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28 אפריל 2019 - אפריל 2019
4 מאי 2019

יום שני 29 אפריל
 מיילים08:00 - 08:30
 - (ראש המועצה) גיתית - חלופות למשרד השיכון 09:00 - 10:00

Hila Ben-Anat
 פגישה עם חן ברמלי10:00 - 10:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת11:00 - 11:30
 דראפט - מדיניות אכיפה12:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 נאומים לטקסים15:00 - 17:00
 פגישה עם תושבת 17:00 - 17:30
 לייב שאלות ותשובות17:30 - 18:00
 הלוויה 18:00 - 18:30
 משחק אחרון מכבי אלפי מנשה18:30 - 19:00

יום רביעי 1 מאי
 מיילים08:00 - 09:00
 בנהיגה - לא זמין לשיחות09:00 - 10:00
 (קדושי מצרים 28  סיור עם גבע+אודליה +אורלי10:00 - 12:00

 - Hila Ben-Anatיהוד-מונוסון, כניסה דרך ביה"ס יהודה הלוי)
 נהיגה - לא זמין לשיחות12:00 - 13:00
 שיחה עם איתן ממשרד הפנים13:30 - 14:00
 סימה בינשטוק14:30 - 15:00
 - Hila Ben-Anat ועדת שניים שי, גיתית וישראל15:00 - 15:30
 הכנה ליום הזיכרון15:30 - 17:30
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושב 17:30 - 18:00
  "זכרון בסלון" סיפורים מפי שורדי השואה18:30 - 22:00

 - אירית רמון-חיון(אינקובטור)

יום שישי 3 מאי
 תושב/ת09:00 - 09:30
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10
 חזרות על הבמה13:30 - 17:00

שבת 4 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 מיילים תושבים08:30 - 10:00
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות11:00 - 13:00
 יציאה להקלטות13:15 - 16:00
 משה אופיר פגישת עבודה - משה אופיר לא 16:00 - 17:00

הגיע
 (במעון ניצני  פותחים שולחן למימונה קהילתית 17:00 - 19:00

 - Hila Ben-Anatטל )

יום שלישי 30 אפריל
 מיילים08:00 - 09:30
 (הר גלעד 2 אלקנה ) אצל אסף מינצר - אלקנה09:45 - 10:30
 נהיגה - זמין לשיחות10:30 - 12:00
 הזמנה: הרמת כוסית המסורתית לקראת יום 12:00 - 14:00

העצמאות-אצל אלוף פיקוד מרכז, יום ג׳ 30 באפריל 2019, 
(IDT) (shy@44851.co.il) 14:00 - 12:00 ,פיקוד מרכז, שדרות) 

(Jerusalemlishka@myesha.org.il - 
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 טקס החלפת מפקד מרחב שומרון, במעמד ניצב15:30 - 17:00

 (ברחבה האחורית, במרחב שומרון )משה ברקת 
 - Shy Rosenzweig תושב/ת17:00 - 18:00
 - Shy Rosenzweig תושב/ת18:00 - 18:30

יום חמישי 2 מאי
 יום הזיכרון לשואה וגבורה07:30 - 08:00
 - Hila Ben-Anat (בצופה שרון) טקס יום השואה 08:30 - 09:30
  (באולם הפיס) טקס יום הזיכרון לשואה והגבורה10:00 - 11:30
Hila Ben-Anat -

 טקס יום הזיכרון לשואה בנופי החורש שי, 10:00 - 11:00
 - Hila Ben-Anatאודליה, אורלי 
 - אירית רמון-חיון (אולם הפיס) טקס יום השואה10:00 - 11:00
 (בנופי החורש) שיח עם ניצולת שואה 11:15 - 11:45
 פגישת הכנה לקראת ביקורה של אילנית שושני 13:30 - 14:30
 (ראש  פגישה שי, אילן ושוש בנושא תושבת14:30 - 15:00

 - Hila Ben-Anatהמועצה)
 לוקח את מיכאל לחוג16:30 - 17:00
 תושבים18:00 - 20:00
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5 מאי 2019 - מאי 2019
11 מאי 2019

יום שני 6 מאי
 מיילים08:00 - 08:30
 סיור 2 ביישוב עם אודליה לקראת האירועים08:30 - 10:30
 זמין לשיחות10:30 - 11:30
 מפגש עם נשיא המדינה ראובן ריבלין עם ראשי 11:45 - 13:15

 (בגבעת עוז וגאון הרשויות והרמת כוסית לקראת יום העצמאות
בגוש עציון)

 שקד אסיפת הורים15:30 - 16:00
 חזרה גנרלית17:00 - 00:00

יום רביעי 8 מאי
 יום הזיכרון07:30 - 08:00
 (בצופה טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 08:30 - 09:30

 - Hila Ben-Anatשרון)
 -  (באמפי הקטן ) טקס יום הזיכרון - חט"ב חצב09:00 - 10:00

Hila Ben-Anat
 - אירית  (בית העלמין) טקס זכרון בבית העלמין11:00 - 12:00

רמון-חיון
 - Hila Ben-Anat טקס בנופי החורש 11:00 - 11:30
 מסיימים בשעה 13:0013:00 - 13:30
 -  (יציאה מ"קיר הנופלים" במתנ"ס) "רצים לזכרם"17:00 - 18:00
אירית רמון-חיון

 חזרה גנרלית18:00 - 19:00

יום שישי 10 מאי
 פגישה עם משפחת אלמגור , מנהלת בית ספר 08:00 - 08:30

 - Shy Rosenzweig (בצופה שרון )והיועצת 
 (בנופי  ההפנינג יום עצמאות שירה והרקדה 08:30 - 09:30

החורש)
 (בבית העלמין ביישוב) אזכרה חיה פלדמן ז"ל11:00 - 11:30
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 11 מאי

יום ראשון 5 מאי
 מיילים08:00 - 08:30
 בנהיגה - זמין לשיחות08:30 - 10:00
 הזמנה: תקציבי הסעות תלמידים ביו"ש 10:00 - 11:00

משתתפים: חננאל דורני ומנכל מוע..., יום א׳ 5 במאי 2019, 
(IDT) (null) 11:00 - 10:00 ירושלים, רחוב שבטי ישראל 29 קומה) 

 - 2josephst@education.gov.il, לשכת החשב)
 בנהיגה - זמין לשיחות12:30 - 14:30
 הפסקת צהריים14:30 - 15:30
 סיור ביישוב לקראת זיכרון ועצמאות15:30 - 18:30
 תושבים18:30 - 19:30

יום שלישי 7 מאי
 אילן בפורום גזברים07:30 - 08:00
 תוכנית הבראה08:00 - 16:00
 - Shy Rosenzweig ביקור אצל משפחות שכולות16:00 - 18:00

יום חמישי 9 מאי
חופש
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12 מאי 2019 - מאי 2019
18 מאי 2019

יום שני 13 מאי
 מענה למיילים08:00 - 09:00
 הכנה לקראת אבי בנבנישתי-רשות הספורט09:00 - 09:30
 ביקור של אבי בנבנישתי משתתפים שי , 10:00 - 11:00

 - Hila Ben-Anatאודליה, אירית וגיא
 סיור בגבעת טל11:00 - 12:00
 הכנת חומר לחשב משרד החינוך12:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 שיחה עם ר.מ כוכב יאיר15:30 - 16:00
 פגישה עם תושבים16:30 - 17:30
  (יתכן שלא תגיע ) פגישה עם דליה נחום-לוי פ.ע.18:00 - 19:00

Shy Rosenzweig -

יום רביעי 15 מאי
 יום הולדת מיטל07:00 - 07:30
 מענה לתושבים במייל08:00 - 09:00
 פגישה עם תושב09:00 - 09:30
 סיור באיזור המדורות - הכנות ל"ג בעומר09:30 - 10:00
 שיחה עם עמליה - מרכז למידה לגני הילדים10:00 - 11:00
 - Shy  (אצל שי) אריה - תוכנית עבודה רב שנתית11:00 - 12:00

Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם גיתית14:30 - 15:00
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם אודליה15:30 - 17:00

יום שישי 17 מאי
 הזמנה: יום משחוק לכבוד המדינה נופי החורש -08:00 - 12:00

לימוד אחר בתוך הכיתות..., יום ו׳ 17 במאי 2019, 08:00 - 
(IDT) (shy@alfe-menashe.muni.il) 12:00 - 

bruria.nofi@gmail.com
 (054-2403880) אושרה ליטבק - חינוך 08:30 - 09:00
 כיתה א נופי החורש איחוד כיתות בהשתתפות: 09:00 - 09:30

 (אצל שי)לינדה חיררי +לימור שטוקלנד +לימור שמואלי
 מביא את מיכאל מהגן11:40 - 12:10

שבת 18 מאי

יום ראשון 12 מאי
 מיילים08:00 - 08:30
 - Shy Rosenzweig משה יחיאל בנושא תב"עות08:30 - 10:00
  פגישה עם מוריס, אייל , מני, שי אילן ואודליה 10:00 - 11:00
 - Hila Ben-Anat(ראש המועצה)
 הכנה לקראת ראש מועצת כוכב יאיר+מנהלת 11:00 - 12:00

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה)מח' חינוך (אורלי ואודליה)
 - Shy Rosenzweig ישיבת צוות12:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה עם ראש מועצת כוכב יאיר מר יובל ארד 15:00 - 16:00

ומנהלת מח' חינוך נורית בר-לב, רחל שטיינר, אורלי פלרמן 
 (אצל ראש מועצת ואודליה גוטל  בנושא הקמת תיכון משותף 

 - Hila Ben-Anatאלפי מנשה רח' גלבוע 116 קומה 2)
 ביקור ופגישת הכרות עם ממ"ר חיים סרגרוף 16:30 - 17:30

 - Hila  (לשכת ראש המועצה )(חדש) + אודליה + אריה + תומר 
Ben-Anat

 תושבים17:30 - 19:30

יום שלישי 14 מאי
 מענה למיילים08:00 - 09:00
 פגישה עם צחי שלום (מרכז ועדת טכנולוגיה 09:00 - 10:00

 (אצל ראש השלטון המקומי) - הכנה לקראת כינוס הוועדה
המועצה )

 פגישה בנושא שלב ב' של הקבלן שייקה אלה 10:00 - 11:00
 (ראשמשתתפים שי, גיתית, אודליה ,  שייקה אלה, ואלעד אלה 

 - Shy Rosenzweigהמועצה )
 פגישה עם מירה דניאל - מפקחת חינוך  מיוחד , 11:00 - 12:00

 - Shy  (אצל ראש המועצה)חגית מנהלת מתי"א + אורלי 
Rosenzweig

 ועדת היגוי קיץ - שי אודליה אורלי אירית אילנית12:30 - 14:00
 - Hila Ben-Anat (בחדר ישיבות)גדי אריה גבע

 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 שיחה עם משרד האוצר לגבי תוכנית ההבראה16:00 - 16:30
 תושבים17:00 - 18:30
 פעילות יום הבנ"ה (יום הבינלאומי נגד 18:30 - 19:30

 - Shy Rosenzweig (בבית הנוער)הומופוביה) לקבוצות המנהיגות

יום חמישי 16 מאי
 מיילים תושבים08:30 - 09:30
 בנהיגה - זמין לשיחות10:00 - 11:00
 (בית ציוני אמריקה,  אסיפה כללית מפעל הפיס 11:00 - 13:00

 - איריס מזרחירחוב אבן גבירול 26, תל אביב )
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה עם יקיר דבס בנושא הגברה ותאורה  - 15:00 - 15:30
 0507742044
 שיחה עם קרן בן מנחם16:00 - 16:30
 - Shy Rosenzweig פ"ע עם שירי זיידמן 16:30 - 17:30
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19 מאי 2019 - מאי 2019
25 מאי 2019

יום שני 20 מאי
  מפגש פתיחה בנושא "ניהול בתנאי אי ודאות" 09:30 - 17:30

 - Hila Ben-Anat(אונברסיטת תל אביב )
 (בבית העלמין אלפי  אזכרה מיטל קראווני ז"ל18:00 - 18:30

מנשה )

יום רביעי 22 מאי
 - Shy Rosenzweig ערב ל"ג בעומר07:30 - 08:00
 סיור איזור מדורות08:00 - 08:30
  הזמנה להשקת המדריך לשקיפות עירונית09:00 - 13:00

 - Hila Ben-Anat(בשלטון המקומי אולם הישיבות קומה 9 ת"א )
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat פגישה עם תושבים17:00 - 17:30

יום שישי 24 מאי
 שי בצפון07:00 - 12:00

שבת 25 מאי

יום ראשון 19 מאי
 פגישה עם יו"ר צופה שרון08:15 - 08:30
 פגישה עם יו"ר נופי חורש09:00 - 09:30
 פגישה עם יוסיאן09:30 - 10:00
 נושאים לשר התחבורה10:30 - 12:30
 מיילים תושבים13:00 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 (מועצה  פגישה - מועצה+החברה למתנ"סים16:00 - 18:00

 - אירית רמון-חיוןמקומית אלפי מנשה)
 תושבים18:00 - 20:00

יום שלישי 21 מאי
 פגישת הכנה לקראת ישיבת הנהלה משתתפים: 09:00 - 10:00

 - Hila Ben-Anat (אצל ראש המועצה)שי, אילן ואודליה 
 יום חילופי שלטון 10:00 - 12:00
 פגישה עם תושבת12:30 - 13:00
 חיתוך מצב ל"ג בעומר13:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 (בית העלמין החדש - כפר נחמן - דרך  הלוויה 17:00 - 19:30

החקלאים רעננה)

יום חמישי 23 מאי
 (ל"ג בעומר)משרדי המועצה סגורים

 בנהיגה10:00 - 10:30
 ביקור באולימפיאדת הילדים ה-12 (מתחרים 10:30 - 12:30

 (במכון וינגייט, מהישוב: בהתעמלות קרקע , כדורסל, שחמט)
נתניה )

 בנהיגה12:30 - 13:00
 ניחום אבלים13:00 - 14:00
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26 מאי 2019 - מאי 2019
1 יוני 2019

יום שני 27 מאי
 שבעה08:00

 שיחה עם גננת מיכאל08:15 - 08:45

יום רביעי 29 מאי
שבעה

יום שישי 31 מאי
 שבעה18:00

שבת 1 יוני

יום ראשון 26 מאי
 - Hila Ben-Anat פגישה עם אירית 08:30 - 09:00
 שיחה עם תושב09:00 - 09:30
 שיחה עם מנכ"ל משרד השיכון - ביטול 78 09:30 - 10:00

יחידות
 שיחה עם איתן כהן - משרד הפנים10:00 - 10:30
 הלוויה 11:00 - 18:00
 הלוויה של אבא 18:00 - 19:00

יום שלישי 28 מאי
שבעה

יום חמישי 30 מאי
שבעה


