
 2022יומן ראשת המועצה מרץ 
 

  :01.03.22יום שלישי 

 אילת -כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם   08:00-19:30

 :02.03.22יום רביעי 

 אילת -כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם   08:00-19:30

 :03.03.22יום חמישי 

 אילת -כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם   08:00-19:30

 :04.03.22יום שישי 
 במשרדה של גלית  –אמץ  -יפתח חצור   07:00-08:00

 במשרדה של גלית  –יוסי גרוס    08:00-09:00

 חיבת ציון במשרדה של גלית  –ג'ני    08:45-09:45

 חוות הנוי  –תערוכת זנים/ עופר רוזנברג    10:15-11:30

 גלית מברכת-המקום החדש לאוסף עבודותיו של שרגא ווייל -של שרגא" "האיטלייה   12:00-13:00

 :06.03.22יום ראשון 

 נסיעה   07:00-09:45

 , ירושלים7בנק ישראל חדר ישיבות שרה, -פגישה עם רשות ניקוז ונחלים שרון   09:45-10:45

 נסיעה    11:00-13:00

 הפסקה   13:00-14:00

 פ"ע גלית ואושרת    14:00-14:30

 נסיעה ליקום    15:00-16:00

  Eבניין  greenworkיקום -חנוכת בית התנועה   16:00-18:00

 נסיעה למועצה    18:00-18:30

 אולם ישיבות גדול-ועד מנהל העמותה לקידום הספורט עמק חפר   18:30-20:30

 :07.03.22יום שני 

 במשרדה של גלית שאול-אסנת שטרן   07:15-08:00

 אצל גלית -פ"ע שגיא וגלית   08:00-09:00

 אצל גלית  –היכרות ענבר נבו + גלית שאול + שגיא    08:40-09:00



 בחדרה של גלית -צילום סרטון לפורים   09:00-09:10

 נסיעה לאביחיל בית הגדודים    09:30-10:00

 גלית מברכת  10:30-אירוע יום האישה בית הגדודים   10:00-12:00

 רמות ים נסיעה ל   10:30-11:00

 בית ספר רמות ים  -הרצאה של גלית לרגל יום האישה למועצת תלמידים   11:00-12:00

 נסיעה למועצה    12:00-12:30

נציגי משרד התחבורה, קווים, מוביט, עמק חפר ולב  –הצגת ממצאים והצעות לשירות קוויקר    12:00-13:30

 בזום –השרון 

 פ"ע גלית ואושרת    13:30-13:45

 הפסקה   13:30-14:30

מפקד ימ"ר מג"ב מרכז+ אלדד/ פגישת הכנה לכנס  -יועמ"שית מג"ב + ערן נישן –דנית גרשטיין    14:30-15:30

 במשרדה של גלית  -במרץ באפיקי עמק חפר 14בתאריך 

 נסיעה לבית חירות    15:30-16:00

 הדרך Mקניון  -מסיבת הברית של אריאל )נצחיה לפידות(   16:00-16:30

 נסיעה למועצה    16:30-17:00

 במשרדה של גלית  ,בניין המועצה -מנהל היישוב כפר ויתקין -פלג אוריון   17:00-17:30

חדר  ,מועצה-עלויות כדורסל שלוחת קדם: גלית, יעריב, פיליפ, ליאור קפלינסקי, יוני שרצר   17:30-18:00

 ישיבות קטן

 מועצה, חדר ישיבות קטן -קדם עם נציגות ההוריםעלויות כדורסל שלוחת    18:00-18:30

 בחדרה של גלית -פ"ע גלית ויעריב   18:30-19:30

 מועצה, אולם ישיבות גדול -סיירת חקלאית   19:30-20:30

 

 08.03.22יום שלישי 
 בחדרה של גלית -אודי גבירצמן+ יעריב בנושא פתיחת מגמת המוזיקה ברופין בשנה הבאה   07:00-07:30

 בחדרה של גלית  -נעמי פארן   07:30-08:00

 בספרייה  -קריית החינוך רופין -הרצאה בפני תלמידי כיתות י'  -שבוע הנערה   08:00-09:00

 נסיעה לירושלים    09:30-11:30

 להתקשר לארז כוכבי לנחם על מות אחותו ז"ל    10:00-10:10

 ירושלים כנסת  -מנשה בקו המסילה המזרחית -חפר שינוי בתוכנית להקמת תחנת רכבת עמק   11:30-12:30

 נסיעה למועצה    12:30-14:00



 אולם ישיבות גדול  –מסיבת פרידה לשמעון סגרון    14:15-15:15

 במשרדה של גלית שאול  -הילה עיני   15:00-15:45

 נסיעה לקדם   16:00-16:30

 ם ההופעות קדם, מתח -גלית מברכת -צעדת תנועות הנוער   16:30-17:30

 09.03.22יום רביעי 
 בחדרה של גלית שאול  -התחנה לטיפול פסיכולוגי   07:00-07:45

 במשרדה של גלית  -עמית + אוסנת הכנה לפגישה   07:45-08:30

 במשרדה של גלית שאול  -פתרון בית קברות אביחיל   08:30-09:30

 גלית מברכת  –אולם הנדסה רופין  –יום האישה הבינלאומי    09:45-11:45

  9-כנס הנהגות המושבים השנתי ה   12:00-21:00

 בזום  –פ"ע הכנה למשנה עם גלית שאול + חיזקי    12:15-13:00

 בזום –חופי רחצה    13:00-13:30

 גלית ויעריב  –שיחה טלפונית    13:30-14:00

 ים ביישוב הכפרי" גלית משתתפת בפאנל "אתגרים קהילתי –כנס הנהגות המושבים    18:00-19:30

 :10.03.22יום חמישי 
 9-כנס הנהגות המושבים השנתי ה   08:00-17:30

עו"ד  -הותמ"ל ופיתוח הכפר אל מול העיר –גלית משתתפת בפאנל  –כנס הנהגות המושבים    10:00-11:30

 יו"ר מטה הדיור הקרקעות החקלאיות והשטחים הפתוחים. -שלמי איידלר

 11.03.22יום שישי 
 בניין המועצה  –טקס חתימה עם ברזיל    09:00-10:30

 נסיעה לחבצלת השרון    10:30-11:00

נושא ההרצאה : ד"ר גלית  -גלית מרצה –יום האישה הבינלאומי חבצלת/שושנת העמקים/אביחיל    11:00-12:00

 מילדה שרצתה לשנות את העולם לראשת מועצה -שאול תשתף אותנו בסיפורה האישי

 12.03.22 יום שבת
 גלית מברכת  -פתיחת תערוכת ציורים ליאנה ה. גרוס "בין זכרון לדמיון"   19:00-20:30

 20:50גלית מברכת ב –מסיבת פורים עובדי מועצה    20:00-23:00

 

  



 13.03.22יום ראשון 
 במשרדה של גלית שאול  -עמית , יעריב, ירונה   07:00-08:00

 במשרדה של גלית  –אופירה    08:00-08:30

 במשרדה של גלית  –פסולת בנייה   בנושא: 11כאן  -ראיון של גלית ליפעת גליק   08:30-09:30

 מטבחון    09:30-12:00

 דוח ביצוע מ.ג.ע.ר, מוזמנים : נתן קלימי ודימה גור  -מטבחון   09:30-10:30

ב, קרן קדמי, שלמה ולדמן, בני צימרמן ומתן משק המים והביוב, מוזמנים: שגיא בן יוא –מטבחון    10:30-11:30

 בירן 

 משרדה של גלית שאול  -קו התפר עם טל רוסו   11:30-12:00

 במשרדה של גלית שאול  –יהודה אטיאס+ יעריב    12:15-13:00

 הפסקה    13:00-14:00

 תוכנית כוללנית עמק חפר -דיון בנושא תיאום ויישור קו   14:30-15:30

 בזום  –פגישת הכנה לפגישה עם רמ"י  –בועז מקלר+ גלית שאול +צור    15:45-16:45

 לנחם את גיל שריג    16:45-17:00

 בסיס מטכ"ל בקרייה –גלית משתתפת  –כנס ראשי רשויות בראשות הרמטכ"ל    17:00-20:00

 14.03.22יום שני 
 ה של גלית שאול במשרד –אייקה ישראל אהרוני תושב מכמורת    07:00-08:00

 נסיעה למעיין שחר    08:00-08:30

 מעיין שחר  –רונדו    08:30-09:30

 גלית מברכת  09:45 –יום עיון ראשי שלוחת תביעות מג"ב הכרת הפשיעה הכפרית    09:00-14:00

 נסיעה לאפיקי עמק חפר    09:30-09:45

 נסיעה להדסה נעורים לאולם התרבות    10:30-11:00

 גלית מברכת  –נורית הירש  –מופע מפעל הפיס    11:00-11:30

 נסיעה חזרה לאפיקי עמק חפר    11:30-12:00

 נסיעה למועצה    13:30-14:00

 חדר ישיבות במועצה  –ועדת משנה    14:00-18:00

 בזום  –בית ספר לפוליטיקה  –נשים פעילות פוליטיות  –גלית משתתפת בפאנל    15:00-15:30

 במשרדה של גלית שאול  –הסעות לשנה הבאה    18:00-18:45

 במשרדה של גלית שאול  -עמית + ירונה בנושא קרית החינוך רופין   18:45-19:10

 נפגשות במשרד של גלית -גלית + מיכל אביחי   19:10-20:10



 :15.03.22יום שלישי 
 תחפושות בגנים ובבתי הספר    07:45-10:00

 ע גלית ואושרתפ"   10:00-10:30

 אצל חיזקי  –הרמת כוסית ליום הולדתה של אסתי    10:30-11:00

 קריית החינוך רופין  –פורים    11:00-11:30

  20.03.22שיחת הכנה לפגישה בתאריך    11:30-12:30

 דינה זילבר+ הפסקת צהרים    12:30-14:00

 במשרדה של גלית -בראוראש העיר טו -פגישת היכרות עם מר פונטיצ'לי   14:00-14:30

 נסיעה לירושלים    14:30-16:30

 שר התרבות והספורט, בנושא הבית לשירה -אצל השר חילי טרופר   16:30-17:30

 נסיעה למועצה    17:30-19:00

 

 :16.03.22יום רביעי 
 נסיעה לירושלים    06:30-09:00

 חשב רשות מקרקעי ישראל בנושא חלף היטל השבחה – אצל דן דונן   09:00-10:15

 נסיעה למועצה    10:30-12:30

 פ"ע גלית ואושרת    12:30-13:15

 עדי צ'צ'יק במשרדה של גלית    13:30-14:00

 בזום -פגישת הכנה לשיתוף ציבור בבת חפר   14:00-14:30

 בחדרה של גלית  –תכנון קורס דוברות    14:30-15:00

 לילידי חודש אפריל  –כתיבת ברכות לעובדי המועצה    15:00-15:30

 אולם ישיבות  –דלת פתוחה    15:30-17:20

 במשרדה של גלית  –בסקי לגיא ויצ'   17:30-18:30

 פגישת הכרות וועד חדש בחן + יו"ר + נציג מליאה יואב סר סלע    18:30-19:30

 מועדון לחבר משמר השרון  ארוחת ערב עם הברזילאים =   20:00-22:00

 : 17.03.22יום חמישי 
 חופשה מאורגנת  –פורים 

 :18.03.22יום שישי 
 פעילות פרטית    10:00-13:00

 אזכרה לזוהר    13:00-14:00

 פורימון במתחם בת חפר    13:45-15:45

 

  



 :20.03.22יום ראשון 
 מירי קיש דגן כפר ויתקין    07:00-08:00

 מטבחון    08:00-10:30

וולטאי בנכסי המועצה שבתחומם, מתן רשות לוועדים מקומיים להתקין מתקן פוטו  –מטבחון    08:00-08:30

 מוזמנת להציג נתונים : טל דר 

עדכון דיון בוועדת יישובים על פורמט ביקורי מטה סבב שלישי, מוזמנים: נחמה+ מח'  –מטבחון    08:30-09:00

 יישובים

 מציג יעריב  –תקציב של שיפוצי קיץ, יעריב יציג בדיון התחייבות קודמות  –מטבחון    09:00-09:30

 , מציג יעריבקליטת עולים בעמק חפר –מטבחון    09:30-10:00

 בזום  –פגישה בנושא מ"א עמק חפר רפורמת מפקחים וטרינרים    10:30-11:30

 אלי אלוני שיחה עם    11:30-12:00

 בזום  –פרוייקט תחבורה שיתופית    12:00-13:00

 במשרדה של גלית  – 3היערכות לקראת סבב ביקורי מטה מס'  –אלדד    13:00-13:30

 פ"ע גלית ואושרת    13:30-14:00

 אולם ישיבות  – 2ועדת היגוי כביש    14:00-15:30

 במשרדה של גלית  –מרחב צפון ם מנהל התאחדות התעשייני –היכרות עם רועי ישראלי    15:30-16:30

 חברי וועד מקומי בית יצחק + מנהל היישוב : הכרות, תשתיות, אולם ספורט ביה"ס בית יצחק    16:30-17:30

 משרדה של גלית  –פגישה בנושא גביית ארנונה מפעוטונים בעמק    17:30-18:15

 בנושא שימוש בקמיני עצים בעמק שיחה עם תלמידי כיתה י'ב מקריית החינוך רופין    18:15-19:00

 בזום  –הכנה לפגישה אצל דוד מזרחי בנושא בחן אוטופיה    19:00-19:30

 נסיעה לבת חפר    19:30-20:00

 אולם ספורט בת חפר –שיתוף ציבור "תשתיות ביוב" בת חפר    20:00-22:00

 

 :21.03.22יום שני 
 יערכות לקראת משחקי הגמר בכדורסל תאום ציפיות וה   08:00-08:30

 במזכירות בת חפר  –צור אוריון    08:30-09:00

 מזכירות בת חפר  –מנשה, פגישת עדכון, תיאום ותכנון -תחנת רכבת עמק חפר   09:00-10:00

 מזכירות בת חפר  –מידד כלפון    10:00-11:00

 ה שחר ז"ל אם המשפחה דפנ –ניחום אבלים של משפחת שחר    11:10-11:40

 סטארה מסעדת  –גלית אלדד ואופירה   11:40-12:10

 מירוץ מעיין שחר   11:45-13:20

 נסיעה למעיין שחר    12:10-12:25

 גלית מעניקה גביעים + ברכה קצרה  –טקס הענקת גביעים    13:00-13:15

 נסיעה למועצה   13:30-14:00



 נסיעה לכפר ויתקין    14:30-15:00

 לוויה של גיא אייל ז"ל    15:00-16:00

 נסיעה למועצה    16:00-16:30

 במשרדה של גלית  –עמית + עומר + יפתח חצור מושב אמץ    17:00-17:45

 עומר ארנון ורונן מצטרפים לפגישה במשרדה של גלית    17:15-17:45

 נסיעה לבית הראשונות    17:45-18:00

 אירוע סיום, גלית מברכת  – 2המאיצות    18:00-20:00

 

 :22.03.22יום שלישי 
 פעילות פרטית    08:00-12:00

 ניחום אבלים גיא אייל ז"ל    12:00-12:45

 נסיעה לעין החורש    12:45-13:00

 עין החורש בוסתן אלישע  –צילום סרטון חדש לצעדת עמק חפר עם יעל הדוברת    13:00-13:30

 נסיעה למועצה    14:00-14:30

 במשרדה של גלית  –מתחם נינג'ה    14:30-15:15

 במשרדה של גלית שאול –יוכבד מרגלית חברת מליאה    15:15-15:45

 המשך כתיבת ברכות לחוגגים יום הולדת אפריל    16:00-16:30

  בשיחה טלפוניתנתן קלימי    16:15-16:30

 נסיעה לחדרה    17:00-17:30

 "שיח נשים" עובדות המועצה שת"פ ועד + יועצת : גלית מברכת    17:30-20:00

 

 : 23.03.22יום רביעי 
 גיל פלוטקין במשרדה של גלית    07:00-08:00

 בזום  –גלית, חיזקי, שגיא, עמית  –מט"ש יד חנה    08:00-08:30

 ראש מועצה מקומית דיר אל אסד  –אחמד דבאח    11:00-13:00

 נסיעה לפארק תעשיות    11:45-12:00

 פארק תעשיות במנהלת הצגת פארק תעשיות ויציאה לסיור    12:00-13:00

 נסיעה למועצה    13:00-13:30

 החינוך רופין  תקריי עמית + ירונה + רונן דורי בנושא :   13:30-14:15

 במשרדה של גלית  –דלת פתוחה    14:40-17:20

 במשרדה של גלית  –עמית    17:30-18:00

 אולם ישיבות  –ישיבת מליאה    19:00-21:00

 



 : 24.03.22יום חמישי 
 פגישה סטאטוס בית הראשונים    07:45-08:45

 נסיעה לחוות הנוי    08:45-08:55

 מפגש עם סטודנטים לתואר שני במינהל ומנהיגות חינוכית    08:55-09:10

 נסיעה למועצה    09:10-09:20

 אולם ישיבות  –יום הולדת לילידי מרץ    09:00-10:00

 בזום –שיחת הכנה עם ברק  –( 4/6יום עיון אגני רשות ניקוב )   11:00-11:30

 –רשות ניקוז  –לגבי בעלי עניין בנחל חדרה אלכסנדר ופולג  –גלית מגיעה לחצי שעה ראשונה    11:30-12:00

 אולם ישיבות גדול 

משרדה  –המשאב האנושי בהתנדבות ברשויות  –בשאלה  -הקלטת פודקאסט בתחום ההתנדבות   12:00-13:30

 של גלית 

 הפסקה    13:30-14:00

 בזום  –מפקד האוכלוסין    14:00-14:30

 חדר ישיבות  –תוכנית כוללנית לימוד התכנית למטבחון    14:30-17:30

 שרדה של גלית ארמין בנושא תחבורה במ   16:45-17:45

 יובל הפלר במשרדה של גלית    17:45-18:15

 של גלית  -ירמי כהן, עולש    18:15-19:15

 

 :25.03.22יום שישי 
 וינגייט בבריכה הלאומית –גלית מברכת  –אליפות עמק חפר "ארנה" הפתוחה בשחייה    09:15-10:15

 

 :26.03.22יום שבת 
 פארק השרון  –גלית מברכת  -עובדיהניווט האביב לזכר לוי    09:00-12:00

 

 : 27.03.22יום ראשון 
 רשות מקרקעי ישראל וציוותו  -מנהל המחוז –סיור של דוד מזרחי    09:00-13:00

 הפסקה    13:30-14:00

 אולם ישיבות גדול  –מטבחון    14:00-15:45

 אגנים ירוקים  16:00ניסים אלמון הכנה לפגישה בשעה    15:45-16:00

 במשרדה של גלית  –אגנים ירוקים    16:00-17:00

 בזום  –גלית מברכת  -וובינר חשיפה למסלול האצה   17:00-17:10

 במשרדה של גלית  –צילום סרטון לעמותת שכן טוב  –יעל    17:30-18:00

 ית במשרדה של גל –פגישה עם נציגי קש"ח ומשלחות נוער ומבוגרים מזיגן ויטגנשטיין    18:00-19:00

 



 :28.03.22יום שני 
 אילת  –ועידת איגוד התאגידים העירוניים    08:00-19:00

 

 :29.03.22יום שלישי 
 אילת  –ועידת איגוד התאגידים העירוניים    08:00-19:00

 בזום  –עדכון מתהליך המסירה של חוף מכמורת וקבלת החלטות לפעולה    17:00-17:30

 

 :30.03.22יום רביעי 
 אילת  –ועידת איגוד התאגידים העירוניים    08:00-19:00

 בזום  –פ"ע הכנה למשנה עם חיזקי וארמין    09:00-10:00

גלית שאול + חיזקי סיבק + יעריב + עמית בן צבי + מתן בן דוד + ירונה + אופיר  -הערכת מצב   17:00-18:30

 בזום –ביטון משטרת שדות 

 

 : 31.03.22יום חמישי 
 אילת  –ועידת איגוד התאגידים העירוניים    08:00-19:00

 במסגרת הוועידה גלית משתתפת בפאנל בנושא: במי ישראלים מאמינים    10:00-11:00

 חוגלה  –ניחום אבלים רחל קאופמן ז"ל   17:30-18:00

 גבעת חיים מאוחד  –ניחום אבלים יהודה גלר ז"ל    18:00-19:00

 נסיעה    19:00-19:30

 ניחום אבלים על מות בנה של תמר שוורץ    19:00-19:30


