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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 



2 13/05/2020 12:26Shy Rosenzweig

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2019

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

6 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
12 אוקטובר 2019

יום שני 7 אוקטובר
 תושב/ת08:30 - 09:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת09:00 - 09:30
 תושב/ת10:00 - 10:30
 תושב/ת10:30 - 11:00
 תושב/ת11:00 - 11:30
 (בית הנוער) לידיעה: התרמת דם 16:00 - 22:00
 פגישה עם יוסי דגן+יהונתן שמחי+ניר 16:45 - 17:45

ברטל+חגי ויפתח נורקין - מח"ט אפרים+עומר שכטר (סגן 
 - יוסי דגןראש עיריית ראש העין) (מרים יעקביאן ונציגים)  

 ניחום אבלים 18:30 - 19:00

יום רביעי 9 אוקטובר
 כיפור08:00 - 16:00

יום שישי 11 אוקטובר
 - Hila  דברי ברכה בטקס חגי תשרי בצופה שרון 08:30 - 09:30

Ben-Anat

שבת 12 אוקטובר

יום ראשון 6 אוקטובר
 - Hila Ben-Anat תושב/ת08:30 - 09:00
 פ"ע עם בתיה תם 09:15 - 09:45
 כיתת שמע10:00 - 10:30
 פגישה עם רכזת שבט נחשון (צופים) - סתיו 11:00 - 11:30

 - Hila Ben-Anatזילברמן
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה בנושא פארק עסקים 15:15 - 16:30
 השקת הספר ״רץ למרחקים ארוכים״ - ניר 18:30 - 20:00

 (מרכז האירועים ״אווניו״ - השרון 1, קריית שדה התעופה)ברקת

יום שלישי 8 אוקטובר
 ערב כיפור08:00 - 16:00

יום חמישי 10 אוקטובר
 מענה לתושבים במיילים08:30 - 09:00
 פגישה עם גונן סער+נועם יהלום+זאב 09:30 - 10:30

 - Hila Ben-Anatהבר+מומי וקנין+אמיר משיח (+אודליה+גיתית)
 ועדה גיאוגרפית ירושלים, יו"ש ושפלה: דיון 10:30 - 13:30

 (רחוב בנושא הקמת אשכול רשויות מקומיות יהודה ושומרון
 - ועדה גאוגרפית ירושליםהתאנה 6 גבעת זאב (מתנ"ס גבעת זאב) )

 שיחה עם תושב/ת13:30 - 14:00
 ביקור באלקנה - הזמנה מראש המועצה אסף 20:30 - 22:30

מינצר
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13 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
19 אוקטובר 2019

יום שני 14 אוקטובר
 חג08:00 - 16:00
 טקס הפתיחה של פסטיבל עכו - שלומי שבת 20:30 - 22:30

 (ביה"ס לקצינים ים, עכו)ופבלו רוזנברג במופע משותף    

יום רביעי 16 אוקטובר
 משרדי המועצה סגורים08:00 - 16:00
 ביקור בסוכת תושבים19:00 - 19:30
 ביקור בסוכת תושבים21:30 - 22:00

יום שישי 18 אוקטובר
 - Odelia  הפנינג קהילתי - שבט נחשון (צופים)16:00 - 18:00

Guttel

שבת 19 אוקטובר
 ביקור בסוכת תושבים19:30 - 20:00
 ביקור בסוכת תושבים20:00 - 20:30

יום ראשון 13 אוקטובר
 ערב סוכות08:00 - 16:00

יום שלישי 15 אוקטובר
 משרדי המועצה סגורים08:00 - 16:00
 - Ilan Dolev חתימה על שיקים09:00 - 09:30
 מענה מיילים09:30 - 10:00
 בניית סוכה לביטחון עם הרב שניאור14:00 - 15:00
 הלוויה 17:00 - 18:00
 - Odelia  (מרכז מסחרי גבעת טל) סוכת הילדים18:00 - 19:00

Guttel
 ביקור בסוכת תושבים21:30 - 22:00

יום חמישי 17 אוקטובר
 משרדי המועצה סגורים08:00 - 16:00
 - Odelia Guttel (רחבת המתנ"ס) הפנינג סוכות16:00 - 19:00
 ביקור בסוכת תושבים19:30 - 20:00
 תושב/ת20:00 - 22:00
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20 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר
 חג08:00 - 14:30
 הקפות גבעת טל20:30 - 20:45
 הקפות באמפי הקטן21:00 - 21:30

יום רביעי 23 אוקטובר
 (רחוב  פגישה עם יגאל ואריק בבקרת רמזורים06:30 - 08:30

 - Shy Rosenzweigאריאל שרון 3 אור יהודה  )
 תדריך רמ"ט מלח למנהלי מחלקות לקראת 10:00 - 11:00

 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות )ביקורת מל"ח ארצית 
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 ניחום אבלים 17:30 - 20:00

יום שישי 25 אוקטובר
 יום הליכה עולמי08:00 - 08:30

שבת 26 אוקטובר

יום ראשון 20 אוקטובר
 שמחת תורה08:00 - 14:30

יום שלישי 22 אוקטובר
 תזכורת: איתי טמקין - רכז תחום פנים ושלטון 09:00 - 09:30

מקומי אגף התקציבים
 - מזכירות עלי ביקור - אריאל אלמליח 10:00 - 11:00
 תושב/ת11:30 - 12:00
 תושב/ת16:00 - 16:30
 תושב/ת16:30 - 17:00
 אזכרה 17:00 - 17:30

יום חמישי 24 אוקטובר
 משחק כדורגל ישובי - עובדי המתנ"ס והמועצה 10:00 - 10:30

 - Shy Rosenzweig (במגרש החטיבה)מול תלמידי החטיבה
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
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27 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
2 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 לדבר עם רמ"ט התיישבות08:30 - 09:00
 פגישה אצל עו"ד ברוך חייקין בנושא 10:00 - 11:30

 (רוטשילד 3, קומה 8,תביעות/משפטים (+אודליה+אילן+גיתית)
 - Shy Rosenzweigמגדל פסגות, תל-אביב )

 פגישה אצל עו"ד ברוך חייקין בנושא מכרזים 11:30 - 12:30
 - Shy  (רוטשילד 3, קומה 8, מגדל פסגות, תל-אביב )(+אודליה)
Rosenzweig

 (פרדס חיים כפר סבא) הלוויה14:00 - 14:30
 תושב/ת15:30 - 16:00
 תושב/ת16:30 - 17:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת17:45 - 18:15
 (אולם פיס) משחק נוער נגד פרדסיה (כדורסל)19:00 - 20:00

יום רביעי 30 אוקטובר
 -  פגישה עם מיכל מחב' גבלים (+גדי+רחלי)08:30 - 09:00
Shy Rosenzweig
 - Shy Rosenzweig תושב/ת09:15 - 09:45
 פגישה עם מוטי עבו ודורון 11:00 - 12:00
 - Hila Ben-Anat תושב/ת12:00 - 12:30
 שיחה עם ליאורה מנהלת חט"ב חצב+אורלי 12:30 - 13:00

 - Shy Rosenzweigואודליה 
 תושב/ת13:00 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 ראיון מועמד לניהול מתנ"ס (+אודליה+נאוה 16:30 - 17:00

 - Hila Ben-Anatארצי)
 ראיון מועמדת לניהול מתנ"ס (+אודליה+נאוה 17:30 - 18:00

 - Hila Ben-Anatארצי) 
 (אולם פיס) משחק ילדים א' נגד כוכב יאיר 18:00 - 19:00
 - Hila Ben-Anat ישיבת הנהלה 19:30 - 20:30
 (אולם פיס ) משחק בוגרים נגד הוד השרון 20:30 - 21:30

יום שישי 1 נובמבר
 - Hila Ben-Anat הורי חטיבה 08:15 - 08:45
 שעת שטח עם תושבים09:15 - 10:15
 (רח' פשוש) תושב/ת09:30 - 10:00
 להתקשר ליגאל להב, שלמה נאמן ודוד אלחייני10:30 - 11:00
 - Hila Ben-Anat (קרית שאול ) הלוויה 12:00 - 12:30

שבת 2 נובמבר

יום ראשון 27 אוקטובר
 -  ביקורת רמ"ט מל"ח אצל מנהלי המחלקות 09:00 - 11:00

Hila Ben-Anat
 פרטי09:30 - 11:30
 -  דיון בנושא משרד השיכון עם אודליה וגיתית11:30 - 12:00
Shy Rosenzweig
 - Hila Ben-Anat (חדר ישיבות) ישיבת צוות 12:00 - 14:00
 פרוגרמת חינוך - תיכון, חטיבה צעירה ושטחים 14:00 - 15:00

 - Orly Perlmanציבוריים, התנעת בינוי אולם ספורט נופי החורש
 כתיבת יעדי ראש מועצה בחינוך15:30 - 16:00
 סעודת אבלים 18:30 - 19:20

יום שלישי 29 אוקטובר
 פגישה הכנה עם אודליה לקראת הפגישה עם 09:00 - 09:30

 - Hila Ben-Anatגדעון סער
 שיחה עם יוני דובב (חברת ערים)09:30 - 10:30
 ניחום אבלים11:00 - 11:30
 פגישה עם דוד אלחיאני14:00 - 15:00
 - Hila Ben-Anat פגישה עם בנצי נחל16:00 - 16:30
 תושב/ת16:30 - 17:00
 (אולם פיס ) משחק קט סל א' נגד כוכב יאיר 17:00 - 18:00
 תושב/ת18:00 - 18:30
 פגישה בנושא פיתוח השטח הציבורי במרכז 18:30 - 19:30

 - Hila Ben-Anatמסחרי גבעת טל - קובי בקה+ליאור (תושב)

יום חמישי 31 אוקטובר
 תושב/ת08:15 - 08:45
 - Shy Rosenzweig תושב/ת09:30 - 10:00
 (בשלטון המקומי - קומה 9 ) ישיבת הנהלה11:00 - 12:30
 (בשלטון המקומי ) ישיבה של ועדה טכנולוגית 12:30 - 13:30
 הפסקת צהריים14:00 - 15:00
 פגישה עם שלמה נאמן - גוש עציון ושי אלון 15:00 - 15:30

מבית אל
 - Shy  ביקור גדעון סער - פגישת היכרות17:00 - 19:00

Rosenzweig


