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1 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
7 ספטמבר 2019

יום שני 2 ספטמבר
 פ"ע בנושא אספקת מים ממקורות - 09:00 - 09:30
 - Hila Ben-Anatאודליה+מאיר
 תוכנית אסטרטגית חינוך - דראפט שני09:30 - 10:30
 - Hila  מפגש 9 - בנושא ניהול בעולם טכנולוגי 11:30 - 19:30

Ben-Anat
 (היכל שלמה -  ישיבת הנהלה - מועצת יש"ע17:30 - 19:30

 - lishka@myesha.org.ilהמלך ג'ורג 58 ירושלים, חדר 101)
 (בלפור  מפגש רוה"מ עם ראשי רשויות של יש"ע 19:30 - 20:30

5 ירושלים )

יום רביעי 4 ספטמבר
 - Hila  ביקור בגני ילדים (עם אודליה ואורלי)08:30 - 10:00

Ben-Anat
 ניחום אבלים10:00 - 10:30
 פגישה בנושא ספורט עם ברק ליבנה 10:30 - 11:30

 - Hila Ben-Anat(+שירי+אודליה) 
 - Hila  ניקוז ברחוב נגב - עם אודליה ושירי11:30 - 12:00

Ben-Anat
 פגישת הכנה לקראת פגישה עם דרייפוס - 12:00 - 12:30

 - Shy Rosenzweigמנכ"ל משרד השיכון
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם גבע קבסה13:30 - 14:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 אירוע ההשקה של "הזירה" תכנית צוותי 16:00 - 19:00

 -  (מרכז פרס לחדשנות, קדם  132 יפו)החדשנות בשלטון המקומי
מרדכי כהן

 תושב/ת19:00 - 20:00

יום שישי 6 ספטמבר
 טקס פתיחת שנה"ל בנופי החורש 08:30 - 09:30

 - Hila Ben-Anat(+אורלי+אודליה)

שבת 7 ספטמבר

יום ראשון 1 ספטמבר
 דברי ברכה בטקס פתיחת שנה"ל בי"ס צופה 08:30 - 09:00

 - Hila Ben-Anatשרון (עם אודליה ואורלי)
 - Hila ביקור במוסדות חינוך (עם אודליה ואורלי)09:30 - 12:00

Ben-Anat
 דברי ברכה בטקס פתיחת שנה"ל בחט"ב חצב10:00 - 10:30
 - Shy Rosenzweig ביקור גדעון סער13:00 - 15:00
 תושבים16:00 - 17:00
 הלוויה17:30 - 18:30

יום שלישי 3 ספטמבר
 בנהיגה - פנוי לשיחות08:30 - 10:00
 (רח' שבטי  הסעות אלפי מנשה - עמוס שקדי10:00 - 11:00

 - עמוס שקדיישראל 29 קומה 2,  ירושלים)
 בנהיגה - פנוי לשיחות11:00 - 12:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Orly Perlman תושב/ת15:00 - 15:30
 תושב/ת15:30 - 16:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:00 - 16:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:30 - 17:00
 תוכנית תזרים 17:30 - 18:30
 מאבק בתחנת הכוח - זאב ביאלסקי + יגאל 19:30 - 20:30

 (קפה שלונסקי, רח' הנשיאים 47 רעננה)להב + יובל ארד 

יום חמישי 5 ספטמבר
 - Hila Ben-Anat סיור בגני ילדים גבעת טל 09:30 - 10:30
 סיור עם מנכ"ל משרד השיכון בני דרייפוס + 11:00 - 12:00

 - Hila Ben-Anatעזרא ימין מנכ"ל ערים (+אודליה+גיתית+אריה)
 תושב/ת12:30 - 13:00
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 תושב/ת16:00 - 16:30
 - Odelia  (מטע הזיתים בכרמי יוסף) חתונה לובטון19:00 - 22:30

Guttel
 קורין אלאל - ביולק21:30 - 22:30
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8 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
14 ספטמבר 2019

יום שני 9 ספטמבר
 בנהיגה - זמין לשיחות07:30 - 09:00
  פגישה במשרדי הות"ל - התנגדות לתחנת כוח09:00 - 11:00

(בית הדפוס 12 קומה 7 גבעת שאול, ירושלים)
 בנהיגה - זמין לשיחות11:00 - 12:30
 שיחה עם תמי נאסה13:00 - 13:30
 פ"ע עם מאיר14:30 - 15:00
 מענה למיילים תושבים16:00 - 16:30
 תושב/ת17:30 - 18:00

יום רביעי 11 ספטמבר
 דיון להפקדה תב"ע עיקולים08:00 - 08:30
 פגישה בנושא קולות קוראים עם חברת שחף - 09:00 - 10:00

 - Ruti Yaakobiדינה עטיה (מנכ"לית)+ערן אינדק 
 פגישה בנושא אזה"ת החדש - בני גפן+משה 10:00 - 11:00

 - Hila Ben-Anatיחיאל+גיתית+אודליה
 פ"ע עדכונים בנושא אזה"ת החדש - משה יחיאל11:00 - 11:30
 פגישה עם רחל שחר מנהלת אזור ירושלים - 11:30 - 12:30

 - Shy Rosenzweigדואר 
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig תושב/ת15:00 - 15:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת16:00 - 16:30
  פגישה בנושא תקשורת (מתנ"ס) - אווה אופיר16:30 - 17:00
(054-4646159)Hila Ben-Anat - 

 לוקח את מיכאל 17:00 - 18:30
 -  (אורית ביטלה את הפגישה) פ"ע עם אורית שגיא18:30 - 19:30

Hila Ben-Anat

יום שישי 13 ספטמבר
 "כולנו מיוחדים" - לומדים ביחד - נאבקים ביחד 08:00 - 10:30
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:15 - 08:45
 תושב/ת09:00 - 09:30

שבת 14 ספטמבר

יום ראשון 8 ספטמבר
 תוכנית אב לתחבורה - צוות תחבורה - אלפי 11:30 - 13:00

 -  (רח' יפו 97, ירושלים (חדר ישיבות גדול))מנשה 
lishka@myesha.org.il

 אביבה בן רפאל - הקמת עמותה לקרן גיוס 15:30 - 16:30
 - Hila Ben-Anatכספים לאלפי מנשה (+אודליה+אילן+אורלי)

 פגישה עם שבט נחשון - יוסי קנפינו ושרית 17:00 - 17:30
 - Shy Rosenzweigאביטל 

 - Hila Ben-Anat אזכרה - אורנית אברמוביץ ז"ל 18:00 - 18:30

יום שלישי 10 ספטמבר
 סדנת מנהלים (עם 10:00 - 14:30

אילן+אודליה+אורלי+אריה+מאיר+אילנית+גיתית+אריה+או
 - Hila Ben-Anat (מפעם מעלה אדומים)רי מחלב)

 הפסקת צהריים14:30 - 15:30
 (ראש העין ) ניחום אבלים 15:30 - 16:00
 תושב/ת17:30 - 18:00
 אילן בוטבול - ראיון לעיתון 18:00 - 18:30
 פ"ע בנושא חוג כושר קרבי עם המתנ"ס (גיא 19:00 - 19:30

שרון+אריק אדיב+אירית) 
 -  ראיון - מועמד לניהול מתנ"ס אלפי מנשה 20:00 - 20:30

מחוז מרכז משרד
 - מחוז ראיון - מועמד לניהול מתנ"ס אלפי מנשה20:30 - 21:00

מרכז משרד

יום חמישי 12 ספטמבר
 - אירית רמון-חיון (מועצה) שי + אודליה + אירית 08:15 - 09:30
 - ידידיה פרל -  אבני דרך - פרויקט "אלפי מנשה"09:30 - 10:00
חברת אבני דרך
 - Ilan Dolev תקציב פיקוד העורף - עם אילן10:15 - 10:45
  קידום פרויקטים מחיר למשתכן - אלפי מנשה12:00 - 13:00

(מנהל התכנון ועדות מחוזיות - דרך מנחם בגין 125 ת"א, קומה 13 
 - nirm@mof.gov.il(חדר ישיבות קטן) )

 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 מענה מיילים 15:30 - 16:00
 הלוויה רועי ברקת ז"ל 17:00 - 18:00
 תושב/ת18:30 - 19:00
 תושב/ת19:00 - 19:30
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15 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
21 ספטמבר 2019

יום שני 16 ספטמבר
 מפגש 10 - בנושא ממנהל למנהיג - מנהיגות 10:00 - 18:00

 - Hila Ben-Anat (אונ' ת"א)פורצת דרך
 - Hila Ben-Anat ברית מילה - אלי 17:30 - 19:00

יום רביעי 18 ספטמבר
 תל"ן בבית ספר - מאיה נווה 08:30 - 09:00
 תושב/ת10:00 - 11:00
 בנהיגה - זמין לשיחות11:30 - 12:30
 פגישה עם נחמה ורטר (+אודליה גוטל+גיתית 12:30 - 13:30

 (משרד התחבורה רח' בנק ישראל 5 קומה 5 חדר 5134 ירושליםלסר)
 - Hila Ben-Anat, חניון בסנימה סיטי )

 בנהיגה - זמין לשיחות13:30 - 14:30
 לוויה15:00 - 16:00
 (גן לאומי נבי ערב פרידה תא"ל ערן ניב (+אריה)17:00 - 20:00

סמואל )

יום שישי 20 ספטמבר

שבת 21 ספטמבר

יום ראשון 15 ספטמבר
 תושב/ת09:30 - 10:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת11:00 - 11:30
 - gitit  ישיבת רשות רישוי עם גיתית וישראל11:30 - 12:00

lasser
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 הכנה לפגישת תביעות16:30 - 17:30
 הכנה לישיבת מועצה17:30 - 18:00
 פגישה בנושא סטטוס תביעות משתתפים: שי, 18:30 - 19:30

 - Hila Ben-Anatאודליה חייקין אילן ושירי 
 - Hila Ben-Anat ישיבת מועצה 19:30 - 21:00

יום שלישי 17 ספטמבר
 - Hila Ben-Anat שבתון - בחירות08:00 - 17:00
 הכנת שופר לילדי הישוב עם הרב שניאור 17:00 - 17:30

 (במרכז המסחרי - בגבעת טל)(חב"ד)

יום חמישי 19 ספטמבר
 פגישת הכנה לקראת ביקורה של אילנית שושני 09:00 - 09:30

 - Shy Rosenzweig(גיתית+אודליה) 
  הרמת כוסית לראש השנה ואסיפה כללית 11:00 - 14:00

(קרית שדה התעופה - אולמי אבניו )
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila  קובי בקה - פיתוח מרכז מסחרי גבעת טל 17:30 - 18:00

Ben-Anat
 (מועצה מקומית אלפי  ישיבת מליאה מתקיימת20:00 - 22:00

 - gitit lasserמנשה)
 (במתנ"ס בקומה  הרמת כוסית מתנדבי משטרה 20:00 - 20:30

העליונה )
 מופע תרבות אזרחים ותיקים - שרי / ועוזי פוקס 20:30 - 21:30

 - Hila Ben-Anat (במצפה השניים )(מועדון 55 )



4 13/05/2020 11:26Shy Rosenzweig

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

22 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
28 ספטמבר 2019

יום שני 23 ספטמבר
 ועדה במשרד הכלכלה ל-2 הבקשות המתוקנות09:00 - 09:30
 קובי אלירז (יועץ לשעבר לשר הבטחון) 10:30 - 11:00

 - Hila Ben-Anat+אודליה 
 גיל ליבנה 12:00 - 13:00
 ישראל אפריאט - פיתוח תחבורה13:30 - 15:00
 תושב/ת15:30 - 16:00
 - Hila  דורון ויטנברג  (במאי)  16:00052-8330169 - 16:30

Ben-Anat
 - Hila Ben-Anat פ"ע עם אודליה 17:00 - 17:30
 ערב פתיחת שנה ופרידה מפורשות (צופה שרון)19:30 - 21:00

יום רביעי 25 ספטמבר
 בנהיגה - זמין לשיחות09:00 - 10:30
 (פיקוד מרכז - חד"ן שקם ) הרמת כוסית פקמ"ז 10:30 - 14:00
 בנהיגה - זמין לשיחות14:00 - 15:00
 מיכאל15:00 - 17:00
 תושבים18:00 - 19:30

יום שישי 27 ספטמבר

שבת 28 ספטמבר

יום ראשון 22 ספטמבר
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 08:30 - 10:30
 ביקור אילנית שושני 10:30 - 13:30

 - Hila Ben-Anat(גיתית+אילן+אודליה+אורלי+רחל שטיינר)
 פגישה עם חברת פלאפון - מירב איטח 14:30 - 15:30

 - Hila Ben-Anat(+אודליה+גיתית)
 פגישה עם מיכאל תבור 17:00 - 17:30
 ניחום אבלים18:00 - 19:30
 (מתחם הרמת כוסית צוות כיבוי אש אלפי מנשה 20:30 - 21:00

 - Shy Rosenzweigהכבאית )

יום שלישי 24 ספטמבר
 תושב/ת08:30 - 09:00
 ביקור מנהל בנק מזרחי שמעון (+אודליה+אילן)10:30 - 11:30
 - Hila Ben-Anat פגישה בנושא "קהילה סורגת"12:00 - 12:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Shy Rosenzweig משה יחיאל - עדכונים 16:00 - 16:30
 תושב/ת16:30 - 17:00
 (מגרש מקורה חט"ב  לידיעה: יריד מתנות קטנות17:00 - 17:30

חצב)
 - Hila Ben-Anat הרמת כוסית עובדים18:00 - 19:30
 תושבים19:30 - 20:30

יום חמישי 26 ספטמבר
 בנהיגה - לא זמין08:00 - 09:00
 כנס ראשי רשויות + הרמת כוסית לרגל ראש 09:00 - 13:00

 (מינהל אזרחיהשנה עם ראש המנהל האזרחי תא"ל רסאן עליאן
 - Hila Ben-Anatאוגדת איו"ש בית-אל - חדר דיונים לבן)

 מצגת סיכום14:00 - 16:00
 הלוויה 17:30 - 18:00
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29 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
5 אוקטובר 2019

יום שני 30 ספטמבר
 חג08:00 - 16:00

יום רביעי 2 אוקטובר
 מיילים תושבים08:30 - 09:30
 סיבוב ביישוב09:30 - 11:00
 פגישה בנושא קירוב עם בני נוער ישראלים 11:00 - 11:30

 - וערבים (+גבע+אבי מאיסי+מוחמד (פלשתיני פעיל שלום)
Hila Ben-Anat

 ביקור בעבודות גבעת טל ב'12:00 - 13:00
 (יהוד) הלוויה 15:00 - 15:30
 תושב/ת18:00 - 18:30

יום שישי 4 אוקטובר
 תושב/ת08:30 - 09:00

שבת 5 אוקטובר

יום ראשון 29 ספטמבר
 ערב חג ראש השנה08:00 - 16:00

יום שלישי 1 אוקטובר
 חג08:00 - 16:00

יום חמישי 3 אוקטובר
 - Ilan Dolev תושב/ת09:30 - 10:00
 תושב/ת10:10 - 10:40
 הצגת התכנון העקרוני לפרויקט מתחם התבור 11:00 - 12:00

 - Anna URBuildאלפי מנשה
 מיקום הגריסות - דימה גורדשניקוב (+גיתית 12:30 - 13:30

 - Yoramלסר) 
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 - Hila  פגישה עם אייל ומוריס (+אילן+אודליה) 15:00 - 15:30

Ben-Anat
 אימון ספינינג תרומה להגשמת משאלות 19:00 - 19:30

 (מועדון הספורט)לחולים סופניים 
 אימון ספינינג שני תרומה להגשמת משאלות 20:10 - 20:40

 (מועדון הספורט)לחולים סופניים 


