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יום בבת חפר
גלית/חיזקי/יעריב

גלית שאול
בתאריך גזר הכנה לביקור מועצה אזורית

בחדרה של גלית ; גלית שאול

(09:15) רכבת אחיטוב - 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה

גלית שאול

ורדה יעריב הכנה לפגישת זום עם
בחדרה של גלית ; גלית שאול

יום הולדת גלית הרמת כוסית
אולם ישיבות גדול; גלית שאול

פ.ע. גלית/אושרת  צילום ברכה לצויבל
גלית שאול

נסיעה לאור יהודה:
גלית, חיזקי, ארמין 

יציאה מהמועצה 
גלית שאול

12:30) פגישת עבודה
בנושא: מפרידן 581 -

דירקטוריון
ניסים פרץ

אצל ניסים פרץ - מנכ"ל
נתיבי ישראל בנושא

אור יהודה רחוב אריאל שרון
גלית שאול

נסיעה למועצה

הפסקה 

חפר עמק במזרח נוסף יסודי ספר בית הקמת אישור בנושא חפר פגישה עם ראש מועצת עמק
ZOOM באמצעות

ורדה אופיר לא לקבוע

מטבחון - קישור בגוף הפגישה (גורן עולה בזום)
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

פתוחים מטבחון -  גביית קנסות הנדסה
עמית בן צבי

מטבחון - "אגמון חפר" (
עמית בן צבי

וועדת חלוקת הכנסות אליכין: גלית, עמית, שגיא
בחדרה של גלית או בזום - קישור בגוף הפגישה ; גלית שאול

יום שני

1
13:00מהתאריך 17 ינו

19:00 -  19:30 פרויקטור הרחבת בת חפר - גלית עמית ושגיא (זום של גלית מהישיבה
(https://us02web.zoom.us/j/81982042816 ) (הקודמת

(https://us02web.zoom.us/j/84280188060) 20:00 -  22:00 שיתוף ציבור הרחבת בת חפר

יומן ראשת המועצה - ד"ר גלית שאול
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נסיעה למועצה

נסיעה לירושלים
יציאה מהמועצה 

גלית שאול

תחנת רכבת אחיטוב 
אצל קובי, אליעזר קפלן 1 ירושלים, קומה 1 חדר ישיבות 1+2 (בסוף המסדרון) + (שי

קדם עולה בזום) 
Blitshteiny@mof.gov.il

נסיעה למועצה 
יציאה מירושלים 

גלית שאול

ד"ר גלית שאול + יעריב + ירונה פוליטי + רקפת מוהר - יו"ר וועד הורים מעיין
שחר + 2 נציגי הורים  - קישור בגוף הפגישה 
שיחת זום (יעריב וירונה מגיעים לחדרה של גלית)

גלית שאול

פ"ע גלית, אלון ושגיא
בזום -

ttps://us02web.zoom.us/j/83732185985?pwd=WlBzUGRUd2dabklHSHZQSmJZL0I1dz09
סופי בר דוד

יום שלישי

2

21:00 -  22:30 פגישת סטטוס והמשך פעילות - מאבק תושבים רכבת אחיטוב (בזום - קישור
בגוף הפגישה )

21:00 -  22:30 פגישת סטטוס והמשך פעילות - מאבק תושבים רכבת אחיטוב (זום קישור
בגוף הפגישה )
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פ.ע. גלית/פיליפ
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

עדי נחשון - אישי
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה ; גלית שאול

אלדד הכנה להשתתפות גלית בקבוצת חשיבה בנושא נשים במועצות עיר
(קבוע לתאריך 17/2 שעה 10:00)

בחדרה של גלית 
גלית שאול

פ.ע. גלית/אושרת 

גלית + אלדד + זוהר בנושא התקדמות חוקי עזר - ברירת קנס/חוק עזר חנייה - 
שיחת זום 

גלית שאול

הפסקה 

הערכת מצב קורונה
https://us02web.zoom.us/j/89957692247 - אולם גדול

עמית בן צבי

תמ"ל חבצלת השרון: גלית, אלדד, זוהר, אלעד/יעל דוברות, שגיא, ארמין
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה

גלית שאול

שיחה עם הצוות החינוכי מעיין שחר - קישור בגוף הפגישה 
שיחת זום  
גלית שאול

דלת פתוחה
בזום 

גלית שאול

פתוחה דלת יונה דותן מחופית במסגרת
זום - קישור בגוף הפגישה; 

שחר שקד כרמי - בית הספר מעיין
קישור לזום בגוף הפגישה ; 

גיל אברבוך- מחבצלת השרון- במסגרת דלת פתוחה 03.02.21
שיחת טלפון

יום רביעי

3

(https://us02web.zoom.us/j/81236414435) 19:00 -  21:00 ביקור מטה - חבצלת השרון
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לא לקבוע

תזכורת - מט"ש עתידי בנחל שכם - ד"ר גלית שאול- ראשת המועצה, אלדד
ספיבק, אלון הימן

במשרדו של אלון הימן, בירו"ק
סופי בר דוד

לא לקבוע

פורום השמינייה + מוזמנים נוספים  - פרויקט משנים צבע - מעוז - נוכחות חובה
(קישור זום של מעוז)

https://zoom.us/j/97626461570
עמית בן צבי

מה המטבחון להחלטת חיזקי בנושא חוות הנוי - חידוד דרך העבודה בכל הקשור לתחום החווה - בהמשך
בחדרה של גלית ; גלית שאול

הפסקה 

עצים הסבר מיעל וייס לגבי כריתת
שיחה טלפונית ; גלית שאול

כארד מלאומי נציג מול אימות חתימה עמותת הספורט
אצל גלית; רונית יגל

גלית+חיזקי+ארמין: הכנה למשנה (8/2)
אצל גלית שאול

רחל רג'יניאנו

תמר זעירא
בחדרה של גלית

גלית שאול

שביל העמק - קישור בגוף הפגישה 
שיחת זום 

גלית שאול

זום חברתי: נחום איצקוביץ + עופרה לחיאני + גלית שאול + מנחם וגשל
שיחת זום - קישור בגוף הזימון

[Nahum Itzkovitz] נחום איצקוביץ

יום חמישי

4

19:30 -  20:45 ערב פתיחה- תכנית המנטורינג "לצמוח ולהצמיח עסקים בעמק חפר"
( https://us02web.zoom.us/j/82314707897) 'מחזור ה

20:00 -  20:30 ערב פתיחה- תכנית המנטורינג "לצמוח ולהצמיח עסקים בעמק חפר"
מחזור ה' (19:30) התכנסות (20:00) גלית מברכת את המנטורים (20:15) גלית מברכת א
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יום שישי
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שבת

6
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ד"ר גלית שאול - ראשת המועצה + הרבה ליליה וסיד + הרב גלעד קריב -
מנכ"ל התנועה הרפורמית / היתכנות להקמת בית כנסת רפורמי בעמק

שיחת זום  - קישור בגוף הפגישה 
גלית שאול

מטבחון - קישור לזום בגוף הפגישה 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

 מטבחון - המשך הצגת תכנית עבודה
2021 למחלקת הגבייה מוזמנים: נתן

https://us02web.zoom.us/j/85023009997
עמית בן צבי

לצאת לחוות הנוי

פגישת עבודה עם קצין ישובים מחוזי מג"ב מרכז 
חוות הנוי 

גלית שאול

הפסקה  לא לקבוע - חזרה מחוות הנוי

אלדד בנושא המפגש ביום ד' שעה 16:00
בחדרה של גלית ; גלית שאול

אסנת בנושא המכרז מחר
בחדרה של גלית ; גלית שאול

חוק האריזות-לקראת ההכרה המחודשת
https://zoom.us/j/97059494480

הילה אקרמן

הנהלה
https://us02web.zoom.us/j/84014526954

עמית בן צבי

ז כהן ניחום אבלים את ד"ר גלית יוסף מנהלת בית הספר שורשים על מות אביה גרשון
שיחה טלפונית (גלית יוסף 050-4202451)

ד"ר גלית שאול + מיכאל אל דור יו"ר ועד צוקי ים - קישור בגוף הפגישה 
זום; גלית שאול

יום ראשון

7

19:15 -  20:00 ד"ר גלית שאול + צחי עין גל יו"ר ועד מקומי כפר ויתקין - קישור בגוף
הפגישה (זום )

20:00 -  21:00 הכנה למפגש תושבים בממשק ראשון להרחבה ב14.2 (
(  https://us02web.zoom.us/j/83544864990
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גלית שאול + שגיא בן יואב
מזכירות בת חפר 

גלית שאול
יום בבת חפר גלית

גלית שאול

אופירה קלפ
מזכירות בת חפר 

גלית שאול

חוק האריזות: ד"ר גלית שאול
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה

נסיעה למועצה 

וועדת איתור למנכ"ל
לתאגיד עירוני - עמותה
לקידום הספורט בעמק

חפר (ער) 
שיחת זום - קישור בגוף

הפגישה 
גלית שאול

הפסקה 

שלך האיזון את אלדד בנושא כנס 'למצוא
בחדרה של גלית ; גלית שאול

ועדת משנה
אולם ישיבות / בזום

רחל רג'יניאנו

ראיון של גלית לאתר חדשות נתניה בנושא הפוסט שכתבה על היציאה מהסגר   המראיינת
; שיחה טלפונית - תתקשר ללשכה איילת קדם  המראיינת:  054-2460194     

להתקשר לרמי אונגר (עם ארמין)

יום שני

8

19:00 -  19:30 נסיעה לאחיטוב 

19:00 -  20:00 רישום למעונות יום בהשתתפות מנהל אגף מעונות היום- אמיר
(https://zoom.us/j/92142072180) מדינה

19:30 -  20:30 גלית + יו"ר וחברי וועד אגודה אחיטוב (במשרדי וועד אגודה אחיטוב
(מזכירות המושב))
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גיבוש מענה לפניות בנושא מעיין-שחר 
אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

פרויקט תחבורה גמיש עמק חפר - ד"ר גלית שאול ראשת המועצה עמק חפר,
שגיא בן יואב, אלון ירשולמי, משרד התחבורה ניר משה, אורי אפלבאום נעה

בזום - קישור בגוף הזימון
שגיא בן-יואב

נסיעה
גלית שאול

פתיחת בית הראשונות - בשעה 10:00
סבב ראשון (גלית מברכת) בשעה

11:00 סבב שני (גלית מברכת) 
בית הראשונות 

גלית שאול

חנוכת בית הראשונות עמק חפר 
בית הראשונות, סמוך לביתן אהרון

שגיא בן-יואב

חנוכת בית הראשונות עמק חפר
בית הראשונות, סמוך לביתן אהרון

שגיא בן-יואב

נסיעה 

הפסקה 

פ.ע. גלית/אושרת

פ.ע. גלית/גורן 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

יום שלישי

9
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פ"ע עם גו'ש גולדשמיד, המלווה את מעבר שלוחת בת חפר
קישור לזום בגוף הפגישה

גורן לין אלרגנד

לא לקבוע

אלדד - רדיו עמק חפר - טיוטת תקנון להערות 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

אלדד מסדר תמונת רקע בזום - לקראת הכנס
גלית שאול

פרוייקטור בת חפר חשיבה משותפת: גלית, עמית, שגיא
שיחה טלפונית ; גלית שאול

כנס 'למצוא את האיזון
- II שלך' - מושב

מנכ"לים הורים
משתפים

VZRDlDdE9EeDdlZ1g1OFRzUT09
נעה חדד

גלית משתתפת בפאנל
במסגרת קמפיין "אבא

שיחת זום 
גלית שאול

במחאההפסקה  התארגנות בלובי - השתתפות
לובי; ענת שבזי

אדרי חנן של בקשה שכר גופי סמך ( בעקבות
RWZmlTUT09; גורן לין אלרגנד למשרדו של נחמיה גנות, רחוב הארז 65 בורגתא

יציאה מהמועצה ; גלית שאול

(13:40) גלית שאול + נחמיה גנות +
ארז אוריון

בורגתא הארז 65 במשרדו של נחמיה גנות 
גלית שאול

נסיעה למועצה 

דיון פנימי - ועדת גבולות עמק חפר- נתניה - הכנה להגשת עתירה
https://us02web.zoom.us/j/86282251425?pwd=MnFFUDI2SGkrMGVRckVITGg2SDIyQT09

רחל רג'יניאנו

ד הראשגדית את מראיינים עמק שרון

דלת פתוחה
פתוחהבזום ; גלית שאול דלת מסגרת

החזרי נסיעות לעובדים: גלית, עמית, אסנת 
בחדרה של גלית 

גלית שאול

גלית, עמית, שגיא
בחדרה של גלית 

גלית שאול

פ"ע עמית וגלית שאול
עמית בן צבי

יום רביעי

10

(https://us02web.zoom.us/j/89529163603) 19:00 -  21:00 ביקור מטה - המעפיל
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תמר זעירא 
בחדרה של גליה

גלית שאול

היערכות כוללת לקראת הסמכת הועדה - 15/2
https://us02web.zoom.us/j/82877785208?pwd=V0NqNFVCUkVvaXI3QTRMcGs3U2xzdz09

רחל רג'יניאנו

תזכורת! יישובים גדולים
בהשתתפות אדית בר

מנהלת מינהל הפיתוח,
נורית נגבי, נועה

hGVDNRdXo2UjBnL0M4Wi8yUT09
ליאורה ברנס

נסיעה לגבעת חן 
יציאה מהמועצה 

גלית שאול
לוויה יונתן מנדל ז"ל 

גבעת ח"ן בית עלמין 
גלית שאול

עו"ד סימון טוסון ועו"ד
יוסי קליין מייצגים

ועדכני בזום - בגוף הפגישה קישור חדש
גלית שאול

הפסקה  נסיעה למועצה
גלית שאול

פגישה עם ר'
מועצת עמק חפר

חדר זום 15
LDAVIDMZ) דוד מזרחי

פגישת עבודה
עם דוד מזרחי -

שיחת זום 
גלית שאול

עותק: ישיבה עם ראשי המועצות
האזוריות המחוז מרכז- מגורים

במרחב הכפרי
zoom לשכת תכנון מרכז 2

שירה ברנד

יציאה לחוות הנוי

חתימה על אמנת "קחו איתכם את הזבל" 
חוות הנוי 

גלית שאול

חזרה למועצה 
(17:15) מרכז חתירה מכמורת 

שיחת זום - קישור לזום בגוף הפגישה 
גלית שאול

נסיעה לחוגלה

שוקולד ועוגת יום המשפחה - סדנת הכנת פוקאצ'ות כוסמין
אלה של בביתה יתקיים משודר בשידור חי בפייסבוק ובזום /האירוע

פטיסרי סדנת קולינאריה ליום המשפחה עם אלה
web.zoom.us/j/83401138593; אושרית מסורי

יום חמישי

11
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בית הראשונות

אירועי נטיעות בחוף חפר לחניכי גוש ויתקין - גלית נושאת דברים לחניכי
כיתות ד' וצוותי ההדרכה שיהיו במקום 

הרחבת כפר ויתקין במצפה איתן 
גלית שאול

ראיון חדשות 13
נוה אילן 

יום שישי

12
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טו בשבט חג 

שבת
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ביקורת הגא
רשותית פיקוד

העורף 
מועצה 

יהודה בן עזרא
ביקורת הגא

רשותית פיקוד
העורף - גלית

גדול מועצה אולם ישיבות

מטבחון - קישור
לזום בגוף

הפגישה (בשעה
12:00 למשך

רבע שעה
מתקיים סיום

התרגיל)
מועצה אולם
ישיבות גדול 

גלית שאול

רף גלית שאול עם אמיר
שאול שיחה טלפונית ; גלית

העורף פיקוד ביקורת הגא רשותית
גדול מועצה אולם ישיבות

הפסקה  תמר זעירא
שאול בחדרה של גלית ; גלית

יצחק בית נסיעה לבית קברות
שאול יציאה מהמועצה ; גלית

לוויה הילית ז"ל
בית עלמין בית יצחק 

גלית שאול

נסיעה למועצה
בית יצחק; גלית שאול מטבחון - חזון - חופי עמק חפר,

מוזמנים: אלון עומר ושגיא
https://us02web.zoom.us/j/83235604911

עמית בן צבי

חיזוק האיתנות הכלכלית 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה ; גלית שאול

מטבחון - אשכולות מבני ציבור - ארמין גלית עוזיאל וחגי דביר
https://us02web.zoom.us/j/83235604911

עמית בן צבי

אש ישיבה בזום-המשך מבצע חיסונים והיום שאחרי-שיחה עם הפרוייקטור  פרופ' נחמן
https://zoom.us/meeting/register/tJApcemupzwrGNb-zUJJDElgyYglFC5npQRq; Or Kobi

לא לקבוע

יום ראשון

14

19:00 -  20:00 ד"ר גלית שאול + אלעד אהרוני יו"ר ועד המעפיל  (קישור לזום בגוף
הפגישה )

20:00 -  22:00 בת חפר- מפגש עם תושבי ממשק ראשון בין ההרחבה לישוב: גלית,
https://us02web.zoom.us/j)  נחמה, שגיא, מאיה  ואולי עמית יושבים באולם ישיבות הגדול
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יום בבת חפר
חיזקי/יעריב

גלית שאול

ביקור אצל קרן מדמון -
מנהלת תפוס פיס

בתפוח פיס 
גלית שאול

לא לקבוע

בקרת ועדות מקומיות -
חידוש הסמכה - מסומן

ימסר בהמשך
רחל רג'יניאנו

תיאום בקרה לצורך
חידוש הסמכה - הועדה

NGhTZmdNTmcxeVZhYUl2L3BhSEEvQT09
רחל רג'יניאנו

שמעון הסבר על שלט המסכים
בחדרה של גלית ; גלית שאול

פ.ע. גלית/אושרת

וועדה למינוי מנכ"ל
החברה הכלכלית עמק

חפר 
שיחת זום - קישור בגוף

הפגישה 
גלית שאול הפסקה 

FM 90 גלית / ראיון  ברדיו
גלית שאול

קמפיין קו תפר
://zoom.us/j/96800577856

ליאורה ברנס

גלית שאול + ליאור ערבה 
מועצה אולם ישיבות גדול ; גלית שאול

פגישה בנושא גיוס מהנדסים לרשויות המקומיות
זום 

גלית וידרמן

ד"ר גלית שאול + אבי קלפפר - חופית 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה 

גלית שאול

זום  - קישור לזום בגוף הפגישהתמיכות נוער ; 

יום שני

15

19:45 -  20:00 (19:45) תחבורה ציבורית גמישה עמק חפר - הצגת פרויקט במתכונת
המחודשת משתתפים: אחיטוב, אלישיב, אמץ, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים 

19:45 -  20:15 תחבורה ציבורית גמישה עמק חפר - הצגת פרויקט במתכונת המחודשת
משתתפים: אחיטוב, אלישיב, אמץ, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גן י



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

בית ספר שורשים בהשתתפות: גלית, עמית, עו"ד שגיא אונגר 
אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

נסיעה לסיקורה 
יציאה מהמועצה ; גלית שאול

סיור עמיתים עמק חפר / חוף כרמל
(אחריות חיזקי)

(09:00) תחנה ראשונה חוות סיקורה - לו"ז
בגוף הפגישה (גלית משתתפת עד שעה

(12:30
גלית שאול

למידת עמיתים לגבי המלצות וכיוונים
אסטרטגיים בנושאי איכה"ס וטיפול
בפסולת - מ.א.חוף הכרמל מגיעים

לסיור במ.א.עמק חפר
מ.א.עמק חפר

נגה לבנברג

ניחום אבלים  משפחתה של הילית ז"ל
יציאה מאחיטוב או מאפיקי (תלוי בעמידה
בלוחות זמנים)  לבית יצחק רחוב הורדים

גלית שאול
הפסקה 

נסיעה למועצה 

ד"ר גלית שאול + מידד כלפון 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

יום שלישי

16

19:30 -  20:00 תחבורה ציבורית גמישה עמק חפר - הצגת פרויקט במתכונת המחודשת
משתתפים: בארותיים, בורגתה, בחן, בת חפר, חניאל, יד חנה, עולש - גלית נכנסת לברך (

19:30 -  20:00 תחבורה ציבורית גמישה עמק חפר - הצגת פרויקט במתכונת המחודשת
משתתפים: בארותיים, בורגתה, בחן, בת חפר, חניאל, יד חנה, עולש - גלית נכנסת לברך (
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פורום מנהלי ישובים - מפגש עם ראשת המועצה ומנכ"ל המועצה
https://us02web.zoom.us/j/85107793628

טל דר

אישי

תהליך אסטרטגי מחלקת נוער- עמרי + מאיה 
חדר ישיבות גדול 

מאיה חסיד

הפסקה 

הערכת מצב קורונה
https://us02web.zoom.us/j/86959355995 - אולם גדול

עמית בן צבי

דלת פתוחה
גלית שאול

פתוחה דלת גרת

פתוחה דלת רת

פתוחה דלת במסגרת

פ"ע עמית וגלית שאול
עמית בן צבי

חשיבה משותפת לאירוע "בשבילנו" מטיילים בשבילי העמק 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה ; גלית שאול

יום רביעי

17

(https://us02web.zoom.us/j/85076688143) 19:00 -  21:00 מליאה
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אצל מנהלת בית הספר גלית יוסף + ד"ר גלית שאול + שגיא אונגר וחברי העמותה
בבית הספר שורשים; גלית שאול

הצגת תוכניות נוער בסיכון ברשות
https://us02web.zoom.us/j/89485597651

חדר ישיבות גדול 
מאיה חסיד

פורום השמינייה +
מוזמנים נוספים  -

פרויקט משנים צבע -
מעוז - נוכחות חובה

://zoom.us/j/99869541306
עמית בן צבי

מפגש עם יושבי ראש קיבוצים
dXNWakNMUT09; שלומית צימרינג

בנושא קיבוצים שיחת זום עם יושבי ראש
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה

גלית + ירונה 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

דיון הכנה פנימי בנושא מדיניות עמותת הספורט ביחס יתרות כספיות של ענפי הספורט
https://us02web.zoom.us/j/87671602513; עמית בן צבי

הספורט ענפי של כספיות יתרות דיון בנושא מדיניות עמותת הספורט ביחס
https://us02web.zoom.us/j/87671602513

הספורט ענפי של כספיות יתרות ביחס סיכום דיון בנושא מדיניות עמותת הספורט
https://us02web.zoom.us/j/87671602513

הפסקה 

ועדת גבולות עמק חפר נתניה תמל 1071- מכתב לועדה המחוזית לשינוי עמדתה
בחדרה של גלית ; גלית שאול

גלית + ארמין 
בחדרה של גלית ; גלית שאול

מגרש ספורט צוקי ים 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה 

גלית שאול

הישגי התוכנית הכוללנית בהיבטי תעסוקה, חקלאות ותיירות
https://us02web.zoom.us/j/88174805641?pwd=VzRPcDAzTmYvK1BKR2M2MyttVXNYdz09

רחל רג'יניאנו

יום חמישי

18

20:30 -  21:30 הרצאת הורים ליום המשפחה עם פרופ' נמרוד אלוני  "לגדל צעירים
למיטבם כבני אדם ואתגרי המאה ה-21' - גלית מברכת  (שיחת זום )

20:30 -  21:00 הרצאת הורים ליום המשפחה עם פרופ' נמרוד אלוני  "לגדל צעירים
למיטבם כבני אדם ואתגרי המאה ה-21'. (זום)



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

תערוכה
גלריית זוזו פארק תעשיות עמק חפר 

שיחת רשויות עם השרה לאיכות הסביבה 

יום שישי

19
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שבת

20
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פ"ע גלית, אלון ושגיא
בזום - קישור בגוף הזימון

סופי בר דוד

נסיעה לחדרה - אישי
יציאה מהמועצה 

גלית שאול

ברכה לתלמידי יא' - יב' לחזרה ללימודים + אלעד 
קריית החינוך רופין ; גלית שאול

פ.ע. גלית/אושרת 

מטבחון 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

מטבחון - מוזמן דימה בנושא
אולם גדול; עמית בן צבי

מטבחון - נושא: תעריפי
ארנונה מועצה, מוזמן:

עמית בן צבי
הפסקה 

נתוני גיוס לצה"ל 
אנשי המועצה מתכנסים באולם הישיבות הגדול - שיחת זום - קישור מאורטל בגוף

הפגישה 
גלית שאול

שיחת המשך מתאריך 27/12 בנושא מט"ש (עמק חפר)
זום - קישור בגוף הפגישה 

גלית שאול

גלית + חיזקי + ארמין בנושא סיכום מפגש עורכי בקשה - וועדה לתכנון ובנייה
 14.1.201

בחדרה של גלית 
גלית שאול

ד"ר גלית שאול + אבנר חיון - יו"ר ועד גן יאשיה 
קישור לזום בגוף הפגישה

גלית שאול

יום ראשון

21
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(07:45)  גלית, יעריב
מזכירות בת חפר 

גלית שאול
יום בבת חפר

גלית
גלית שאול +גלית שאול

אופירה קלפ +
מזכירות בת חפר 

גלית שאול

מליאת הוועדה
המחוזית

בזום 
גלית שאול

צפייה בטקס
סיום תחרות

בזום 
גלית שאול

הפסקה 

נסיעה למועצה 

נסיעה למנחת
מגידו: גלית,

יציאה מהמועצה (עפ
גלית שאול

שיחה - גלית שאול
LDAVIDMZ) דוד מזרחי

טיסה מעל החופים
מנחת מגידו (יש לרשום בוויז מנחת מגידו)

גלית שאול

נסיעה למועצה 
יציאה ממנחת מגידו 

גלית שאול

(17:15) ד"ר גלית שאול + אייל קוגל 
מועצה אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

ועד מנהל העמותה לקידום הספורט עמק חפר
אולם ישיבות גדול במועצה או בזום בהתאם להנחיית הרשויות - זימון לזום בגוף

הפגישה
רונית יגל

יום שני

22

20:00 -  20:30 תחבורה ציבורית גמישה עמק חפר - הצגת פרויקט במתכונת המחודשת
משתתפים: בית הלוי, בית יצחק, הדר עם, העוגן, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר מונאש, מע

20:00 -  20:30 תחבורה ציבורית גמישה עמק חפר - הצגת פרויקט במתכונת המחודשת
משתתפים: בית הלוי, בית יצחק, הדר עם, העוגן, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר מונאש, מע

20:30 -  20:45 מאיה שיחה סיכום מסלול צעדה 

20:45 -  21:45 הרצאה נוגה הקמת קבוצת מנהיגות 
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שיחת זום גלית עמית וולדמן 
לגמלאות שיוצאת 8:15 גלית ועמית פרידה מדניאל שלמה

אצל גלית; עמית בן צבי

(08:45) תוכנית מתאר חיבת ציון
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה 

גלית שאול

פורום ה- 14  / קידום נשים בבחירות
המוניציפליות 

שיחת זום - קישור בגוף הפגישה 
גלית שאול

מודל הרמזור- ראשי רשויות מקומיות
ומנכ"לים

=OHBXV2tTYVFzejNXWXFYMEI2dy9BUT09
נעמה יונה

פ.ע. גלית/אושרת

זום - הדרכת בטיחות לעובדי מועצה אזורית עמק חפר - חובת נוכחות/ גלית
תאמר כמה מילים 

https://us02web.zoom.us/j/87411387980
עמית בן צבי

חגיגת יום הולדת 50 לעמית
רוית ברוך

הפסקה 

פ.ע. גלית/גורן 
במשרדה של גלית

גלית שאול

16:15: כנס חירום בנושא זיהום הים 
OGVleDFXSmxWUnZNK2JSTXV2RkVXUT09

Mayor-Moshe Fadlon

גילי בן צבי 

יום שלישי

23
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נסיעה 
גלית שאול

גלית שאול עם הילדה שמתחפשת לגלית
בכניסה לבית ספר יובלים ; גלית שאול נסיעה לבת חפר 

גלית שאול

FW: סיור בגני בת חפר
גני בת חפר
דפנה שגיא

צילום וידאו גלית (טקסט בפנים)

יציאה ליד חנה (מט"ש נחל שכם)
גלית שאול

ביקור חה"כ יועז הנדל 
מועצה איזורית עמק חפר 

גלית שאול

ביקור חה"כ יועז הנדל - 
מט"ש נחל שכם; גלית שאול

ביקור חה"כ יועז הנדל- תחנה
"שער הדוקטור" (גדר ההפרדה

ביקור חה"כ יועז הנדל - 
בחן (כניסה ליישוב) 

גלית שאול

עתידית ביקור חה"כ יועז הנדל- תחנה 4:אחיטוב- תחנת רכבת
אחיטוב (כניסה ליישוב) ; גלית שאול

מלפפונים ביקור חה"כ יועז הנדל- תחנה 5: אחיטוב- ביקור בחממת
אחיטוב; גלית שאול

גלית בראיון רדיו FM 90 בנושא ההפגנה
שיחה טלפונית ; גלית שאול

יציאה חזרה למועצה 
גלית שאול

הפסקה 

פ.ע. גלית/אושרת 

דלת פתוחה
גלית שאול

פתוחה דלת מסגרת פתוחה דלת במסגרת

פתוחה דלת ת

פתוחה דלת במסגרת ידידיה

פתוחה דלת במסגרת

גיבוש עמדת המועצה לחידוש ההכרה לתאגיד תמיר 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה 

גלית שאול

פ"ע עמית וגלית שאול - נושא לדיון:
"הפיקוח הרב תכליתי"

עמית בן צבי

ראיון לגל"צ אצל ברדוגו 

יום רביעי
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(https://us02web.zoom.us/j/82602462700) 19:00 -  21:00 ביקור מטה - גבעת שפירא
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התכנסות לכבוד חג פורים
מבואת המועצה; אסנת וולף

נסיעה לקניון M הדרך 
יציאה מהמועצה ; גלית שאול

בורגוס - פחים כתומים בבתי עסק - קידום מדיניות סביבתית
קניון אם הדרך בכניסה בצד שמאל

אבירם בוצר

נסיעה למועצה 
גלית שאול

פורום השמינייה (ירונה וארמין בחופש)
שימו לב: הפורום יתקיים באולם ישיבות גדול

עמית בן צבי

יום ייעוץ - גלית שאול
עמית בן צבי

יום ייעוץ גלית/שלמה -
קישור בגוף הפגישה 

שיחת זום 
גלית שאול

במסגרת יום ייעוץ: גלית, 
שיחת זום - קישור בגוף הפגישה

הפסקה 

נסיעה לבית הראשונות

בבית הראשונות - גלית שאול + חנה רדו - צילום ריאיון ליום האישה
הבינלאומי

בית הראשונות
ענת שבזי

1430 קרן עמק חפר - ישיבת הוועדה המייעצת - פגישת הכרות הפגישה תתקים
בהשתתפות ראשת המועצה דר גלית שאול ויור הקרן מר שלמה טובול

בית הראשונות (צמוד לבית הראשונים), ביתן אהרון
Orna Sadgat-Erez

נסיעה 

גלית שאול + אלדד גוטלון + איציק בדר + יאיר יבין / נושאים כלליים
מועצה, אולם ישיבות גדול 

גלית שאול

 תשובה לדגנית בידרמן 

יום חמישי
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תענית אסתר (חגים דתיים יהודיים) - גלית שאול
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ביקור בעגלת קפה בבורגתא

הפגנה קו התפר 

עגלת קפה בית הלוי ובית הראשונות 

יום שישי
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פורים (חגים דתיים יהודיים) - גלית שאול
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שבת

27
שושן פורים (חגים דתיים יהודיים) - גלית שאול
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חופשת פורים
עמית בן צבי

עדכון במצב החופים השרה גילה גמליאל ראשי רשויות החוף 

יום ראשון

28
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