
11:30 - 11:00UX (בית יצחק ) ייקב אלכסנדר - אירוע לקסוס  - 

שבת 2 מרץ יום שישי 1 מרץ
07:30 - 08:30 סיור ופגישה עם איציק בדר, גלית + חיזקי 

(גבעת חיים מאוחד, מזכירות ) - גלית שאול
08:30 - 09:00 נסיעה 

08:45 - 09:15 הילה בן פורת  (בחדרה של גלית ) - גלית שאול
09:15 - 10:00 נפתלי קראוס - יו"ר סניף יד לבנים - פגישת 

10:30 - 11:00 נסיעה 

12:30 - 14:00 בקל שתיל בביתן אהרון עם רן וחזקי ויפתח 

יומן ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול

shimon
Highlight



יום שני 4 מרץ
 (בת חפר  יום בבת חפר - גלית עד שעה 13:30 07:30 - 08:00
 - גלית שאול (בבת חפר) פ"ע- גלית+ פיליפ08:00 - 08:30
 יובל לב - מפקד תחנת כיבוי אש יכון - הכרות 08:30 - 09:00
 רשות ניקוז09:00 - 10:00
 - גלית שאול (בת חפר- מזכירות) ננסי שטריקמן 10:00 - 10:45
 פגישת היכרות: גלית+ אורלי אגרנט- רכזת 11:00 - 11:30
 - גלית שאול (במזכירות בת חפר) פ.ע. גלית/אלעד 11:30 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) פ"ע- גלית+ יעריב12:30 - 13:00
 הפסקה 13:00 - 14:00
 - עמית בן צבי (אצל גלית) פ"ע גלית שאול ועמית13:00 - 14:00
 (במשרדה של גלית ) גדליה גל 14:00 - 15:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) פ"ע- גלית+ ברנע14:45 - 15:00
 (בחדרה של גלית ) רמי סטויצקי15:15 - 16:00
 דובי אמיתי- נשיא התאחדות האיכרים+ מיקי 16:00 - 17:00
 (בחדרה של גלית) פ.ע. גלית / אושרת 17:00 - 17:30

פריטים נוספים...

יום רביעי 6 מרץ
 (יציאה מהמועצה) נסיעה לירושלים 06:45 - 09:00
  תוכנית הכשרה לראשי רשויות בכהונה חדשה 09:00 - 14:00

(ירושלים אוניברסיטה עברית קמפוס הר הצופים בבית הספר על שם 
פדרמן למדיניות ציבורית )

 (יציאה  נסיעה למועצה אזורית חבל מודיעין 14:00 - 15:30
מירושלים )

 ישיבה הכנה לדיון בהפקדת תמ"ל 1071- 15:30 - 17:00
חבצלת נתניה - גלית, חזקי וארמין במועצה, מילכה ונעה 

 ממרכז המועצות האזוריות, וראשי הישובים - גלית לא תהיה.
 - חיזקי סיבק(אולם קטן)

 מועצה איזורית חבל מודיעין, אולם ישיבות, 16:00 - 18:00
כינוס חירום ראשי רשויות, בנושא ועדות גבולות, חלוקת 

 (שוהם רחוב מודיעים 10)הכנסות וותמ"לים 
 נסיעה 18:00 - 19:00

יום שישי 8 מרץ
 (חנייה חוף בית ינאי) 07:00-09:00 - זינוק 07:00 - 13:00
 קבוצת נשים צועדות (פורום השמינייה מצטרף) 08:00 - 09:30

(ליד השלט ברוכים הבאים לצעדת עמק חפר (בפינה הצפונית 
מערבית ביותר))

שבת 9 מרץ
 אליפות האביב בניווט על שם לוי עובדיה 11:00 - 12:30

 - גלית  (מכמורת - צפונה לחוף של כושי)(12:30) - גלית מברכת 
שאול

יום ראשון 3 מרץ
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא07:30 - 08:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) מטבחון 08:00 - 10:00
 מתחם הספורט בקדם והצטיידות לאולם 10:00 - 10:30

 הספורט - גלית + פיליפ+ יאיר וחמוטל קרני + יאיר בטיטו
 -  (בחדרה של גלית ) מתיה סער - פגישה אישית10:30 - 11:00
 גלית+ פרופ' שמעון דר+ ד"ר אלי ינאי+ ד"ר 11:00 - 12:00
 אודי גבירצמן חופית+ עופר הדר מחוגלה+ 12:00 - 12:30
 הפסקה 12:30 - 13:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) אלי בירן13:30 - 14:00
 - חיזקי סיבק (אצל גלית) פ/ע גלית/חיזקי14:00 - 15:00
 שת"פ מול רט"ג בהשתתפות: גלית, חיזקי, אלון, 15:00 - 16:00
 מפגש סייעות והכרות עם ראשת המועצה גלית 16:00 - 16:15
 - יעריב (אצל גלית) פ/ע גלית/יעריב16:15 - 17:00
 -  (בחדרה של גלית) נטע גל עצמון- כפר ויתקין17:00 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 (חדר ישיבות  מפגש לשת"פ אזורי בתחום התח"צ18:00 - 20:00
 קומה 2, לשכת ראשת העיר, מפגש ראשי רשויות18:00 - 20:00

יום שלישי 5 מרץ
 -  (בחדרה של גלית) רוני וייסמן- הפעלת המונים07:30 - 08:00

גלית שאול
 (בחדרה של  גלית+זיו גבע מנכ"ל חברת אנטן08:00 - 08:30

 - גלית שאולגלית)
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) גדי כפיר- נתניה08:30 - 09:00
 (באולם הישיבות הגדול ) מליאת רשות ניקוז09:00 - 11:00
 נסיעה 11:00 - 11:30
 פגישה + סיור קצר במכינת "אחד משלנו" שחר 11:30 - 12:45

 - גלית שאול (הדסה נעורים )אופז-מנהל המכינה + גלית + יעריב 
 נסיעה למועצה12:45 - 13:05
 הפסקה 13:05 - 13:40
 נסיעה ליכון 13:40 - 14:00
 סיור גלית, יעריב, אדר' צפי שומר מוזמנים: אורי 14:00 - 15:20

 - גלית שאול (בכניסה למתחם יכון )גלר, בני יעקובי, אורית מליחי 
 חגיגה של כדורעף, ליגת על גברים הפועל 18:15 - 18:30

המעפיל מנשה עמק חפר מול כפר סבא - 18:15 גלית מגיעה 
 - רונית יגל (אולם ספורט עין החורש)"ללחוץ ידיים" 

יום חמישי 7 מרץ
 גלית + יהודה בן עזרא/בוקר עם המתנדבים 07:30 - 08:00
 - גלית שאול נסיעה למועצה08:00 - 08:30
 (בחדרה של גלית ) פ.ע אלעד08:30 - 09:00
 (במשרדה של גלית ) פגישה אישית ד"ר אודי לבל 09:00 - 09:30
 -  (בחדרה של גלית ) בני יעקובי - פגישה אישית 09:30 - 10:00
 -  (בחדרה של גלית ) יהודית איס - פגישה אישית 10:00 - 10:30
 (בחדרה של  גלית חיים- אחיטוב (קבלת קהל) 10:30 - 10:50
 - (בחדרה של גלית ) שרית ראובן - פגישה אישית 11:00 - 11:30
 (במשרדה של גלית ) ארנון לוסקי - פגישה אישית 11:30 - 12:00
 אמירה אלישע- כפר  ידידיה (קבלת קהל) 12:00 - 12:20
 - גלית שאול (במשרדה של גלית ) פ.ע. גלית/נחמה12:30 - 13:00
 -  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת אלדד - פ.ע.13:00 - 13:45
 הפסקה 13:00 - 13:45
 - גלית  (בחדרו של עמית ) גלית, נטע כפרי, אלדד13:45 - 14:30
 - (בחדרה של גלית ) ערן רפאלוב - פגישה אישית 14:30 - 15:00
 אודי רבינוביץ + עדית אזוגי (במקום יעל פלד) +15:00 - 15:45

פריטים נוספים...



יום שני 11 מרץ
 (בת חפר במרכז הקהילתי,  יום בבת חפר - יעריב  08:00 - 08:30

 - גלית שאולבמשרדו של עדי אמזלג )
 (הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן) כנס 08:30 - 12:00
 נסיעה 12:00 - 13:30
 (לשכת  מפגש מזיזות ערים למנהלות בכירות 13:30 - 14:30

ראש עירית ראשון לציון- רחוב הכרמל 20 ראשל"צ- קומה חמישית 
-חדר ישיבות ראש העיר(להחנות בחניון העירייה) )

 (ים המלח  מלון  כנס השנתי "הנהגות במושבים" 14:30 - 23:30
דניאל )

יום רביעי 13 מרץ
 - גלית שאול נסיעה לצומת בני דרור07:30 - 08:00
 צילום שער לעיתון בנדל"ן- של ראשי מועצות 08:00 - 08:30
 אולם עין החורש בהשתתפות: גלית, יעריב, 08:30 - 09:30
 נסיעה למועצה 08:30 - 09:00
 רענן בר טל + אטילה שומפלבי - פרשן הפוליטי 09:30 - 10:15
 אירועי ה- 70 לחוות הנוי (10:50) גלית מברכת 10:30 - 11:30
 הזמנה: טקס חניכת צריף רות בנימין, יום ד׳ 13 10:30 - 11:30
 פגישת הכרות קצרה לפני הטקס: גלית עם אורי 10:30 - 10:45
 לא לקבוע11:30 - 12:00
 (אצל  הכנה למפגש תושבים -שושנת העמקים12:00 - 13:00
 (במשרדה  עמי מגן + עינת רייך / הדסה נעורים 13:00 - 14:00
 (מועצה  פ.ע. עינת רייך ועמי מגן עם גלית שאול 13:00 - 14:00
 - חיזקי סיבק (אצל גלית) פ/ע גלית/חיזקי14:00 - 14:30
 הפסקה 14:30 - 15:00
 קבלת קהל במקום תאריך 6/3 15:00 - 16:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) ג'ני יחיאלי- חיבת ציון15:00 - 15:20

פריטים נוספים...

יום שישי 15 מרץ
 (בנק לאומי- רחוב טום  חתימות יו"ר רשות ניקוז 08:30 - 09:00
 נסיעה 09:00 - 09:30
 יום עיון בגלריה זוזו (09:30) התכנסות (09:45) 09:30 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 חן שימחי יור ועד מקומי אלישיב וגולן מזרחי 11:00 - 11:30
 גל אמטו בורגתה- והוריו נוריאל וג'ולייט- סיום 11:30 - 12:00

פריטים נוספים...

שבת 16 מרץ

יום ראשון 10 מרץ
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא07:30 - 08:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) מטבחון 08:00 - 10:00
 נחמה מוזמנת למטבחון להציג את נושא: מטה 09:15 - 09:45
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד 10:00 - 10:30
 - אסנת וולף פ"ע  גלית עמית ואסנת 10:00 - 10:30
 - עמית בן  (אצל עמית) פורום השמינייה + גלית10:30 - 12:00
 ועדת בחינה -מכרז פנימי לתפקיד מנהל/ת אגף 12:00 - 12:45
 הפסקה 12:30 - 13:00
 פגישת היכרות- טובה בן ארי- מפקחת ארצית 13:00 - 14:00
 אורנה פרידמן - לבקשתה חצי שעה בנפרד + 14:00 - 14:30
 פגישת היכרות אורלי דרורי- מפקחת כוללת של 14:30 - 15:30
 - עמית בן צבי פ"ע גלית ועמית15:30 - 16:30
 - חיזקי (אצל גלית) חיזקי +ארמין פ/ע גלית ועמית16:00 - 16:30
 -  (אצל גלית) פגישה דחופה  של פורום חשיבה 16:30 - 17:30
 איתי לוין וברק פז - חבצלת השרון + מיכאל 17:15 - 17:30
  ברק פז, איתי לוין, מיכאל אלדרור + חיזקי17:15 - 17:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 12 מרץ
 (ים המלח  מלון  כנס השנתי "הנהגות במושבים" 08:00 - 20:30

דניאל )
 סמינר הנהגות המושבים ה- 8 / גלית משתתפת 10:00 - 11:00

 - גלית שאול (ים המלח מלון דניאל )בפאנל ראשי מועצות 

יום חמישי 14 מרץ
 נסיעה 08:00 - 08:30
 ביקור של גלית שאול, יעריב וירונה  בביה"ס 08:30 - 10:00

 - ירונה פוליטי (במשרדו של מנשה לוי (בביה"ס מעיין))מעיין-שחר 
 נסיעה 10:00 - 10:30
 סיור בקריית החינוך על שם בן גוריון גלית + 10:30 - 13:00

 - גלית שאול (נפגשים בחדרו של ברנע )ברנע + יעריב + ירונה 
 - גלית  (במשרדה של גלית ) גלית, אלדד - פ.ע.13:00 - 14:00

שאול
 הפסקה 13:00 - 14:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד14:00 - 14:30

 הכנה לפגישה בנושא מעונות הסטודנטים 14:30 - 15:00
(בשעה 15:00) בהשתתפות: ארמין, שגיא, אלון, עו"ד שלמה 

 - עמית בן צבי יום ייעוץ - גלית שאול15:00 - 16:30
 מעונות הסטודנטים בבית חירות - נציגי המועצה15:00 - 16:00
 מעונות הסטודנטים בבית חרות בהשתתפות: 15:00 - 16:00
 ניר מאיר - מזכ"ל התנועה הקיבוצית / פגישת 17:00 - 17:45
 אמיר רף + חיים טייכהוץ - יו"ר עמותת העפרוני 17:45 - 18:30



יום שני 18 מרץ
 - גלית  (בחדרה של גלית) פ"ע- גלית+ יעל פלד07:30 - 08:30

שאול
 -  (במועצה במשרדה של גלית ) פ.ע. גלית/פיליפ08:30 - 09:00
 - רונית  (במועצה) שוטף גלית + פיליפ - במועצה08:30 - 09:00
 תזכורת - פורום חופי רחצה רחב לקראת פתיחת 09:00 - 09:30
 (במועצה בחדרה של אמיר רף  בנושא וועדת נוער09:45 - 10:15
 גלית, אושרת 10:15 - 11:00
 נסיעה לבני ברק11:00 - 12:00
 דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז - בחינת שינוי 11:00 - 13:30
 בניין צ'מפיון בלשכת השר לבטחון פנים/הצגת 12:00 - 13:00
 יום בבת חפר - גלית13:00 - 20:00
 נסיעה לבת חפר 13:00 - 14:00
 הפסקה 14:00 - 15:00
 (בבת חפר, בחדרו של עדי  גלית + אבי מלכה 15:00 - 15:30
 לא לקבוע15:30 - 16:00
 פ"ע עם גלית שאול - אלון, שגיא, חיזקי, ארמין 16:00 - 18:00
 וועדת הרחבה בת חפר בהשתתפות: גלית, 18:00 - 20:00

יום רביעי 20 מרץ
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 (יציאה מהמועצה בשעה 06:45 ) נסיעה לירושלים 06:45 - 09:00
  תוכנית הכשרה לראשי רשויות בכהונה חדשה 09:00 - 14:00

(ירושלים אוניברסיטה עברית קמפוס הר הצופים בבית הספר על שם 
 - יהודה  (בית דויד ) פעילות משטרה לכבוד פורים 11:30 - 12:30

בן עזרא
 דיור בר השגה להשכרה עמק חפר, משרד 14:00 - 15:00

האוצר, קומה 6, אצל זאב ביילסקי + תמר כפיר + אריאל 
 (משרד האוצר, דיור בר השגה להשכרה עמק חפר14:00 - 15:00

 - zeevb@mof.gov.ilקפלן 1, קומה 6)
 נסיעה 15:00 - 16:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) מירי נחמן- יד חנה16:40 - 17:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) דרורה ברון- מכמורת17:00 - 17:20

שאול
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) אורן גוזלן בחן17:20 - 17:40
 - גלית  (בחדרה של גלית) יגאל יניב- בית ינאי17:40 - 18:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) הדס גנות דותן- חופית18:00 - 18:20
 (במשרדה של גלית ) זוהר אלפרוביץ - כפר חיים 18:20 - 18:40

יום שישי 22 מרץ
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

שבת 23 מרץ
 גלית + עומרי סבב בישובים/ חג פורים (10:00) 10:00 - 13:00

 בית יצחק (10:40) גוש חיה (11:15) ויתקין (12:00) מכמורת 
 - גלית שאול(עומרי יעביר לגלית נקודת מפגש מדוייקת )

יום ראשון 17 מרץ
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא07:30 - 08:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) מטבחון 08:00 - 09:45
 נסיעה למוזיאון תל אביב10:00 - 11:00
 ועידת הנדל"ן השנתית של גלובוס (11:05) גלית11:00 - 12:00

הגעה לחדר דוברים (11:30) גלית משתתפת בפאנל ראשי 
 וועדת היגוי הבית לשירה בהשתתפות: עמוס 12:00 - 13:00

פארן ונציגיו + גלית + חיזקי+ עמית + ארמין + ישי + אריה 
 נסיעה למועצה12:00 - 13:00
 הפסקה 13:00 - 14:00
 - עמית בן צבי פ"ע גלית ועמית13:30 - 14:00
 -  (בחדרה של גלית ) ח"כ מירב בן ארי + חיזקי14:00 - 14:45

גלית שאול
 -  (במשרדה של גלית ) גלית, רון פז, עופר דנין 14:45 - 15:30

גלית שאול
 - עמית בן צבי (אולם ישיבות) הנהלה16:00 - 18:00
 לא לקבוע18:00 - 18:30
 פגישה עם עדית מחוות החופש בהשתתפות: 18:30 - 19:15

 - חיזקי סיבק (אצל גלית)גלית+חיזקי+יעריב

יום שלישי 19 מרץ
 פורים 08:00 - 10:00
 נסיעה 10:00 - 10:30
 (בחדרה של גלית ) דרור וייס10:30 - 11:00
 סיגלית שדה - מנהלת מח' רכש - שיחה אישית 11:00 - 11:30

 - גלית שאול(בחדרה של גלית )
 -  (חדר ישיבות גדול- מועצה ) סיכום צעדה 11:302019 - 12:30

יעל פלד
 הפסקה 12:30 - 13:30
 נסיעה לגני ילדים 12:30 - 13:00
 אירוע סיפור ישראלי / חג השבועות 13:00 - 14:00

בהשתתפות: גלית, חיזקי, יעריב, עמית, יעל פלד, אלון או שגיא,
אלעד ורעות, פיליפ, יהודה בן עזרא, דקלה - משרד התרבות 

 (במועצה והספורט + נציגים מחברת ההפקות של המשרד 
 - גלית שאול (בחיבת ציון גן אורנים ) גלית  13:00 - 14:00
 נסיעה למועצה14:00 - 14:30
 פגישת הכרות עם מייק רייז - קצין ישובים מג"ב 14:30 - 15:30

 - גלית  (במשרדה של גלית )+ חיזקי + עמית + יהודה בן עזרא
שאול

יום חמישי 21 מרץ
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)פורים

 פורים - חופשה מאורגנת 08:00 - 17:30



יום שני 25 מרץ
 (בת חפר במרכז הקהילתי,  יום בבת חפר - יעריב08:00 - 08:30

 - גלית שאולבמשרדו של עדי אמזלג )
 - גלית  (כפר הרוא"ה ) גלית ביקור במשק יעקובס 08:30 - 10:00

שאול
 נסיעה10:00 - 10:30
 (במשרדה של גלית ) אבא  + הרב טולדנו 10:30 - 11:30
 -  (יציאה מהמועצה ) ביקור בלב השרון - משמרת11:30 - 13:30

גלית שאול
 -  (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אושרת/אלדד14:00 - 15:00

גלית שאול
 צהריים 14:00 - 15:00
 נסיעה לתל אביב15:15 - 16:15
 בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי - ביקור אצל רונית16:15 - 17:00

 (תל אביב רחוב אלחריזי 9 )גורביץ' 
 לא לקבוע17:00 - 17:30
 משרד החינוך, אצל עמליה חיימוביץ - מנהלת 17:30 - 18:30

 (תל אביב מחוז מרכז - פגישת הכרות גלית + יעריב + ירונה - 
 נסיעה 18:30 - 19:30

יום רביעי 27 מרץ
 בחדרה של אילנית - גלית ועופר שושן / פגישת 07:30 - 08:00
 ביקור של גלית שאול, יעריב וירונה בביה"ס 08:00 - 09:30
 ביקור של גלית שאול, יעריב וירונה בביה"ס 09:45 - 11:15
 ביקור של גלית + יעריב + ירונה  בביה"ס סימני 11:30 - 13:00
 נסיעה 13:00 - 13:30
 -  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת אלדד - פ.ע.13:30 - 14:30
 הפסקה 13:30 - 14:30
 פ.ע. גלית/ניסים אלמון + הכנה להנהלת רשות 14:30 - 15:00
 פ.ע. גלית אושרת 15:00 - 16:00
 (בחדרה של   גילה כהן - נדחה מתאריך 20/3 16:00 - 16:20
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) אלי חן- אומץ16:40 - 17:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) ארז הררי- חופית17:00 - 17:20
 - גלית (בחדרה של גלית) טובה רוזנצוויג- הדר עם17:20 - 17:40
 - גלית  (בחדרה של גלית) גיורא אוהד- בורגתא17:40 - 18:00
 (בחדרה של גלית) דוד ליפשיץ- כפר ויתקין18:00 - 18:20
 (בחדרה של גלית) שרה סעדה- שושנת העמקים18:40 - 18:50
 (בחדרה של גלית ) ישי שוסטר 18:50 - 19:00

יום שישי 29 מרץ

שבת 30 מרץ
 גלית בזיגן08:00 - 19:00

יום ראשון 24 מרץ
 גלית עמית ומנשה 07:00 - 07:30
 הכנת המשלחת ליציאה לזיגן + תדרוך ביטחוני 07:30 - 08:15
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) מטבחון 08:15 - 11:00
 ארמין מוזמן להציג במטבחון את צרכי כ"א 09:30 - 10:00
 ירונה מוזמנת להציג במטבחון את תרשים מבנה 10:00 - 10:30
 נסיעה לנתניה10:45 - 11:30
 (שדרות בן עמי 41 נתניה-רמדה, טרקלין השר כחלון11:30 - 12:30
  פורום השמינייה + גלית (אסנת ויעל בחופש)11:30 - 12:30
 הפסקה 12:00 - 13:00
 הכנה לפגישה בשעה 14:00 בהשתתפות: יעריב,13:15 - 14:00
 שלוחת חוף חפר בהשתתפות: גלית, יעריב, 14:00 - 15:00
 - גלית שאול (במשרדה של גלית ) ענת שבזי15:00 - 15:30
 - גלית  (בחדרה של גלית ) עומרי בארי - פ.ע. 15:30 - 16:00
 - עמית בן צבי פ"ע גלית ועמית16:00 - 18:00
 דיון ראשוני בנושא תקציב- יעריב יהיה רק בחצי 16:00 - 17:00
 גלית ועמית עם בועז איתן ויואב שנקין - בית 17:00 - 18:00
 (אולם  ועדת נשים - פגישה ראשונה - הנעה18:00 - 20:00

יום שלישי 26 מרץ
 - גלית  (בחדרה של גלית ) ראובן סמואל- בת חפר08:00 - 08:45

שאול
 פגישה עם חברת קווים בהשתתפות: גלית, 09:00 - 10:30

חיזקי, עמית, שגיא, אלון ירושלמי, מתיה סער/חברת קווים: 
 פגישה עם ראש מועצה אזורית עמק חפר – גלית09:00 - 10:30

שאול ונציגיה  + אריק סיני מנכ"ל קווים ונציגיו בנושא ראייה 
 לא לקבוע10:30 - 11:00
 הרצאה בנושא נגישות הרצאת חובה לכל 11:00 - 12:30

 - אסנת וולף (אולם ישיבות הגדול )העובדים 
 -  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת אלדד - פ.ע.12:00 - 13:00

גלית שאול
 הפסקה 12:00 - 13:00
 כביש חבצלת בת חן- גלית+ ארמין+ יעל תבורי 13:00 - 13:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) ברוך גלעד 13:30 - 14:00
 (במשרדה של גלית ) גלית עוזיאל - פגישה אישית 14:00 - 14:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית )  עו"ד נועה טלבי14:30 - 15:00
 מירי קיש-דגן כפר ויתקין חברת וועד בנושא: 15:00 - 15:30
 (במועצה באולם הישיבות  הערכת מצב - מכלולים15:30 - 16:00

יום חמישי 28 מרץ
 - גלית שאול (במשרדה של גלית ) מירי שיינפלד07:30 - 08:00
 פורום צוות קהילתי, מדור קהילתי עם ראשת 08:00 - 09:00

 - גלית גרופר (גלית שאול)המועצה
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד09:00 - 09:30

 פ.ע. אושרת 09:30 - 10:00
 (חדר הדרכה ) מפגש עם רכזי הנוער- גלית שאול 10:00 - 11:15
 פגישה עם גלית שאול, חיזקי, ואנשי גבעת 11:30 - 12:30

 (באולם ישיבות הקטן חביבה - המשך שותפות עמק חפר וזמר 
 (בחדרה של  אור מרין- גבעת שפירא- מרכז מחול12:30 - 13:15

 - גלית שאולגלית)
 הפסקה 13:15 - 14:00
 פגישת הכרות ראשת מועצה עמק חפר ד"ר גלית14:00 - 15:00

 - חגי שניר [Hagay Snir] (מועצה עמק חפר)שאול 
 מרכז קהילתי בהשתפות: עמית, יעריב, יעל פלד,15:00 - 15:45
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) נטע + עמית 15:45 - 16:30
 (בחדרה של גלית ) נתן ביטון 16:30 - 17:00
 (במועצה באולם הישיבות הגדול )  וועדה חקלאית17:00 - 19:00

יום ראשון 31 מרץ
08:00 - 19:00 גלית בזיגן




