
יום שני 1 אפריל
 19:00 - 08:00גלית בזיגן 

 (בת חפר במרכז  יום בבת חפר - חיזקי או יעריב08:30 - 19:00
 - גלית שאולהקהילתי, במשרדו של עדי אמזלג )

יום רביעי 3 אפריל
 נסיעה לירושלים 08:30 - 10:45
  תוכנית הכשרה לראשי רשויות בכהונה חדשה 09:00 - 14:00

(ירושלים אוניברסיטה עברית קמפוס הר הצופים בבית הספר על שם 
 - גלית שאולפדרמן למדיניות ציבורית )

 נסיעה לרמת גן 14:00 - 15:30
 הפסקה 14:00 - 15:00
 רמת גן רחוב בן גוריון 2, מגדלי בסר, גלית + 15:30 - 16:30

 (רמת גן רחוב בן גוריון 38 , מרכז אקדמי משפט ועסקים)מיכה 
 (רמת גן רחוב בן  אבי מזור-אבא של גל בן אהרון 16:30 - 16:50

גוריון 2 מגדלי בסר )
 במרכז אקדמי משפט ועסקים, גלית בפני 17:00 - 19:00

 - גלית  (רמת גן רחוב בן גוריון 38)פקולטה למשפטים בקליניקות 
שאול

יום שישי 5 אפריל
 אמיר שילה 08:00 - 09:00
 סיור בשם עולם גלית + עמית + הנהלת שם 09:30 - 11:30

 - גלית שאול (כפר הרוא"ה שם עולם )עולם
 (גבעת חיים איחוד  עמק שר (12:00) גלית מברכת11:50 - 13:00

 - גלית שאולאולם ספורט)
 - מירי שיינפלד (אולם ספורט גח"א) FW: עמק שר11:50 - 12:30
 אירוע משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים 13:45 - 14:00

 (אמפי בת (13:30) התכנסות (14:00) ברכות - גלית מברכת 

שבת 6 אפריל

יום שלישי 2 אפריל
 19:00 - 08:00גלית בזיגן 

יום חמישי 4 אפריל
 (בחדרה של גלית ) יוני אלתרמן - משמר השרון 07:30 - 08:00
 (בחדרה של  גיטה סידה- אשת הרב באחיטוב08:00 - 08:30

 - גלית שאולגלית)
 ועדת בחינה לתפקיד  מנהל/ת אגף תפעול 08:30 - 13:00

 - אסנת וולף(אולם ישיבות הגדול )
 - גלית  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת - פ.ע.13:00 - 13:30

שאול
 הפסקה 13:00 - 13:30
 מפגש של גלית עם משלחת ממשרד החוץ 13:30 - 14:00

 - גלית שאול(במועצה באולם הישיבות הגדול )
 הדסה נעורים / היטלי השבחה בהשתתפות: עמי14:00 - 15:30
 פ.ע. גלית/אושרת 15:30 - 16:00
 (בחדרה של  גלית+ יהודה גלר בנושא חקלאות16:00 - 16:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד16:30 - 17:00
 (בחדרה של גלית) יעקב חנין- שושנת העמקים17:00 - 17:20
 -  (בחדרה של גלית) אסתר דוידוביץ- בארותיים17:20 - 17:40
 (בחדרה של גלית) שלמה שחר- גבעת חיים איחוד17:40 - 18:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) נועם שנער- הדר עם18:00 - 18:20

יומן ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול

19:00 - 20:00 נסיעה

19:15 - 19:30 עמית בנושא השיפוץ (בחדרה של גלית) 

19:30 - 21:15 עסקים נפגשים בקהילה מפגש 3 להתאהב בדף הבית 
19:30 - 20:30 עסקים נפגשים בקהילה - גלית מברכת + הרצאה 



יום שני 8 אפריל
 08:30 - 07:30רועי יסוד - רכז הנוער העובד והלומד  )בחדרה 

 19:00 - 08:30יום בבת חפר - יעריב (בת חפר במרכז הקהילתי, 

 10:00 - 08:40יציאה מהמועצה אל מפעל הפיס - מנשה דוד

 11:00 - 10:00עמק חפר - מפעל הפיס - תוכנית חומש (בית 

 12:00 - 11:00יציאה ממפעל הפיס אל המועצה - מנשה דוד

 13:00 - 12:00ארכה לחוזה הקול קול קורא - נשים עם ענת 

14:00 - 13:00 הפסקה 

 14:00 - 13:00פ.ע. גלית/אושרת  (בחדרה של גלית )

 13:20 - 13:00לבנת הפלר (בחדרה של גלית )

 15:00 - 14:00דוברות בת חפר בהשתתפות: מוטי דנוס, רעות 

 16:00 - 15:00הזמנה: פגישה - גלית שאול, עמית בן יצחק, 

 16:00 - 15:00עמית בן יצחק - יו"ר גרנות + רועי מרגלית + 

 16:30 - 16:00פ.ע. גלית / רעות  )בחדרה של גלית ( - גלית שאול

17:00 -  16:30אוסנת סופר- חוגלה (בחדרה של גלית) - גלית 

 17:30 - 17:00עו"ד אבשלום אשואל + ארמין  )בחדרה של גלית 

 18:00 - 17:30יוסי גרוס + חיזקי (בחדרה של גלית ) - גלית שאול

יום רביעי 10 אפריל
 (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 )

 נסיעה 14:00 - 15:30
  הגשת דוח שנתי בהשתתפות: עמית, עידית נס15:30 - 16:00

 - גלית שאול(בחדרה של גלית )
 -  (בחדרה של גלית) אורית מלר- חבצלת השרון16:00 - 16:20

גלית שאול
 (בחדרה של גלית) זכריה מליחי- גאולי תימן17:00 - 17:20
 -  (בחדרה של גלית) מאיה ארדל מאיק- בית יצחק17:20 - 17:40

גלית שאול
 (במשרדה  עמית לי און מושב מכמורת + ירונה 17:40 - 18:00

 - גלית שאולשל גלית)
  (בחדרה של גלית) אלכסנדרה ואמיתי דגן- העוגן18:20 - 18:40

- גלית שאול
 - גלית  (בחדרה של גלית) דנה ויעקב דביר- בת חן18:40 - 19:10

שאול

יום שישי 12 אפריל
 תצוגת יומני מסעות וויזואליים של תלמידות 10:00 - 10:20

 (מרכז קהילתי חוף חפר, שבילי אופיר בהנחיית נעמי גורדון חן
דרך הכפר, כפר ויתקין)

 טוני מועצה 11:30 - 12:00
 נסיעה 15:15 - 16:30
 מחנה פסח ד-ו / גלית סיור בחניון ושיחה עם 16:30 - 17:30

 - גלית שאול (כוכב הירדן - חניון לילה )תלמידי י"ב 

שבת 13 אפריל
 - גלית  (האנגר) ארוע אופנועים אזור התעשייה 12:00 - 14:00

שאול

יום ראשון 7 אפריל
 התנועה במזרח עמק חפר גיא + ארמין 07:30 - 08:00

 - גלית שאול(במשרדה של גלית )
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא07:30 - 08:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) מטבחון 08:00 - 10:30
 במסגרת המטבחון מוזמנים ששי מגידו ואודי 09:45 - 10:30
 (קריית החינוך רופין,  מפגש מורים ובנות הקט רגל10:30 - 11:15
 - עמית בן  (אצל עמית) פורום השמינייה + גלית11:00 - 12:30
 (אצל  פתיחה וסגירת גנים לשנת לימודים תש"פ12:30 - 13:30
 הפסקה 13:30 - 14:00
 נסיעה 14:00 - 14:30
 טקס חנוכת אגמון פולג (14:00) התכנסות 14:30 - 15:30

- Shirel)15:30 - 15:00טקס חנוכת אגמון פולג )אגמון פולג
 נסיעה 15:30 - 16:00
 הכרות עם נועם ששי - מנהל כפר הנוער תו"ם  +16:00 - 17:00
 תמ"ל / 1071+ עוקף חבצלת בהשתתפות: 17:00 - 18:00

 תמ"ל/1701 - גלית + ארמין + + חיזקי יו"ר 
19:15 - 19:30 ראיון טלפוני עם זהר 

יום שלישי 9 אפריל
 בחירות 05:00 - 19:00

יום חמישי 11 אפריל
 חלוקת זכותונים למתגייסות בשכבת י"ב תיכון 08:00 - 08:30

 - ענת שבזי (מחוץ לבניין חדר המורים, בית האומנויות )רופין
 נסיעה08:30 - 09:00
 פורום מנהלים - הרמת כוסית לפסח - (09:00) 09:00 - 10:30

 - גלית שאול (פארק תעשיות )התכנסות (09:30) גלית מברכת 
 פורום מנהלים פארק תעשיות עמק חפר לקראת 09:00 - 10:30

 (האנגר 09- רח' בית הראשונים 5 פארק תעשיות עמק  פסח תשע"ט
 (יציאה מפארק  נסיעה למודיעין מכבים רעות 10:30 - 11:15
 אולמי האחוזה, הרמת כוסית לחג הפסח / מרכז 11:15 - 12:30
 הפסקה 12:30 - 13:30
 נסיעה לתל אביב12:30 - 13:30
 מפגש עם נשים מהפדרציה היהודית של מיאמי -13:30 - 14:30
 - גלית שאול נסיעה למועצה 14:30 - 16:00
  גלית עמית עדית ודגן (גלית עד השעה 16:15)15:30 - 16:30
 (בחדרה של  יעקב אגמון+ גלית- פגישת היכרות16:15 - 17:00
 - (בחדרה של גלית) פגישה אישית- דן רונן+ גלית16:45 - 17:30
 (משרדה של גלית -  יאיר בטיטו + הרב קרסיק 17:30 - 17:40
 שילוב חוות הנוי במו"פ  החקלאי:  גלית+ 18:00 - 19:00

19:30 - 20:00 נסיעה 
19:45 - 20:00 שאול עקביה (חניה מזכירות בית חרות) 

20:00 - 20:45 מפגש הכרות ראשת המועצה + סגנים (בית חרות מזכירות ) 

 18:15 - 17:45זהר אברבורך )בחדרה של גלית(
 18:30 - 18:00וועד אגודה חבצלת השרון יוסי גרוס, עוזי )בחדרה של גלית(

21:00 - 19:00 פורום ראשי ישובים -הרמת כוסית לפסח19:00 התכנסות 19:15ברכות  
19:45הצגת הועדה לבחינת שלטון דו רובדי ודיון בנושא

21:00 - 21:45 חופים - דרישות של רט"ג חול המועד ובכלל בהשתתפות:רועי,שטראוס-
רט"ג,חיזקי, עמית, אלון, מנשה, ששי (במשרדה של גלית)

19:00 - 19:15 -ישיבת ועדת חופים

19:00 - 19:30 ימים של עשיה - מפגש עדכון בבת חפר



יום שני 15 אפריל
 שיחת טלפון יונית סמולרש07:00 - 07:15
 - גלית  (בבת חפר, במזכירות ) פ.ע. גלית/פיליפ07:30 - 08:00

שאול
 (בבת חפר,  ועדה דו-רובדית/דורון נישרי - אמץ 08:00 - 08:30

במזכירות )
 (בת חפר במרכז הקהילתי,  יום בבת חפר - גלית08:30 - 09:30

 - גלית שאולבמשרדו של עדי אמזלג )
 נסיעה למועצה 09:00 - 09:30
 - אסנת  (אולם הנדסה רופין ) הרמת כוסית לפסח 09:45 - 11:45

וולף
 הפסקה 12:00 - 13:00
 נסיעה לירושלים 13:00 - 14:30
 ותמ"ל חבצלת, בית הדפוס, מתחם C, קומה 6, 14:30 - 15:30

חדר 604, משרדי הותמ"ל בהשתתפות: דקלה פרסיקו, אבנר 
 ישיבה עם גלית שאול ראש מוא"ז עמק חפר + 14:30 - 15:30

 (משרדי הותמ"ל אבנר אקרמן לענין תמ"ל 1071 חבצלת השרון
 נסיעה 15:30 - 17:00
 תזכורת - אסיפה כללית ועד מנהל העמותה 18:00 - 20:00

יום רביעי 17 אפריל
 (יציאה מהמועצה ) נסיעה לירושלים07:00 - 09:00
 דיון בהפקדת תוכנית תמל/1071 - מתחם 09:00 - 14:00

 (ירושלים בית הדפוס 12, בניין השנהב, כניסה C - גבעת חבצלת 
 - גלית שאולשאול, במשרדי הותמ"ל )

 נסיעה 14:00 - 16:00
 הפסקה 14:00 - 15:00
 (במשרדה של גלית ) גלעד נתיב - חניאל16:00 - 16:30
 - גלית  (בחדרה של גלית) מילי פלד- כפר חיים17:00 - 17:20

שאול
 - גלית  (בחדרה של גלית) מאיה שוורץ- חרב לאת17:20 - 17:40

שאול
  (בחדרה של גלית) מיכל ובועז תבורי- כפר ויתקין17:40 - 18:00

- גלית שאול
 (במשרדה  צילום גלית לכתבה בערוץ הספורט 18:00 - 18:15

 - גלית שאולשל גלית )
 -  (חדר נהגים - קומת תחבורה) הנהלת המועצה18:15 - 19:00

עמית בן צבי

יום שישי 19 אפריל
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

 הרצאה לבנות בחן - בנות שכבת ה' קיבוץ בחן +10:30 - 11:30
 - גלית שאול (במועצה באולם הישיבות הגדול)יניב יו"ר הוועד 

שבת 20 אפריל
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)פסח

 חול המועד פסח06:00 - 21:00

יום ראשון 14 אפריל
 פרויקט "מגדלור" יובל גרינברג - מבת חפר, 07:30 - 08:00

 -  (במשרדה של גלית )תלמידת כיתה יב' בקריית החינוך רופין 
 - גלית שאול (במשרדה של גלית ) פ.ע. גלית/עמית08:00 - 09:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) גלית+ עמית+ מנשה08:45 - 09:00

שאול
 סיור בקייטנות גני ילדים: גלית, עמית, יהודית - 09:00 - 11:30

 - גלית שאול (יציאה מהמועצה )לו"ז בגוף הפגישה 
 נסיעה 11:30 - 12:00
 החלטה על בית ספר שורשים - גלית עמית 11:50 - 12:50

 - עמית בן צבי (אצל גלית)יעריב ירונה ומנשה (לבקשת יעריב)
 הפסקה 13:00 - 14:00
 זכויות בניה באיזור התעשייה של קיבוץ מעברות:14:00 - 15:00

גלית שאול, ארמין אברמוביץ, אנדי קדר, אופיר צדוק, עמוס 
 נציגי מעברות: אנדי קידר + עמוס הלפרין + 14:00 - 15:00
 סייעות + תומכות הוראה  בהשתתפות: יעריב, 15:00 - 16:30
 גלוריה רוט + שירי צור בנושא התנדבות 16:30 - 17:15
 -  (בחדרה של גלית ) צח בורוביץ+ ח"כ יואל חסון17:15 - 18:00
 יעל דרור כהנוביץ-כפר ויתקין+2 שותפות- 18:15 - 18:30

יום שלישי 16 אפריל
 חונים ליד הבית של יובל בידה: סיור בקדמה עם 08:00 - 09:15

יובל בידה-יו"ר הוועד בהשתתפות: גלית,  עמית, יעקב שני, 
 - גלית שאול (שכונת נווה איתמר רחוב מטולה 4 )נחמה

 נסיעה 09:15 - 09:45
 פגישת הכרות ועבודה עם אביקם בלר - מנכ"ל 09:45 - 11:15

חברה למשק וכלכלה + יובל בודניצקי-סמנכ"ל+ רויטל 
ליכטנפלד-אלון-סמנכ"לית + אריאנה חלק, מנהלת מחלקת 

 שמור לגזבר 11:15 - 11:45
 נסיעה 11:30 - 12:00
 ישיבת הנהלה - רשות ניקוז ונחלים שרון- 12:00 - 14:30

 - Shirel (מסעדת הרואה בקפה - כפר הרואה)16.4.19
 - גלית שאול נסיעה למועצה 14:30 - 15:00
 ענת שיינקין, הילית בן צבי, יעריב, ירונה, ענת 15:00 - 15:45

 (אולם ישיבות שבזי /קידום שיוויון מגדרי בחינוך בעמק חפר 
 - גלית שאולגדול)

 16:30 - 15:45פורום השמינייה עם גלית ועמית - חובת הגעה )משרדו של עמית( - 
עמית בן צבי

 19:30 - 18:30הרמת כוסית בסניף "יד לבנים" עמק חפר )03:81( התכנסות )00:91( - 
ברכות - גלית מברכת  )מכללת 

יום חמישי 18 אפריל
 - גלית  (בחדרה של גלית) חיה גולן- בית יצחק07:30 - 08:00

שאול
 פגישה בנושא מועצה ואפיקי עמק חפר- גלית + 08:00 - 09:00

 - גלית  (בחדרה של גלית)מנשה+ עמית +  אלון+ צביקה גרבר
 להקת מחול ייצוגית עמק חפר בהשתתפות: 09:00 - 10:00

 (באולם גלית דבי, אלרון ראובני, יעריב, גיא, מנשה, פיליפ 
 תזכורת !! חגיגת ימי הולדת לילידי מרץ אפריל 10:00 - 11:00
 -  (בחדרה של גלית ) אודי לבל - לבקשת אודי 11:00 - 11:30
 פ.ע. גלית/אושרת11:30 - 12:00
 פורום צוות קהילתי, מדור קהילתי עם ראשת 12:00 - 13:00
 הפסקה 13:00 - 13:30
 נסיעה לפארק תעשיות 13:30 - 14:00
 חנוכת חורשת האיקליפטוס בפארק התעשיות 14:00 - 15:00
 נסיעה 15:00 - 15:30
 שיחת וועידה גלית,עמית,ארמין בנושא יד חנה 15:15 - 15:30
 הסעות תלמידים מצב קיים ותכנון עתידי 15:30 - 17:15
 אלישיב ובית הספר אופק בהשתתפות: יעריב, 17:15 - 18:15
 מרכז קהילתי בהשתתפות: עמית, יעריב, ירונה 18:15 - 19:15

19:00 - 19:45 פעילות מועדון הכדור מים גח"א עמק חפר 
19:45 - 20:15 דמי שימוש במתקנים עם נציגות של מאמנט 

20:15 -21:15 פגישה בנושא יום העצמאות 

20:00- 22:00 עמית וולדמן
19:00 - 21:00 מליאה חגיגית לפסח (אולם ישיבות גדול)



יום שני 22 אפריל
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)

 - גלית שאוליהודיים)
 - גלית (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

שאול
 חול המועד פסח06:00 - 21:00
 משלחת נוער בכדוריד מזיגן (20) איש / גלית 08:30 - 09:00

 - גלית שאול (חוות הנוי )מברכת 

יום רביעי 24 אפריל
 -  (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

גלית שאול
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)

 - גלית שאוליהודיים)
 חול המועד פסח06:00 - 21:00

יום שישי 26 אפריל
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

שבת 27 אפריל
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

 - גלית  (חגים דתיים יהודיים)חג שני של פסח (מחוץ לישראל)
שאול

יום ראשון 21 אפריל
 - גלית  (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

שאול
 -  (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

גלית שאול
 חול המועד פסח06:00 - 21:00

יום שלישי 23 אפריל
 -  (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

גלית שאול
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

 - גלית שאוליהודיים)
 חול המועד פסח06:00 - 21:00
 טקס פטר חמור (18:30) התכנסות (18:45) גלית18:30 - 19:00

 - גלית שאול (אחיטוב, ברחבת הדשא של המועדון)מברכת 

יום חמישי 25 אפריל
 -  (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

גלית שאול
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)

 - גלית שאוליהודיים)
 חול המועד פסח06:00 - 21:00



יום שני 29 אפריל
 (בת חפר במרכז הקהילתי,  יום בבת חפר -גלית07:30 - 11:00

 - גלית שאולבמשרדו של עדי אמזלג )
 - גלית  (בת חפר במשרדו של עדי ) גלית + עדי07:30 - 08:30

שאול
 וועדת היגוי תוכנית כוללנית-גלית+ שאול מקורי09:00 - 09:30
 מרכז קהילתי חוף חפר בהשתתפות: גלית, יורם 09:30 - 10:00

 - גלית שאול (בבת חפר, במזכירות )רביב + 2 יו"ר וועד נוספים 
 - גלית שאול (במזכירות בת חפר) נעמי פארן10:00 - 10:30
 - גלית שאול (יציאה מבת חפר) נסיעה לירושלים 11:00 - 12:30
 פגישה עם אהוד יוסטמן - סגר עם גלית 12:30 - 13:30

 - גלית  (ירושלים, בית הדפוס 12, בית השנהב, קומה 5 )טלפונית 
  תמ"ל 1071 - נתניה חבצלת - פגישת עבודה13:30 - 15:30

 - (ירושלים, בית הדפוס 12 חדר ישיבות קומה 6, בית השנהב - ארבל)
 (בית הדפוס 12 גבעת  תמל 1071 -חבצלת השרון13:30 - 15:30
 - ארמין אברמוביץשאול ירושלים)

 נסיעה 15:30 - 17:00
 נסיעה להדסה נעורים 17:30 - 18:00
 משחק ראווה למען סולידריות חברתית של 18:00 - 19:30

יום ראשון 28 אפריל
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא07:30 - 08:00
 - גלית שאול (במשרדו של עמית ) מטבחון 08:00 - 10:30
 במסגרת המטבחון הצגת דוח ביצוע מחלקת 09:45 - 10:30

 (אצל הכנסות, מוזמנים: נתן קלימי מנכ"ל מגער ודימה גור
  היתכנות בענפי הספורט לעונת 10:302019-2020 - 11:00

 - רונית יגל(בחדרה של גלית)
 - עמית בן  (אצל עמית) פורום השמינייה + גלית11:00 - 12:30

צבי
 כדור מים בבית יצחק - גלית + גיא + פיליפ + 12:30 - 13:15

 - רונית יגל (במועצה בחדרה של גלית)אביב איתן + גיטי + רגב 
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד 13:15 - 13:30
 הפסקה 13:30 - 14:00
 - גלית  (בחדרה של גלית ) גלית, רון פז, עופר דנין 14:00 - 15:00

 16:30 - 15:00פ"ע גלית ועמית - עמית בן צבי

 16:30 - 16:00ד"ר שמעון זילברשלג - תנועת אומץ + עמית 

18:30 - 16:30 נסיעה 

 19:30 - 18:30מפגש פוליטיקאיות צעירות )אונ' ת"א- חדר209 , 

יום שלישי 30 אפריל
 (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אושרת 07:30 - 08:00
 (בחדרה של גלית- מועצה אזורית  אתי פרץ+ גלית08:00 - 09:00

 - גלית שאולעמק חפר)
 (בחדרה של אלעזר סלע+ אבי רועה- מטה בנימין09:00 - 09:40

 - גלית שאולגלית)
 נסיעה לבית ספר קדם09:40 - 10:00
 תמיר בן משה - סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח 10:00 - 13:00

משרד החינוך + יהודה כץ/פגישת הכרות וסיור בעמק + גלית 
 -  (בבית ספר קדם)+ יעריב + ירונה + מנשה- לוז בגוף הפגישה 

גלית שאול
 הפסקה 13:00 - 14:00
 פ.ע. גלית/אושרת 13:00 - 14:00
 - עמית בן צבי (אצל עמית) פרידה משרית מימון13:00 - 13:30
 הכרות עם אבינועם גורן - מנכ"ל החברה לחינוך14:00 - 14:45

 (בחדרה של גלית )ימי - בהשתתפות: יעריב, עמית, מנשה, ירונה 
 - ארמין  (אצל גלית שאול) הכנה למשנה+פ.ע.14:45 - 15:45

אברמוביץ

19:30 - 20:30 נסיעה 
19:45 - 20:45 עתירת עמרם זהבי - שערים - גלית לידיעה(ל.מנכל)20:30 - 20:30 וועדת היגוי מורחבת תמ'ל/1071 - נוכחות כל הצדדים חובה 

19:00 - 21:00 - הזמנה לחצי גמר אליפות המדינה לנערים א רופין




