אלוני 
כפר ויתקין רחוב מול הים אצל משק בן עמי 

גלית שאול

טקס חילופי שרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר וכניסתו של השר החדש,
ח"כ עודד פורר

הקריה החקלאית, רח' דרך המכבים, ראשון לציון
קורל טייג

יום שלישי

15

19:30 -  21:00 מסיבת סיום יב' (19:30) התכנסות (20:00) ברכות - גלית מברכת  (בית ספר
שפרירים א' )
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גלית / יענקל'ה שני
משרדה של גלית; גלית שאול

נסיעה לפתח תקווה
יציאה מתל אביב

גלית שאול

פגישה עם ד"ר גלית שאול/ראשת מועצת עמק חפר+שגיא בן יואב – מנכ"ל
חכ"ל+ ישראל רייף+ ערן ליטבק+אסף זבדה

אפקון - סמטת התבור 4, פ"ת (חניה בחזית הבנין)  קומה 5
Israel Raif

נסיעה למועצה 
גלית שאול

פגישה גלית ודועא
Doaa Kaabiya

לא לקבוע ישיבת היגוי
בנושא גדרה-

מתחמים  מגורים
2 ו- 8 מתחמי

תעשייה 6.2 ו- 7
מתכנית המתאר-

zoom 3

ברכה להצלחה ל
בחדרה של גלית; ר

הפסקה 

דלת פתוחה
(13:40-17:20)

אולם ישיבות גדול 
גלית שאול

תזכורת: ישיבת הכנה לדרישות מהממשלה החדשה
https://zoom.us/j/94715530421

קורל טייג

ביקור מטה חרב לאת
ברחבת בית העם

טל דר

יום רביעי

16

19:45 -  20:15 טקס סיום שכבת י"ב (20:00) גלית מברכת  (גבעת חיים, בית ספר שפרירים
ב', באוויר הפתוח )

20:00 -  21:30 תחרות הסיפור הקצר (20:00) מפגש עם הסופר סמי ברדוגו אחריו תתקיים
הענקת פרסים + ברכה של גלית (בסביבות 20:45) בערך  (בית יצחק בית העם )

21:30 -  23:30 חגיגות האליפות לנוער על  (מפגש הכפר כפר סבא)



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

אמיר שילה 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

טל בן סירא 
ישיבת המשך עם נציגי

המועצות האזוריות
בעניין תעסוקה

במועצות האזוריות- זום
2

zoom לשכת תכנון מרכז 2
שירה ברנד

נסיעה למחוז דן - מחנה
ארד, בסמוך לבית

יציאה מהמועצה 
גלית שאול פורום שמינייה (ללא

גורן עומר וירונה)
אצל עמית

סיכום מבצע "שומרעמית בן צבי
החומות" בראשות

מפקד פיקוד העורף 
מחוז דן מחנה ארד בסמוך

לבית העלמין יהוד 
גלית שאול

וועדת טריו
משרדו של עמית - גלית תעלה בזום -

קישור בגוף הפגישה 
גלית שאול

נסיעה למועצה 
גלית שאול

הפסקה  פ.ע. גלית/אושרת

תוכנית כוללנית עמק חפר מוסדות חינוך: הדסה נעורים
בזום (קישור מצ"ב בגוף הזימון)

רחל רג'יניאנו

15:45 - ועדה חקלאית
בירו"ק - מרכז יזמות עמק חפר, קמפוס רופין

סופי בר דוד

מסיבת קהילה (17:30) נפגשים בכיתה למפגש סיום כיתתי (18:30) מופע קצב
בחצר 

שורשים 

יום חמישי

17

20:00 -  21:00 מסיבת סיום שכבת י'ב מחזור ס"ח - בן גוריון / (20:00) התכנסות (בין 20:00
ל 20:30) גלית מברכת  (קריית החינוך רופין - מגרש הכדורגל )
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יום שישי

18
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שבת

19

19:00 -  19:20 השקת ספר זהות במבחן - עמית אסא חופית  (לב חופית ליד המזכירות )

19:30 -  21:00 הופעת סיום "רקשרים" (גן יאשיה)

19:30 -  20:30 מופע סיום שנה "רקשרים" (19:30) קבלת פנים (19:40) גלית מברכת
(20:00) תחילת ההפעה  (בגן יאשיה בדשא )
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מסיבת סיום בשעה 08:30 - גלית מברכת 
בית ספר אופק - במתחם הדשא; גלית שאול

מטבחון 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול מטבחון - כיכרות (לבקשת גלית), מוזמ
אולם גדול; עמית בן צבי

מטבחון - אופן ניהול החופים,
מוזמנים: שגיא ועומר

אולם גדול
עמית בן צבי

מטבחון - אישור וביטול קווי הסעה
לתלמידי הגמישות, מוזמנות: ירונה

אולם גדול
עמית בן צבי

נסיעה גלית + עמית וארמין
חניית המועצה; עמית בן צבי

סיור גשר חוגלה מעל אמץ 
נפגשים בכניסה לגבעת חיים מאוחד 

גלית שאול הפסקה 
חזרה למועצה - גלית + עמית + ארמין

עמית בן צבי

גלית + מיריק שניר 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

גלית + עמית + עמוס פארן וחברי
וועד בית יצחק 

מועצה אולם ישיבות קטן 
גלית שאול

גדעון ברי 
בחדרה של גלית 

הנהלה
אולם ישיבות גדול

עמית בן צבי

לא לקבוע

בית ספר רמות ים - בית ממסיבת סיום (18:45) התכנסות (19:00) גלית מברכת ; 

יום ראשון

20

20:00 -  21:30 מסיבת סיום - ביה"ס מעיין - גלית מברכת בסביבות השעה 20:15  (במגרש
הספורט )

20:00 -  21:00 מסיבת סיום (20:00) התכנסות (בסביבות 20:15) ברכות - גלית מברכת
(מעיין - שחר במגרש הספורט (במקום הרגיל) )
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סיור באתר: ד"ר
גלית שאול, שגיא
בבת חפר באתר הע

גלית שאול יום בבת חפר
גלית/חיזקי/יעריב

גלית שאול

מליאת וועדת
מחוזית

בזום 

נסיעה למועצה 

הפסקה  פ.ע.
גלית/אושרת 

יום ייעוץ - גלית
עמית בן צבי

גלית/עמית
בחדרה של גלית ; ג

יום שני

21

20:40 -  22:40 שידור ישיר של גמר גביע המדינה נוער בליגת על הפועל עמק חפר מול
מכבי ראשון לציון ( אולם קריית מנחם רח' יאיר שטרן 29 רמלה)
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ד"ר גלית שאול + אסנת שטרן  (חברת המליאה - יד חנה) 
בחדרה של גלית

גלית שאול

פ.ע. גלית/יעריב 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

מטי יוגב 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

ד"ר גלית שאול + ד"ר אורית וולף 
בוויז מועצה אזורית עמק חפר, במשרדה של ד"ר גלית שאול - ראשת המועצה, קומה

שנייה
גלית שאול

חן דויטש' + ירונה 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

עודד מכנס 
בחדרה של גלית 

הפסקה 

הצטרפות לסיור מנהלי מחלקות - גבעת חיים איחוד (לו"ז מצורף) 
בחדר האוכל 

פ.ע. גלית/גורן 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

 קבלת פנים למקבלי אות הכבוד וטקס
Galia Sabar

קבלת פנים לכבוד מקבלי אותות עמית
המרכז האקדמי רופין בגלריה שבספרייה

יום שלישי

22

20:00 -  21:00 טקס הענקת תארים  (המרכז האקדמי רופין בדשא המרכזי)
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ועדת היגוי מחוזית להצגת התכנית
תמא/ 47/ ג/ 1/ 1 - כביש 40 

(לקראת הדיון בועדה המחוזית)
עדית קרמר

שיחת בנושא סטטוס חוף נעורים - חיזק
זום; חיזקי סיבק

ועדת בחינה - מנהל אגף תפעול ומנהל
משרדה של גלית; סופי בר דוד

חגיגת ימי הולדת לילידי מאי + יוני
אולם ישיבות גדול

ישיבת היגוי בנושא תכנית מתאר תלעמית בן צבי
zoom 3 -מונד

zoom לשכת תכנון מרכז 3
צוות צפון חגיגונת לאלדד - גלית, אלדד, אושרת,

בחדרה של גלית ; גלית שאול

(11:45) מתווה לישוב גדול במועצה
אזורית

מועצה אזורית עמק חפר, במשרדה של רא
גלית שאול

נסיעה לתל אביב
גלית שאול הפסקה 

(14:15) פאנל ראשי רשוי
הועידה תתקיים במרכז עינב

גלית שאול
תזכורת: פורום ראשי

המועצות האזוריות עם
מפכ"ל המשטרה - רנ"צ

קובי שבתאי
://zoom.us/j/94576615901

Or Kobi

ישיבת היגוי בנושא
הדרי השרון- הצגת

התכנית ובחינת הצורך
באז"ת נוסף המוצע

zoom 3 -בתכנית
zoom לשכת תכנון מרכז 3

צוות צפון

נסיעה למועצה 
גלית שאול

דלת פתוחה
 (16:00-18:20)

גלית שאול

מפגש שיתוף הציבור לקראת תוכנית תב"ע כפר הרוא"ה - גלית מברכת 
כפר הרואה בבית העם; גלית שאול

יום רביעי
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19:15 -  19:50 קונצרט סוף שנה - מקהלות העפרוני - בשעה (19:15) גלית מברכת
(מדשאת בית העם כפר מונאש )

20:15 -  20:45 מסיבת סיום (20:15) התכנסות (20:30) ברכות - גלית מברכת  (חצר בית
הספר שדות - בת חפר )
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טל מילס - מנטורינג פוליטקאיות צעירות 
מועצה אזורית עמק חפר במשרדה של ד"ר גלית שאול - ראשת המועצה  

גלית שאול

לא לקבוע

ישיבת פורום
רשויות החוף

qV3lhb3l0QT09
קרנית

גולדווסר

מפגש
מעודכן
לפורום

רשויות החוף
בנוכחות
השרה
להגנת

קישור ישלח בז
Or Kobi

מפגש פורום
רשויות החוף

בנוכחות
השרה
להגנת

הסביבה
זום - קישור

יישלח בהמשך

Fwd: ישיבת
פורום רשויות

החוף
qV3lhb3l0QT09

קרנית
גולדווסר

פורום
שמינייה
אולם גדול

עמית בן צבי

גלית שאול + יובל הולצמן 
במשרדה של גלית ; ירונה פוליטי

הפסקה  פ.ע. גלית/אושרת 

תקציב
בחדרה של גלית 

גלית שאול

דלת פתוחה 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

יהודה אטיאס - סיכום שנה 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

לא לקבוע יותר

נסיעה להדסה נעורים 
יציאה מהמועצה ; גלית שאול

רוקדים לזכרו של זוהר ארבל (להיות ב
כפר הנוער הדסה נעורים, במדשאה, מול מ

יום חמישי
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00:00 -00:30  

19:00 -  22:00 ערב מסיימי יב' (20:00) גלית מברכת  (בריכת קדם )

19:00 -  21:00 משוריין ערב מסיימי יב'  (בריכת קדם )

19:15 -  19:45 מסיבת סיום כיתה ו' ביה"ס שורשים (19:15) גלית מברכת  (חוגלה )
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אירוע אמצע קדנציה לנבחרי ציבור בועדים המקומיים - גלית מברכת 
פתיחת יום בחוות הנוי

נחמה כהן

בירה אלכסנדר 
פארק תעשיות עמק חפר 

אליפות עמק חפר בשעה 16:00 - גלית מברכת 
גבעת חיים איחוד אולם ספורט ; גלית שאול

יום שישי

25
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סיום עונה ענף הכדורמים - גלית לא מ
בריכת גח"א; רונית יגל גמר אליפות המדינה כדור מים לנוער

הפועל בית יצחק
ווינגיט

גמר אליפות המדינה כדור מים לנוער הרונית יגל
וינגט 

שבת

26

21:00 -  22:00 ערב לחיילים מתגייסים בורגתא (21:00) התכנסות (21:45) גלית מברכת
(בריכת קדם )
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פ.ע. גלית/אופירה 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

מטבחון 
מועצה אולם ישיבות גדול - קישור בגוף

הפגישה 
גלית שאול

מטבחון - הצגת תכנית הנגישות
בעמק לדיון - ארמין שגיא ויניב שי

אולם גדול
עמית בן צבי

מטבחון - קול קורא חוף נקי - מוזמנים 
אולם גדול - שלמה יצטרף בזום  61967

מטבחון - החלפת גשר מעביר מים חגל
אולם גדול; עמית בן צבי

הפסקה  הרמת כוסית ליום הולדת של אלדד
אצל גלית; עמית בן צבי

ועדת בחינה -מכרז  לתפקיד מנהל/ת יחידת בטחון וחירום
אולם ישיבות הגדול 

אסנת וולף

עמית אדרי בנושא חינוך 
מועצה- בחדרה של גלית 

גלית שאול

קידום האישורים לבית הסיעודי, בעיות מול חב' החשמל, היטלי סלילה - גבעת
חיים מאוחד

מועצה אולם ישיבות גדול 
גלית שאול

מערכת יחסים בין מדרשת רופין למועצה 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

פ"ע עמית וגלית שאול
עמית בן צבי

יום ראשון

27
צום י"ז בתמוז (חגים דתיים יהודיים) - גלית שאול

19:00 -  20:00 מסיבת סיום בית הספר משג"ב בסביבות השעה (19:00) גלית מברכת  (בית
ספר משג"ב במגרש הספורט)



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

נטע אריאלי

יום בבת חפר
גלית/חיזקי/יעריב

גלית שאול
ביו גז 

מועצה אולם ישיבות גדול 
גלית שאול

שיחת סיכום שנה:
גלית/אשר קאסו 

מועצה במשרדה של גלית ש
גלית שאול

פורום מנהלי קהילה מאי
חוות הנוי ; גלית שאול

חיזקי + ארמין 
במשרדה של גלית 

גלית שאול

עדי נחשון הסבר לאירוע
בחדרה של גלית ; גלית שא

הפסקה  שיחת פרידה עדי נחשון
אצל גלית; עמית בן צבי

היתרי בנייה
במשרדה של גלית 

גלית שאול

מירי שיינפלד - הסבר קצר על הענקת אות הפעיל המצטיין מטעם משרד החינוך
בחדרה של גלית ; גלית שאול

הענקת אות הפעי
מועצה / אולם יש

הענקת אות הפעי
בית בלב; מירי שיינפ דיון בזום עם

ראש הממשלה
ח"כ נפתלי בנט,

שרת הפנים
חה״כ איילת שקד

zoom
חיים ביבס

שיחת זום ביוזמת
ראש הממשלה
חה״כ נפתלי

בנט,
ובהשתתפות

J1FiEtLL-GjPw8kisP
קורל טייג

מסדר כנפיים -
כנפיים של

קרמבו
ככל הנראה ברופין
עמרי קוליקובסקי

מסדר כנפיים של
קרמבו (17:45)

גלית מברכת 
קריית החינוך רופין

מאחורי האולם
ספורט של
גלית שאול

יום שני
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19:00 -  19:30 לא לקבוע 

20:15 -  20:45 מסיבת סיום בית ספר קדם (19:30) התכנסות (20:15) ברכות  (בית ספר
קדם )

21:00 -  21:30 טקס סיום שנה - (20:00) התכנסות (21:00) ברכות - גלית מברכת  (אביחיל
בבריכה )
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עינת לשכה גלית 
שיחת זום 

תכנית לימודים-עמק חפר
https://zoom.us/j/93000865745?pwd=Y2phQlVwbjBRaHRoUDdDY2gxWUVEQT09

Shirel

מזמינים נסיעה בקליק - גלית מספרת
שיחת זום - קישור יישלח בהמשך ע"י יונה 

מפגש זום לוותיקים לגבי מערך ההסע
tps://us02web.zoom.us/j/89815528668   

לא לקבוע

פרויקט שווים בספורט - גלית, פיליפ , יעריב, גליה לובל
במועצה אצל גלית; רונית יגל

מידד כלפון 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

הערכת מצב קורונה
https://us02web.zoom.us/j/88648477438 - יתקיים בזום

עמית בן צבי

הפסקה 

מירה בדולח 
בחדרה של גלית 

חלופה למסוף אגרגטים דרומית ליד-חנה
חדר ישיבות גדול

רחל רג'יניאנו

(17:45) גלית מוזמנת להסתובב יחד עם יוגב בין הכיתות ולראות תוצרים (18:30
בית ספר סימני דרך קיבוץ מעברות ; גלית שאול

טקס סיום (18:30) התכנסות (בערך בשעה 18:45) ברכות - גלית מברכת 
בית ספר בית יצחק - ברחבה על הדשא ; גלית שאול

יום שלישי
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19:30 -  20:30 מסיבת סיום עם הורים (19:30) התכנסות (20:00) ברכות - גלית מברכת
(בית ספר יובלים )
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ביקור סטאטוס להכנת המעבר - המשך סיור מתאריך 9/6
יכון / בית ספר שפרירים החדש 

גלית שאול

פ.ע. גלית/עמית 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

ברוריה סלע 
בחדרה של ד"ר גלית שאול - ראשת המועצ

ישיבת היגוי בנושא תכנית
zoom 3 -401-0816728 -  שמורה ימית

zoom לשכת תכנון מרכז 3
צוות צפון

יאיר לוי, ד"ר גלית שאול
המתכת 8 קדימה. בלו בירד

Yair Levy

סיור קצר בחברת בלו בר
קדימה, רחוב המתכת 8, במ

ישיבת היגוי בנושא
תכנית רעננה מערב-

zoom 3
zoom לשכת תכנון מרכז 3

צוות צפון
פ"ע גלית ושגיא (+הכנה לפגישה ב- 5/7 ראשי רשוי

אצל גלית
סופי בר דוד

הפסקה  חגיגת יום הולדת לאלדד - לשכת ראש
בחדרה של גלית ; גלית שאול

דלת פתוחה
(13:40-15:20)

בחדרה של גלית 
גלית שאול

לא לקבוע

חנוכת המרכז לחקר המידע בבריאות ע"ש דרור אלוני ז"ל / טקס הסרת הלוט +
ברכות (גלית לא צריכה לברך) 

מרכז האקדמי רופין - אולם הכנסים 
גלית שאול

לא לקבוע

מפגש סיום שנה - גלית משתתפת עד ש
חוות הנוי, רופין; ירונה פוליטי

טקס לזכרם של לטם, דקל ואביב בשעה
בארותיים בפינת הזכרון שברחוב הפלג

יום רביעי
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19:00 -  19:30 נסיעה לחוות הנוי  

19:45 -  20:15 מפגש סיום שנה בשעה 19:45 - גלית מברכת  (חוות הנוי )

20:30 -  22:30 20:30 מליאה (אולם ישיבות גדול)




