
 2022ינואר יומן ראשת המועצה  

 
 

 : 2.1.22יום ראשון 
 

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

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

 זום  –  הערכת מצב קורונה   9:00-10:00

 מכלולי חרום דחופה   9:00-10:00

 זום  –  מוזמנים: ארמין עומר שגיא דן וארנון, קרן במידה ותוכל אישור מדיניות הרוכלות,  - מטבחון    10:15-11:00

 בית יצחק בקנטארי   -בדיקה      11:40-12:10

 זום  –  נשות חפר בתנופה - אדוה אשל רבינוביץ + בנות מנח"ת     12:00-13:00

 הפסקה    13:00-14:00

 במשרדה של גלית שאול  -עמית יעריב ואסנת      13:00-13:30

 חדר ישיבות גדול  -  כנית הלאומית למניעת אובדנות התו   14:00-15:00

 במשרדה של גלית שאול  -  "מרכיבים את החינוך מחדש"     15:00-16:00

 חדר ישיבות גדול  -  שילוט וכבישים ביתן אהרון    16:00-17:00

 חדר ישיבות קטן  – עופר כהן + פלג אוריון     17:00-18:00

  -  ד"ר גלית שאול, עמית בן צבי, גורן לין, שגיא בן יואב, זוריק ולדר - בפרויקטים של המועצה תקורת חכ"ל    18:00-18:30

 זום /במשרדה של גלית שאול

 זום  – קישור בגוף הפגישה   - שיחת זום     20:00-21:00

 

 : 2.1.22יום שני 
 

 נסיעה לירושלים   7:30-10:00

 יום בבת חפר חיזקי/יעריב     8:00-16:00

ירושלים    – הזיהומים בנחל אלכסנדר והצעה למתן פתרון כולל לשפכים באזור  -וועדת הפנים של הכנסת      10:00-11:30

 בכנסת

 הפסקה    12:00-13:00

 כפר יונה חדר ישיבות גדול מבנה עירייה  זום/ – אזה"ת משותף   –מפגש עתי ראשי רשויות השרון    13:00-14:30

 נסיעה למועצה   14:30-15:00

גלית   -( טקס חלוקת ציוד יעודי שנרכש ע"י המועצה לכיתת הכוננות המועצתית  20:30( התכנסות )20:00)    20:00-21:00

 בבסיס המתמידים ליד מחלקת הבטחון של המועצה -  מברכת

 

  



 : 4.1.22יום שלשי 
 

 חדר ישיבות גדול  -  אחיטוב )בלי גורן(  - חיובי ארנונה לחקלאים    9:00-10:00

 זום  –העכרת מצב קורונה    10:00-11:00

 במשרדה של גלית שאול  -  גבי תושב עולש + יאיר בנושא שת"פ עם המועצה    11:00-11:30

 2לשכת תכנון מרכז   zoom  -  פורום רשויות מחוז מרכז פרויקט תכנית אב לתחבורה נתניה חדרה    12:00-13:30

 הפסקה    13:00-14:00

 במשרדה של גלית שאול  -  10/1/22חיזקי + ארמין: הכנה למשנה גלית שאול +     14:00-15:00

 במשרדה של גלית שאול   -  חברה וממשל - ניר אבודרהם    15:00-15:45

 

 : 5.1.22יום רביעי 
 

היכרות + מרכז חדשנות ויזמות בכפר ויתקין עם ד"ר גלית שאול ראשת המועצה   - מנכ"ל סופר פארם ניצן לביא    9:00-10:00

 במשרדה של גלית שאול  -  שגיא בן יואב מנכ"ל החברה הכלכלית   עמק חפר +

 במשרדה של גלית שאול  - גלית שאול   –יום ייעוץ     10:00-11:00

 במשרדה של גלית שאול   -מאיה ירון     11:00-11:45

 הפסקה    12:00-13:00

 שאול במשרדה של גלית   -  צילום סרטון בנושא החינוך - גלית ואלעד     12:00-12:30

 במשרדה של גלית שאול  - גלית + יעריב     13:00-13:45

 לא לקבוע     14:00-14:30

 חדר ישיבות גדול  -דלת פתוחה      14:30-16:40

 במשרדה של גלית שאול  -  גלית, עמית וגורן   -ועדת טריו     16:40-17:30

 זום  –  מפגש השקת פורום האקלים הישראלי   17:30-19:00

 זום  –  התנעת פורום האקלים הישראלימפגש    17:45-19:00

 

 : 6.1.22יום חמישי  
 

 במשרדה של גלית שאול   -בחירת יועץ      8:00-10:00

 מסמך מדניות רוכלות    10:00-11:00

 הפסקה    12:00-13:00

תן אהרון,  בי  -  ( קריאה וניגונים / הזמנה זוגית 20:30( קבלת פנים )20:00השקת ספר בואי ציפורים / הדס שי )   20:00-20:30

 במשק הלברכט

 

 חופש   - 10.1.22יום שני  -9.1.22יום ראשון 
 

  



 : 11.1.22יום שלישי 
 

 במשרדה של גלית שאול   -  פגישה בנושא מועדון הכדורסל של עמק חפר - גלית וגיא פירוביץ'     8:00-9:00

 חדר ישיבות גדול  -  מטבחון )במקום יום ראשון( / בלי גורן    9:00-12:00

 זום   -  פרויקט התייעלות אנרגטית, מוזמנים: שגיא )במידה ויוכל(, יעקב כהן, יניב שי ולואיס גלוויס  - מטבחון    9:00-9:30

 כנסת ישראל  – פתרונות למשבר הדיור במרחב הכפרי, הצעתה של נירה שפק  -ועדת הכספים    12:30-13:30

 במשרדה של גלית שאול   -  עמית,אלעד, אלדד    13:00-14:30

 הפסקה    14:00-15:00

 במשרדה של גלית שאול  -  27/1הכנה לביקור של דוד מזרחי בעמק בתאריך    14:30-15:00

במשרדה של גלית    -  פגישה בנושא הנצחת מפקד ההגנה הארצי הראשון, גלית שאול+חיזקי+ברוריה קיויתי   15:00-15:30

 שאול 

 

 : 12.1.22יום רביעי 
 

 זום  – פ.ע. גלית + עמית    7:30-8:00

 זום  – הערכת מצב קורונה   8:00-8:45

 במשרדה של גלית שאול   -פ.ע. גלית ויעריב     9:00-10:00

 במשרדה של גלית שאול  - יום ייעוץ     10:00-11:00

 עם -נסיעה להדר עם / בית העם בהדר    11:00-11:30

 עם  -בית העם בהדר  -  גלית מברכת  - וקהילה במרחב הכפרי   ברכות ופתיחת קורס ניהול ישוב    11:30-12:00

 נסיעה למתחם לב הפרדס    12:00-12:30

 מתחם לב הפרדס גבעת חיים איחוד  -  מתחם חיסונים גלית, אלעד, אלדד   12:30-13:00

 נסיעה למועצה   13:00-13:30

 שיחה גלית זהר    13:00-13:30

 הפסקה    13:30-14:30

 פ.ע. גלית/אושרת     14:00-14:30

 במשרדה של גלית שאול  -  להגנה על ילדים ונוער ברשת   105צילומים לקמפיין של מוקד    14:30-15:00

 חדר ישיבות גדול  -דלת פתוחה      15:00-16:20

 נסיעה לבת חפר   16:30-17:00

בבת חפר במתחם מתיה )לשעבר מרכז    -  תגיד כמה מיליםגלית    -פתיחה חגיגית חנות בוטיקח / גזירת הסרט   17:00-17:30

 ההורות והגישור( / סוף רחוב חלבלוב 

 נסיעה לאמץ    17:30-18:00

 בביתה של רחל  6אמץ רחוב בראשית מספר   -  אחותה של רחל קרטיס ז"ל  - ניחום אבלים    18:00-18:30

 נסיעה לכפר הרואה    18:30-19:00

 כפר הרואה  -  ה פלד על מות אימו ז"ל ניחום אבלים שלמ   19:00-19:30

 



 יום חמישי  13.1.22: 
 

 זום  – קולות קוראים של הבטחון     7:45-8:40

 במשרדה של גלית שאול  - פ.ע. חיזקי וגלית    8:40-9:30

 נסיעה למעיין שחר    9:30-10:00

 בית ספר מעיין שחר  – ביקור שרת החינוך     9:00-11:30

 בית ספר מעיין שחר –  שחר-ב, מפגש עם צוות ביהס מעייןגלית שאול, יערי    11:30-13:00

 נסיעה למועצה   13:00-13:30

 הפסקה    13:30-14:30

 לקראת גביית דמי חניה בפארק  - זום עם העסקים בפארק התעשיות    14:30-16:00

 לא לקבוע     19:00-19:30

 אודיטוריום, מעיין שחר, עין החורש  -  סרטו של שלומי אלקבץ - "מחברות שחורות     19:30-21:00

 

 : 14.1.22יום שישי 
 

 ניחום אבלים בוזי הרצוג     10:00-11:00

 

 : 16.1.22יום ראשון 
 

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

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

משמעויות וקבלת החלטות( מוזמנים: שגיא עומר יעקב ואבירם  פינוי גזם / הסכם צבי כהן )עדכון  -מטבחון   9:30   9:30-10:00

 + שלמה ולדמן 

 סככת ביה"ס ויתקין, מוזמן: פיליפ סימון  - מטבחון    10:30-11:00

 סיווגי ארנונה לקראת צו מיסים, מוזמנים: דימה ומיטל  - מטבחון    11:00-12:00

 גוריון  בביה"ס בן  -  גלית שאול, יעריב ויהודה אטיאס     12:00-13:00

קריית החינוך רופין, בניין   -  פגישה שנקבעה ע"י ירונה -גלית שאול, יעריב, יהודה אטיאס והצוות החינוכי      12:15-13:15

 מנהלה, חדר סמינרים קומה שנייה 

 הפסקה    13:30-14:00

 במשרדה של גלית שאול   -אסנת      14:00-14:30

 במשרדה של גלית שאול   -  ת חיים איחודליאורה רופמן לין יו"ר קיבוץ גבע    14:30-15:15

 במשרדה של גלית שאול   -  רונן פטרקובסקי בנושא: ריסוסי אמברוסיה בנחלים    15:15-15:45

 זום  – הנהלה    16:00-18:00

  



 : 17.1.22יום שני 
 

 יום בבת חפר חיזקי/יעריב     8:00-16:00

ישיבה ראשונה )המתקיימת  - השרון, צוקי ים, שושנת העמקים ענת פורמן הסבר  לועדת היגוי הרחבות חבצלת     8:00-8:15

 במשרדה של גלית שאול  -  ( 24/1בתאריך 

 ניחום אבלים חנה בר חי ז"ל )חמותה של הדר בר חי מבת חפר(    9:15-9:45

 ( 10:00ניחום אבלים דליה על מות אביה ז"ל )יושבים משעה    10:00-10:30

 זום  – מליאת הוועדה המחוזית    10:15-15:45

 זום  –  גלית עמית נחמה ירונה גרופר וגלוריה - הערכת מצב מצומצמת    11:45-12:15

 הפסקה    13:00-14:00

 זום  – גלית + ארמין בנושאי תחבורה     14:15-14:45

 זום  – פול ויטל + ארמין + חיזקי / מצוקים עמק חפר   16:15-17:00

 גלית שאול במשרדה של  פ"ע גלית ושגיא    17:00-18:00

 זום  – מפגש בנושא השתתפות מועצה בשכר רכזי.ות נוער ביישובים    19:00-20:30

 

 : 18.1.12יום שלישי 
 

 זום  – הסעות רופין    7:30-8:30

  ועדת בחינה מכרז לתפקידים: גזבר/ית, מנהל/ת מוקד רשותי, מנהל/ת מח' תפעול ואדמיניסטרציה באגף החינוך     8:30-13:30

 זום  –

 חדר ישיבות גדול מכרז הגזבר/ית    8:30-10:30

 זום  –  24וועדה מחוזית דיון בנושא ראשל"צ מטווח     9:00-9:30

 חדר ישיבות גדול  -  מכרז  לתפקיד מנהל/ת מוקד רשותי    10:00-11:20

 חדר ישיבות גדול   -  מכרז לתפקיד מנהל/ת מח' תפעול ואדמיניסטרציה באגף החינוך     11:30-13:30

 הפסקה    13:30-14:30

 זום  – הערכת מצב קורונה   14:30-15:30

 נסיעה לחבצלת השרון    15:30-16:00

 חבצלת השרון  –  גלית מברכת  -טקס חנוכת מקווה מחודש במעמד השר לשרותי דת     16:00-17:00

 זום  – פ"ע עמית וגלית    18:00-19:00

 

 

 

 

 

 

 



 : 19.1.22יום רביעי 
 

ד"ר גלית שאול + חיזקי + עמית + גורן + עופר כהן/פלג אוריון +    -חיבור רפתות ויתקין למערכת הביוב   -דיון      8:00-9:00

 זום  – ארנון אושרי + ארנון קפלן + שי יוסף +טל ראובן +יניב עמיאל + שגיא+ קרן קדמי + רונן פטרקובסקי 

 פונית שיחה טל  – בנושא עתירות תמ"ל חבצלת  fm 90ראיון ברדיו     13:20-13:40

 הפסקה  14:00-14:50

 זום  –  גלית עמית גורן חן וקרן - מתן שירותים משפטים למ.א עמק חפר    15:00-16:00

 חדר ישיבות גדול  -דלת פתוחה      16:00-18:40

 

 : 20.1.22יום חמישי  
 

 שיחה טלפונית   – ות עדינה בראל מקו למושב בנושא: ראיון עם גלית לקראת יום האישה הבינלאומי / יעל דובר    10:30-11:00

 זום –  ביקורת מוסדות חינוך משטרת ישראל    11:15-12:00

 הפסקה    13:00-14:00

 

 : 23.1.22יום ראשון 
 

אלעד, גידי, גלית ראש מועצת עמק חפר, מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ', מנכ"ל    -מתקן פסולת בעמק חפר     8:00-8:45

 זום  –  חברה כלכלית עמק חפר, שגיא בן יואב

 זום  –  גלית שאול עם המשרד לשיווין חברתי ואשל גוינט    8:45-9:15

 חדר ישיבות גדול  - מטבחון    9:15-12:00

ארמין   - דיון עקרוני, מתן רשות לוועדים מקומיים להתקין מתקן פוטו וולטאי בנכסי המועצה שבתחומם  - מטבחון    9:30-10:00

 זום  – שגיא נחמה וטל 

 זום  –  שותפות במט"ש נתניה  -בנושא מי נתניה   - מטבחון    10:00-10:30

 זום  – התנהלות + עדכון מוזמנים: שגיא ועומר  – הסדרי חניה חדשים בפארק התעשיות  - מטבחון    10:30-11:15

 זום  – אישור תכניות הנגשה, מוזמנים: שגיא ויניב שי  - מטבחון    11:15-12:00

קראת ישיבה ראשונה של ועדת היגוי הרחבות חבצלת השרון, צוקי ים, שושנת העמקים בתאריך  פגישה ל    12:00-12:30

 זום  – 24.1.22

 הפסקה    12:30-13:30

 להתקשר לליאור לוי שיחת ניחום על מות אימו ז"ל     14:30-14:40

 זום  –  52125423חלף היטל השבחה תיק מס'    15:15-15:45

 זום  – הורים מבית הלוי בנושא הפעוטון + וועד בית הלוי שיחה עם     18:00-19:00

  



 : 24.1.22יום שני 
 

 יום בבת חפר חיזקי/ יעריב     8:00-16:00

בהשתתפות ראשת המועצה ד"ר גלית שאול + אייל ניסים ונציגי   - בפארק התעשיות עמק חפר   -סוגיות חשמל      8:00-9:00

 זום  –חברת חשמל 

 95בית יצחק דרך השרון  -  ניחום אבלים זיוה דיאמנט מאגף הרווחה על מות אביה שמואל ברנע ז"ל   10:00-11:00

 פ.ע. גלית / אושרת    11:30-12:00

 הפסקה    12:00-13:00

 במשרדה של גלית שאול  -  זמן לכתוב ברכות ימי הולדת לעובדים )ילידי פברואר(    12:00-12:30

 במשרדה של גלית שאול  -  גלית/יעריב   פ.ע.   13:10-13:40

פעילות משותפת עמק חפר זיגן ויטגנשטיין )שיחת   -הקלטת גלית סרטון/ברכה ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה     13:40-14:10

 במשרדה של גלית שאול  -  בה כנראה גלית לא תשתתף(  20:00בשעה  27/1זום המתקיימת בתאריך 

 במשרדה של גלית שאול  -  בזיפ.ע. גלית/ענת ש   14:15-15:00

 יציאה לחיבת ציון     15:45-15:45

חיבת ציון צמוד לגן השעשועים מחוץ לספרייה,   -  צילום פרוייקט של וועדת חינוך חיבת ציון / חרב לאת גנ"י    16:00-16:10

 צמוד לבית הכנסת / ייתכן ונעמה מחיבת ציון תצטרף )גלית מעודכנת( 

 זום  – ות בבית חרות מתחם המלונא   17:30-18:30

 זום  –  ד"ר גלית שאול, עמית בן צבי, גורן לין, שגיא בן יואב, זוריק ולדר - תקורת חכ"ל בפרויקטים של המועצה    19:00-19:30

 זום  –  ישיבה ראשונה- ועדת היגוי הרחבות חבצלת השרון, צוקי ים, שושנת העמקים      19:30-21:30

 

 : 25.1.22יום שלישי 
 

 במשרדה של גלית שאול  -  אבינועם שמעוני     8:00-8:30

 זום  –  ד"ר גלית שאול, דניאל קלוסקי, רונן פטרקובסקי, חיזקי סיבק - פ"ע בנושא: מזיק בענף ההדרים    8:30-9:00

 זום  –  פ"ע גלית שאול, אסנת בארי, שגיא בן יואב   9:00-9:30

 לית שאול במשרדה של ג  -  פ"ע גלית שאול ושגיא    9:30-10:30

 זום  – בהמשך לדיון שהתקיים אתמול יום ראשון  - פעוטון בית הלוי   10:30-11:00

 במשרדה של גלית שאול  -  רז ושרית חוות הנוי פגישת חתך עדכון והצגת פעילות בחווה    11:00-12:00

 זום /חדר ישיבות גדול -  חינוך מיוחד   12:00-13:00

 הפסקה    13:00-14:00

 זום  – רכת מצב קורונההע   13:00-13:30

 נסיעה לחוגלה   13:30-14:00

 חוגלה – לוויה של אמנון הפלר ז"ל     14:00-15:00

 

  



 : 26.1.22יום רביעי 
 

 במשרדה של גלית שאול  -  פ.ע. גלית/ניסים    8:00-9:00

 זום  – דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, בנושא: היוועדות מרחוק בישיבת מועצה     9:00-10:00

 נסיעה לאוניברסיטת בר אילן מרכז רקמן    9:00-10:00

   מרכז רקמן בר אילן   10:00-13:00

 הפסקה    12:00-13:00

 נסיעה למועצה   13:00-14:00

 זום –  פגישת התנעה המרכז לתושב הוותיק   15:30-16:30

 זום  – חניות בבת חפר   17:00-18:00

 זום  –  גלית שאול + רוני צבר    18:00-18:30

 זום –  גלית שאול + רוני צבר + אורנה סדגת    18:30-19:00

 חדר ישיבות גדול  - מליאה    19:00-21:00

 

 : 27.1.22יום חמישי  
 

במשרדה של גלית    -  סיכום מחצית שנה ולאן פנינו מועדות בבתיה"ס היסודיים  -גלית שאול, יעריב, גלית חרובי       8:00-9:00

 שאול 

 זום  – סטטוס בנושא המאבטחים במוסדות החינוך -  20/1המשך פגישה מתאריך    9:00-10:00

 זום  –  וגרמנינוער ישראלי  - יום השואה הבינלאומי  - גלית מברכת     11:00-12:30

 זום  – מתחם האכסניה בסמוך לבית חרות    13:00-13:30

 הפסקה    13:30-14:30

 גלית עמית וקרן  - שיחת ועידה בנושא בגצ ארנונה בת חן     13:45-13:55

 זום /במשרדה של גלית שאול   -  31/1/22גלית שאול +חיזקי + ארמין: הכנה למשנה     14:30-15:30

 במשרדה של גלית שאול   -  + זוהר + ארמין בנושא אזור החיץ עמק חפר לנתניהיוסי גרוס      15:30-16:00

 זום  – המרכז להצלת הצבים    16:00-16:30

 במשרדה של גלית שאול  -  פ.ע. גלית/יעריב    16:30-17:00

 חדר ישיבות גדול  -  וועדת משמעת    17:00-18:30

 חדר ישיבות גדול  -  פת עמק חפר זיגן ויטגנשטייןפעילות משות -יום הזיכרון הבינלאומי לשואה     20:00-22:00

 

 : 29.1.22יום  שבת 
 

 זום –  מפגש שנתי לזכרו של שמוליק ריפמן   20:00-21:00

  



 : 30.1.22יום ראשון 
 

 אביב איתן בלשכה       7:30-8:00

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

 חדר ישיבות גדול  - מטבחון    8:30-11:30

 זום  –  התחלת עבודות לפרישת סיבים אופטיים ביישובי המועצה - מטבחון    9:00-9:30

 זום  –  חשיבה על פורמט ביקורי מטה  -מטבחון + שמינייה + מחלקת ישובים     10:00-11:00

 זום  –  מוזמנות ירונה ומתיה -על יסודי    -הסעות דתיים   - מטבחון    11:00-11:30

 גלית, אושרת     11:30-12:00

 נסיעה למועצה אזורית גזר    12:00-13:00

 הפסקה    13:00-14:00

 גזר, עמק חפר, דרום השרון ויואב   -מפגש ראשות רשויות מועצות אזורית     13:00-15:00

 נסיעה לבית יצחק    15:00-16:00

 בית העלמין בית יצחק   – לוויה חגי מגד ז"ל     16:00-17:00

 נסיעה לכפר יונה   17:00-17:30

 זום  – 57דיון התנעה להובלת תכנית אסטרטגית לחידוש וסלילת כביש עוקף      17:30-19:00

 

 : 31.1.22יום שני 
 

 יום בבת חפר חיזקי / יעריב     8:00-16:00

 במשרדה של גלית שאול  -  2/1המשך פגישה מתאריך  -מרכיבים את החינוך     8:00-9:00

דיווח תמונת מצב   - ועדות גבולות וחלוקת הכנסות )ועדות גיאוגרפיות(  - ה ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביב    10:00-11:00

 זום  – וייעדי מדיניות 

 נסיעה לירושלים    11:30-13:30

דיון בוועדת הפנים של הכנסת בנושא "התמודדות רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי"       12:00-13:00

 זום  – בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים

 הפסקה    13:00-14:00

   נשים הייטקיסטיות  -במשרדה של השרה אורית פרקש בנושא: פרוייקט מאיצות      13:30-14:10

 זום /חדר ישיבות גדול -ועדת משנה      14:00-18:00

 נסיעה למועצה   14:30-16:00


