
 2021יומן ראשת המועצה נובמבר 

 

 : 2111.1. יום שני

 

 עמית וגלית    7:00-8:00

 יום יצחק בבתנבו  חפר חיזקי /  מועצה בחדרה של גלית  ( 1יעריב בנושאים:    8:00-15:00

 צועדות וצועדים יחד להעלאת מודעות לבדיקה ומניעת סרטן השד לובי בכניסת המועצה הליכה לחוות הנוי אסנת וולף  ( 2

 עובדות המועצה בהליכה לציון אירועי חודש אוקטובר למודעות לגילוי מוקדם מהמועצה לחוות הנוי ענת שבזי ( 3

 גלית שאול 12טקס גן אחיטוב גן אחיטוב רחוב הזית  (4

 גזר זום עמית קפוזה -( פ.ע. גלית/אושרת דיון במחוזית תכנית כוללנית 5

 

שעה    1.11הפגישה שונתה לתאריך   – תכנית רחבה וויז לתעסוקה    בנושא: גורן בחדרה של גלית שאולעמית +    16:00-16:10

16:30   

 שיחת זום    חדר ישיבות סגנים אייל רז   17:00-18:00

 פנייה לרמ"י לביטול  – ורת  מיראמר מכמ   17:00-18:00

 שגיא בן יואב    17:30-18:00

 הענקת פרס להגר אריץ, מעצבת הלוגו הזוכה משרדה של גלית ; מאיה חסיד   -לוגו שביל העמק   18:00-19:00

 ( התכנסות  19:00גלית מברכת )  -מחזור ה  ערב סיום תוכנית המנטורינג   19:00-22:00

 גלית מברכת )יקב אלכסנדר, בית יצחק(  19:30

 

   :2112.1. שלישייום 

 

 אלכא   -ראיון של גלית לטובת מחקר יישומי עבור ג'וינט ישראל    8:00-9:00

   קישור בגוף הפגישה ; גלית שאול -שיחת זום  

 בחדרה של גלית שאול   גל ליידנר   8:00-8:45

 זום  – שיחת הכנה לפגישה בנושא חיבור רפתות ויתקין למערכת הביוב    9:00-9:30

 במשרדה של גלית שאול -הצגת דגשים מהותיים בבניית התקציב גלית + עמית + גורן     9:30-11:30

 חדר ישיבות גדול – פרידה מועצתית ממאיה חסיד     11:30-12:30

 חנוכה  –  13:00עובדים עד שעה  

 מועצה אזורית מרחבים   – פגישה עם השר לביטחון פנים, ח"כ עמר בר לב, מרכז השלטון האזורי    16:30-17:30

 אולם אודיאון פארק התעשיות  –טקס העובד המצטיין    19:00-23:00



 

 : 211.13. רביעייום 
 

 במשרדה של גלית ; גלית שאול  ד"ר גלית שאול + עידו מנכ"ל פירסט   7:00-8:00

 במשרדה של גלית שאול גלית שאול םפ.ע גלית/ניסי   8:00-9:00

 לא לקבוע    9:30-10:00

 שיחת טלפון עם יורם רביב   9:00-10:00

 בירו"ק –הדלקת נר חנוכה בחכ"ל    10:00-10:30

 נסיעה לבית דוד    10:30-10:40

 ד בית דו – הדלקת נרות חנוכה     10:40-11:15

 נסיעה למועצה   11:10-11:30

 במשרדה של גלית שאול – יום יעוץ     11:15-12:00

 במשרדה של גלית שאול -פרידה ממאיה חסיד    12:30-13:00

( פתיחת אזורי רישום בין יובלים למשגב ופיילוט לתוכנית  2( בקשות והסכמות עם הרט"ג 1בנושאים: יעריב    13:00-13:30

 במשרדה של גלית שאול  - "בחירת הורים מבוקרת"

 הפסקה   13:00-14:00

 במשרדה של גלית שאול -דלת פתוחה    14:20-16:40

 לא לקבוע יותר    16:40-17:30

 נסיעה לפארק תעשיות   17:30-18:00

 פארק תעשיות עמק חפר  – קרן עמק חפר לפיתוח ערב גאלה    18:00-19:00

 

 : 211.14.יום חמישי 
 

 וסי זימבריס עמית + י    7:45-9:00

 פ.ע. גלית/עידית נס במשרדה של גלית גלית שאול   9:00-10:00

 זום  – שיחת הכנה לפגישה בנושא חיבור רפתות ויתקין למערכת הביוב    9:00-9:30

 רן שכטר מועצה במשרדה של גלית    10:00-11:00

 פורום השמינייה עמית בן צבי     10:30-11:00

צ ד"ר  -במט"ש נחל שכם + מאגר ח"צ ומאגר משמר השרון  -מועצה; גלית שאול ביקור נציגי משרד  הבריאות   11:00-13:00

שגיא בן יואב, מר   ,אתי בורלא, רימה גינזל ,ד"ר גלית שאול, מר  חיזקי סיבק,ד"ר אודי קליינר, עמיר יצחקי ,שרון אלרעי פרייס

 . דניסים אלמון, צביקה גרבר נפגשים בכניסה לקיבוץ י

 נסיעה למועצה     13:00

 מבנה להצלת צבי ים  -פרויקט בינוי של רט"ג    14:00-15:00

   ביטול הסעת תיכון אחיה   15:00

 אולם גדול עמית בן צבי , אולם ישיבות קטן גלית שאול שיתוף חברי ההנהלה בגיבוש תוכניות עבודה ותקציב  16:00-18:00

 

  



 :2115.1. שישייום 
 

 גלית מזניקה חוף בית ינאי גלית שאול -משחה עמק חפר     7:00-10:00

 פתיחת החווה החקלאית של הנוער     10:00-11:30

 ; גלית שאול(ליד תחנת הדלק של כפר ידידיה מרכז הנוער  ) מתחם הנוער גוש חיה ) קישור לווייז בזימון,)גלית מברכת  10:30

 

 : 2116.1. בתיום ש
 

 מרוץ אמץ     7:00-8:00

 

 : 2117.1. ראשוןיום 
 

 הסעות תלמידים גלית שאול -רון רוגין    7:00-8:00

   דועא בזום גלית שאול   8:00-9:30

   בגוף קישור( פגישה מועצה אולם ישיבות גדול גלית שאול 09טבחון )עמית עולה בזום משעה     9:30-11:30

אולם ישיבות גדול;   10אר  -נושאים שונים: קידום עמית בן צבי הצגת פרויקט אגירה בעמק חפר  חיזקי -מטבחון בנושאים : 

 אולם ישיבות עמית בן צבי ,מחלקת הכנסות, מוזמנים: דימה גור  11 - 2022עמית בן צבי להצגת תכנית העבודה 

 שיחה טלפונית  -ט בני למפר, שיחה טלפונית  -גלית שאול וניסים אלמון בני למפרט    12:00-12:30

 הפסקה   12:00-13:00

 במשרדה של גלית שאול -פ.ע. גלית /אושרת    12:30-13:00

  14תזכורת!  -עדכון והתייעצות בנושא: אסדרת מים לצריכה ביתית במרחב הכפרי   14:00-15:00

https://us06web.zoom.us/j/81675812260 ליאורה ברנס 

 . שיתוף חברי ההנהלה בגיבוש תוכניות עבודה ותקציב   16:00-18:00

  

 

 לא ברור לא השלמתי  :2118.1.י שניום 
 

7:00-8:30     

8:30-10:30    

10:30-12:30     

12:30-13:00     

12:30-13:15    

13:15-14:00     

14:00-15:00     

15:00-15:30     

15:30-16:00     

16:00-17:20     



 : 2119.1. שלישייום 
 

 סיור גלית + אברהם הרצוג בכניסה לחנייה של חוף מכמורת     7:30-8:30

  נסיעה למשרדי רשות הניקוז בכפר ויתקין מכמורת   8:00-9:00

 ישיבת מליאה רשות הניקוז כפר ויתקין ברשות הניקוז   9:00-10:00

 (נסיעה במועצה דתית )פגישה אישית השר, גלית, ויאיר    10:00-11:00

 לא לקבוע    11:00-12:00

 פארק תעשיות טרה רוסו צ   - ביקור שר הדתות מועצה ; גלית שאול במועצה הדתית   12:00-13:00

 נסיעה למועצה פארק תעשיות ; גלית שאול  13:00-13:30

 הפסקה  13:30

 צוות צפון  3לשכת תכנון מרכז     zoom  15ישיבה בנושא קידום תב"ע   15:00-16:00

 באסטה עמק חפר ומנשה  -מפגש סיום הכשרה תכנית דיגי   18:00-19:00

 

 : 21110.1.רביעייום 
 

במקום המיועד להקמת שדה התעופה   ה מאבק בהקמת שדה התעופה מזרח חדר  -צילום סרטון ראשי רשויות    8:00-9:00

 מזרח חדרה

 שיחות טלפון  ,נסיעה   9:00-10:00

 קישור יישלח בהמשך  -די ממכללת אורנים בעניין ההר שיחת זום דני עבו   10:00-10:30

 צוות צפון  3לשכת תכנון מרכז  zoom 10 zoom 3 -שיבת היגוי בנושא שושנת העמקים בעמק חפרי   10:00-11:00

 שיחה טלפונית  11גלית שאול / ניסים אלמון    11:00-12:00

 מועצה בחדרה של גלית    12סרטון סוף שנה / נקבע לבקשת אלעד     12:00-12:30

 הפסקה  12:30-13:00

 הכנה לפגישה עם איתן היימן במשרדה של גלית  13:00-14:00

 קישור בגוף הפגישה  מועצה אולם ישיבות גדול גלית שאול   -קריית החינוך רופין / עמית ייעלה בזום  14:00-15:00

 שאול גליתדלת פתוחה  15:00-18:00

 לא לקבוע    18:00

 : 211.111. שיחמייום 
 רז אליה + שרית בנושא: מרכז חינוך סביבתי חוות הנוי מועצה בחדרה של גלית    7:00-7:30

 גלית שאול ענת גילת מועצה במשרדה של גלית שאול גלית שאול    7:30-8:30

 הילה עיני  בחדרה של גלית     9:00-9:30

 כלפון + תום דן בחדרה של גלית שאול מידד    9:30-10:00

 פגישה עם ישראל במשרדה של גלית    10:00-10:30 

 פ"ע שגיא + גלית    11:00-12:00 

 הפסקה   12:00-13:00

קישור בגוף  -שיחת זום  12שיחת הכנה לשיחת הזום בנושא מסמך הסכמות עם אילנה נולמן )הקבוע לתא     12:00-13:00

  הפגישה גלית שאול



 במועצה באולם הישיבות הגדול  13ניידת המשאלות" " 13:00-14:00

 בנוש שיחה טלפונית ; גלית שאול  90שיחה טלפונית: רדיו     13:00-14:00 

 בחדרה של גלית גלית שאול 15סמי אבו עיסא     15:00-16:00

 בחדרה של גלית גלית שאול 16פ.ע. גלית/חיזקי     16:00-17:00

 מועצה אולם ישיבות גלית שאול  17טקס התושב האיכפתי   17:00-18:00

 

 :12.2121. ישייום ש
 

 מיד אחרי בית הגדודים ;    -גלית תברך כולל תודות באביחיל, במתחם הנוער  -הקמת חווה קהילתית באביחיל    10:00-10:30

 נסיעה לפארק תעשיות   10:30-11:00

 יואב -בפארק התעשיות עמק חפר שגיא בן  11ביקור באלכסנדר פסט )בירה אלכסנדר(    11:00-12:00 

 4גלריית זוזו רחוב גשר העץ  פתיחת תערוכה אני הצבר    12:00-13:00

 

 : 211.141. ראשוןיום 
 

 גלית ועמית     7:15-8:15

 חזקי מלאכי  מועצה בחדרה של גלית שאול    8:15-9:00

 חדר ישיבות גדול  – מטבחון     9:00-12:00

 חדר ישיבות גדול - מטבחון + פורום בינוי ציבורי ופרויקטים )עמית גורן ארמין ושגיא(   10:30-11:30

 חדר ישיבות גדול - שילוט וגידור לאורך מצוקי הים, מציג: ארמין -מטבחון    11:30-12:00

 במשרדה של גלית שאול  -גלית ועמית פ.ע.    12:00-13:00

 הפסקה    13:00-14:00

 מועצה אולם ישיבות גדול גלית שאול  14קונסרבטוריון   14:00-15:00

 גלית  בחדרה של  15צילום גלית / יעל דוברות   15:00

לינק מצורף   - zoomעו"ד הילה קפלן רענן  ,מסמך הסכמות. אילנה נולמן, ד"ר גלית שאול, שרית דור, חיים ביטרן  15:30-16:00

 לשכת מנהלת המינהל  16בגוף הזימון 

 מועצה במשרדה של גלית שאול גלית שאול ד"ר גלית שאול + צבי קיקי ג'ארד  17:00-18:00

  -אולם ישיבות גדול  -הצגת מענה מועצתי לטיפול בחייבי ארנונה בישובים בגבייה מרוכזת מועצה אזורית עמק חפר   18:00

  קומה שנייה 



 : 21115.1. שנייום 
 

 יום בכנסת    9:30-16:30

 נסיעה לכנסת    9:30-11:30

 כנסת ישראל  – אח 12:15  -לפ.  11:30,  2021בדצמבר  15ב בן ארי, יום ד׳ גלית שאול+חהכ מיר   11:30-12:15

 כנסת ישראל  –   אח 1:10  -אח.  12:30,  2021בדצמבר  15גלית שאול + מאיר יצחק הלוי, יום ד׳     12:30-13:10

 הפסקה   12:30-13:30

 כנסת ישראל   –  אבשלום \אלדד   \גלית    13:30-14:00

 כנסת ישראל  – אח 3 -אח.  2, 2021בדצמבר   15גלית שאול + יוראי הרצנו להב טנטטיבי, יום ד׳    14:00-15:00

 נסיעה למועצה   15:00-17:00

מבואות ים. אילנה נולמן, גלית שאול, גיל בילבסקי, הילה קפלן רענן, חיים ביטרן  -שיחת הכנה לפגישת המשך   16:30-17:15

 זום  –  19/12אשר מתקיימת בתאריך  

 נסיעה לבית הראשונות    17:15-17:45

 בית הראשונות –  נטע אראלי הכשרה ארצית התנועה הקיבוצים בנושא מנהיגות במרחב הכפרי   17:45-18:40

 נסיעה לכפר הרואה   18:40-19:00

 ביקור מטה בכפר הרוא"ה     19:00-21:00

 

 : 21116.1.י שלישיום 
 

 גלית שאולנסיעה למלון גליליון  חוגלה    7:00-8:00

 כנס הנהגות הקיבוצים השמיני מלון גליליון     8:00-17:00

 חדר ישיבות גדול – חגיגת ימי הולדת לילידי נובמבר +דצמבר עם ראשת המועצה ומנכ"ל המועצה    9:00-10:00

 ישיבת מעקב הטיפול בהתמוטטות זום   12 -הוועדה המיוחדת לפניות הציבור    12:00-13:00

 קריית החינוך רופין –  גלית מרצה בפני נערות במסגרת שבוע הנערה עמותת השוות   11:30-12:15

 נסיעה לבית הגדודים באביחיל     12:15-12:45

 הניקוז בזוםהצעת תיקון לחוק  -וועדת הכלכלה של הכנסת    14:00-14:30

 

 : 211.171. רביעייום 
 

 סיור חנוכיות בגני הילדים מתחם גני ההרחבה בכפר ויתקין    7:45-9:00

 לא לקבוע  9:00

 חדר ישיבות גדול  – מטבחון     9:00-12:00

 בחדרה של גלית  שבילי אופניים / הילה עיני + רן שכטר    10:00-11:00

 א: שבת תרבות במועצה בחדרה של גלית  משה נסטלבוים + אושרית בנוש   11:00-12:00

 רוית ברוך  גלית שאול אצל גלית  -יום ייעוץ    12:00-14:00

 פרוייקט שוכרים עם יעל שקד בחדרה של גלית    12:30-13:00

 הפסקה   13:00-14:00



 עמית + הרב קריגר + צבי צביבל בחדרה של גלית שאול   14:00-15:00

 לשאודלת פתוחה במשרדה של גלית    15:00-17:40

 ת מועצה בחדרה של גליראובן סמואל     18:00-19:00

 חדר ישיבות גדול  -ועדת מנשה    14:00-18:00

 אולם גדול מליאה   19:00-21:00

חיים  הקרנת סרט "דיוקן" )מועדון בגבעת  -גלית לידיעה / אירועי חודש נובמבר מניעת אלימות כלפי נשים   20:00-22:00

 איחוד(

 : 211.118. חמישייום 
 

 ראשת המועצה גלית שאול   -עופרה לחיאני  מועצה בחדרה של גלית שאול    7:00-8:00

 הרחצה + גלית שאול אולם גדול עמית בן צבי סיכום עונת -פורום חופי רחצה    8:00-9:00

 נסיעה לכפר קאסם      9:00-10:00

 ועצה האזורית עמק חפר בפגישה אצל ח"כ וואליד ט כפר קאסם  ראשת המ -ד"ר גלית שאול    10:00-11:30

 נסיעה למועצה כפר קאסם    11:00-12:30

 גלית שאול - פרידה משלמה ולדמן   12:30-12:30

 מיריק שניר מועצה אולם ישיבות גדול   -שת"פ   13:00-14:00

 

 

 

 : 211.112. ראשוןיום 
 

 ד      דו- ישיבות גדול מתן בןיומי חדר -אימון רשותי  דו   8:00-13:00

 הכרות עם אל"מ  חי רוקח המחליף בחדרה של גלית ש גלית שאול   11:00-13:00

 במשרדה של גלית שאול -עמנואל רוזן + אלדד + אלעד בנושא תחבורה, מטהרי אויר ופגישת הכרות    12:15-13:00 

 'סיכום אימון ודגשים ליום ב   13:00-14:00

 קההפס    14:00-14:30

 הכנה לטקס בתא במשרדה של גלית   -אלדד, עומר, ירונה    14:30-15:00

 נסיעה לחיבת ציון  מועצה; גלית שאול    15:00-16:00 

 חיבת ציון   35הרצאה גלית העצמה נשית עם בנות פלוגת תצפיות המשרתות בגזרת רמת הגולן האודים    16:00-17:00

 נסיעה למועצה חוגלה; גלית שאול    17:00-18:00

 נסיעה לחיבת ציון  מועצה; גלית שאול    15:00-16:00 

 חיבת ציון   35הגולן האודים   הרצאה גלית העצמה נשית עם בנות פלוגת תצפיות המשרתות בגזרת רמת   16:00-17:00

 קישור בגוף הפגישה גלית שאול  -דפנה תעלה בזום -מועצה אולם ישיבות גדול  17גנ"י בחרב לאת    17:00-17:30

 

 

 



 

 

 : 211.122. שנייום 
 

 ענת ברק גילת    7:00-8:00

 שאולבמשרדה של גלית   - מנכ"ל חברת קווים פרוייקט קוויקר -אריק סיני    8:00-8:30

 במשרדה של גלית שאול -אופירה    8:30-9:00

 חדר ישיבות גדול -בלי גורן  – מטבחון     9:00-10:45

 חדר ישיבות גדול - נושאים של יעריב לדיון -מטבחון    9:00-9:30

 חדר ישיבות גדול  - תכנית ברזיות, מציגים: חיזיקי ויעריב -מטבחון    10:00-10:30

גלית שאול, עמית בן צבי, אסנת וולף ומירב מחברת לוגיפס בנושא: הסבר על המבחנים  לתפקיד -פגישת בזום   10:45-12:00

 מועצה אזורית עמק חפר -גזבר/ית 

 הפסקה   12:00-13:00

מוג גלית שאול ראשת מו"א עמק חפר, הדסה אל-פגישה בנושא ניקוז לקראת הישיבה בכנסת בהשתתפות:   12:00-12:30

 זום  –   כלכלנית,מילכה  כרמל מנהלת תחום תכנון וקרקעות מש"א, , איתי פרימן מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח

 נסיעה   12:30-13:00

עם יו"ר ועדת ביטחון הפנים, חה"כ מירב בן ארי  -סיור לאורך קו התפר/שער הדוקטור + מפגש סיכום ביד חנה    13:00-15:00

 תי בת חפר(וצוותה )נפגשים במרכז קהיל 

 נסיעה להעוגן    15:00-15:30

 קיבוץ העוגן בית עלמין  - לוויה גיורא גלמן ז"ל   15:30-16:15

 נסיעה לבית יצחק    16:10-16:30

 13בית יצחק רחוב הראשונים  - ניחום אבלים אמא של אירית אברהמי גלית + פיליפ   16:30-17:15

 נסיעה למועצה   17:10-17:30

 זום  –  רנונת בת חן ) ראשת המועצה, גזברית המועצה, מנהל מח' גבייה ועו"ד ברוך חייקין(א   17:30-18:00

 זום  –   גלית שאול, שגיא, נחמה רונן, שלומי קטרי -ועדה לבחינת הגדלת הכנסות המועצה    18:00-19:00

 בירוק/זום  –  דירקטוריון החכ"ל    19:00-21:30

בבסיס מתמידים )ליד מחלקת הבטחון  - (050-6271043ה לאור פעילות )מור לפגוש את מתנדבי מגב לתוד   21:30-22:00

 של המועצה( עם מור 

 

  



 : 211.132. שלישייום 
 

 אפרת וגלית    7:00-8:00

 פ.ע. גלית/ניסים שיחה טלפונית גלית שאול   8:00-9:00

 גלית שאול גלית מברכת  בניין הנדסה  -יום המאבק לאלימות נגד נשים        9:00-10:00 

 הכנס הלאומי הראשון בנושא אתגרי הביטחון במרחב הכפרי, מועצות אזוריות וישובי קו התפר     8:00-16:00

 לא לקבוע    11:00-11:30

 רחל רג'יניאנו  12אצל גלית שאול  21/11/29גלית שאול + חיזקי +ארמין: הכנה למשנה    11:30-12:00

 עמית, אלדד, אלעד מועצה במשרדה של ד"ר גלית שאול ראשת המועצה     12:30-13:00

 הפסקה   13:00-14:00

 בחדרה של גלית שאול גלית שאול 14מידד כלפון     14:00-16:00

 לא לקבוע יותר  -פעילות פרטית  16:00-18:00

 

 : 211.142. רביעייום 
 

 נסיעה למכללת אורנים  מועצה גלית שאול    7:00-8:00

 טקס פתיחה -מרוצי שדה בתי ספר חט"ב    8:00-9:00

גלית  -כנס השנתי לקהילה, מנהיגות והשראה בנושא: משלטון מרכזי לאחריות מקומית ברכות ופתיחה פאנל    9:30-10:00

  .46משתתפת במכללה האקדמית לחינוך, אורנים, קריית טבעון , אולם הדומי, בית  

 מכללת אורנים גלית שאול סיעה לתל אביב   נ   11:00-12:00

בסמכויות השלטון המקומי בקידום תשתיות  12פאנל ראשי רשויות שידון  TheMarket של 2021כנס תשתיות     12:10-13:10

באיסט בתל אביב,  10:12ואיך הופכים את ערי ישראל לערים חכמות עם תשתיות מתקדמות / יש להגיע הכי מאוחר עד שעה 

 ,תל אביב / חניה בחניון שופרסל ברחו גלית שאול   13המיטב  , TLV EAST באולם

 גלית שאול  יב תל אבה למועצה הפסקה נסיע   13:30-14:00

 הפסקה   13:00-14:00

 לא לקבוע    14:30-15:00

 דלת פתוחה במשרדה של גלית שאול   15:00-18:00

 לא לקבוע    18:00-19:30

 

 : 211.152. חמישייום 
 

 אסנת שטרן יד חנה   7:00-8:00

 גלית שאולצילום גלית לסרטון טקס עובד  מצטיין מועצה      8:00-9:30 

הצגה לחברי הועדה המחוזית  -תכנון לפי מסמך התבחינים לתכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה ברת קיימא     9:30-10:30 

zoom  עדית קרמר   1לשכת תכנון מרכז 

 נעמי פארן מועצה בחדרה של גלית שאול   10:30-11:00

 גבעת חיים -נסיעה לאנדרטת חללי המצור   10:30-11:00

 גבעת חיים -רטת חללי המצורלמצור על אנד 76אירוע ציון ליום השנה ה    11:00-12:00 



 גבעת חיים; גלית שאול-נסיעה למועצה אנדרטת חללי המצור   11:30-12:00

 הפסקה   12:00-13:00

 מועצה גלית שאול נסיעה לתל אביב   13:00-14:00

,חדר    4,קומה   8תל אביב רחוב בן סרוק  14הלימודים והסעות תלמידים אצל יפה בן דוד בנושא: תחילת שעת    14:00-15:00

 ניתן להחנות בתחילת רחוב בן סרוק גלית שאול  - 402

 גלית שאול  -שיחה טלפונית עם ר' עיריית בין שאן  15נסיעה למועצה   15:00-16:00

 לא לקבוע  16:00-17:00

 הפגישה( מועצה אולם ישיבות גדול גלית שאולאורנה עולה בזום )קישור בגוף  -מפעל גת   17:00-18:00

 

 :211.126.י שישיום 
 

 אירוע ארצי  חניון נחל שפך אלכסנדר אבירם בוצר  -יום שישי הירוק    9:00-11:00

 

 

 : 211.128.יום ראשון 

 

 לשכתה של גלית גלית שאול  -בריכת חופיתקין מועצה    7:00-8:00

מנכ"ל קווים  מועצה אזורית עמק חפר, במשרדה -ראשת מועצה עמק חפר + אריק סיני-שאולפ.ע. עם דר' גלית    8:00-9:00

 אריק סיני  2של דר' גלית שאול, קומה 

  בלי גורן – מטבחון     9:15-12:00

ראשת המועצה, קומה שנייה  -מועצה אזורית עמק חפר, בחדרה של ד"ר גלית שאול 12גלית+חיזקי+פול ויטל    12:00-13:00

 שאולגלית 

 הפסקה   13:00-14:00 

 קישור בגוף הפגישה ; גלית שאול -קוויקר )גלית, שגיא, אלון ירושלמי, יוסי רור( שיחת זום    13:30-14:00

 לא לקבוע    14:30-15:00

רחל  Y1hHaHlNQnhsUkZrdUhjK2RPOVRhZz09=לקראת  סיום תפקידו של מר יוסטמן   -כוללנית עמק חפר    15:00-16:00

 רג'יניאנו 

 עמית בן צבי  בתוך הפגישה ן ע עמית וגלית שאול נושא לדיו"   16:00-17:00 

 בארותיים  – לוויה אמילי סופר ז"ל    15:00-16:00 

 נסיעה למועצה   16:00-16:20

 במשרדה של גלית שאול  -פ"ע גלית ושגיא    16:20-17:00

בזום )קישור בגוף  (עמק חפר תמ"ל חבצלת -דיון דחוף בנושא החלטת שרת הפנים בעניין שינוי גבולות נתניה    17:00-18:00

 הזימון( רחל רג'יניאנו 



 שיפוצי קיץ בית ספר שדות עם נציגות ההורים  מועצה אולם ישיבות גדול גלית שאול   18:00-19:00

 נסיעה לעין החורש)מועצה (  19:00-19:30

מפקד מג"ב מגיע בסביבות  -ב הדלקת נר ראשון למתמידי מג" -מתן בן דוד+אלי חיטמן+מור זרביאן+ירון טוך   19:30-20:00

   19:30 גלית מברכת בסביבות השעה  19:30

הזמנה  בשיתוף צוות בית הראשונות : מצ"ב  - אירוע לציון היום הבינלאומי לאלימות כנגד נשים -הערב   -תזכורת  10:15-22:15

 : בטי מרטין מנכ"לית המרכז לסיוע נפגעות  -

 

 

 : 211.129.יום שני 

 

 איציק בדר    7:00-8:00

 יום בבת חפר גלית/חיזקי/יערי גלית שאול    8:00-16:00

 נסיעה לבית ספר שפרירים    8:00-8:20

 גזירת סרט  במעמד שרת החינוך בית הספר בנימין רוטמן שבילי גלית שאול   10:00-11:00

 מפגש עם הדירקטוריון של אלומות אור בית הספר שבילי העמק    11:00-13:00

 ישיבת ועדת ביטחון הפנים בכנסת, בחדר הוועדה לענייני ביקורת המדינה קורל טייג   11:00-13:00

 הפסקה   12:30-13:30

 נסיעה למועצה   13:00-14:00

 בזום רחל רג'יניאנו  / ועדת משנה חדר ישיבות גדול   14:00-15:00

 לוויה אלישע נפשי ז"ל באחיטוב בבית העלמין   14:00-15:00

 נסיעה לבית הגדודים  מועצה ; גלית שאול    18:00-18:30

 שיחה טלפונית עם קרן טרנר    18:30-19:00

 בית הגדודים, אביחיל  "ערב הוקרה לפצועי צה  19:00-22:00

 

 

 : 211.129.יום שלישי 

 

 הרון דרמר כפר הרוא   7:00-8:00

 נציגי אגודת הסטודנטים מרכז אקדמי רופין בנושא: תחבורה וחניות בחדרה של גלית גלית שאול   8:00-9:00



היחידה למניעת אובדנות  ומשרד הפנים   -כנס ראשי ערים לקראת כניסה לתכנית הלאומית   9:00-10:00

https://us02web.zoom.us/j/82395911815 שיראל הרוש עזרן 

 קישור בגוף הפגישה  גלית שאול -גלית + אורנה  שיחת זום    11:00-12:00

 גלית שאול  97יציאה מהמועצה לאחיטוב רחוב הרימון  יחום אבלים אלישע נפשי ז"ל גלית, אלדד, אושרת   12:00-13:00

 הפסקה   13:00-14:00

 אסנת וולף אולם ישיבות הגדול -ועדת בחינה לתפקיד מנהל/ת מחלקת פיקוח ואכיפה מועצה אזורית עמק חפר    13:30-15:00

 לא לקבוע יותר  -פעילות פרטית    15:00-18:00
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