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 תקציב 2019 - רותם ידלין, כרמל טל, דוד 08:00 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)גמליאל, לירון פוקס

 פרידה חגיגית מאריאל הילדסהיימר מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רותם ידלין (חדר ישיבות)המועצה היוצא 

 המשך פגישת תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד 09:30 - 10:45
 (לשכת רא המועצה)ולירון

 ועידת משרד הפנים במעמד נשיא המדינה ושר 10:00 - 18:00
 (אולם AVENUE הפנים- מעצבים יחד את עתיד השלטון המקומי

 - מרדכי כהןאיירפורט סיטי)

 (תל- אביב) פרידה מעמוס עוז - צוותא ת"א10:45 - 12:45

 (חולדה) הלווית עמוס עוז - חולדה15:00 - 16:00

 מאמאנט20:00 - 21:00

02/01
  אלון שוסטר, ר׳ מועצת שער הנגב לשעבר08:30 - 09:30

(דובנוב 8 תל-אביב)

 (בית  מרכז המועצות האזוריות - אסיפה כללית 10:00 - 12:00
התנועה הקיבוצית - לאונרדו דה וינצי 13 קומה 2-)

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד ולירון13:00 - 14:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  אופיר כורזים - בית חשמונאי 14:30 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 מאיר לוסקי - תושב ישרש (לא הגיע) - דלת 15:00 - 15:15
 - רותם ידלין (לשכת ראש המועצה)פתוחה

 (לשכת ראש עוזי שמיר  כפר בן נון - דלת פתוחה15:15 - 15:30

 -  (לשכת ראשת המועצה) רוני אוזן - דלת פתוחה15:30 - 15:50

 (לשכ מיטל צימרמן בית חשמונאי - דלת פתוחה16:00 - 16:15

 ( טננבאום חנה ומשה  נוף איילון - דלת פתוחה16:10 - 16:20

 צביה אלבז, נציגת בית עוזיאל במליאה17:00 - 17:30

 (מזכירות בית עוזיאל) בית עוזיאל - פגישת היכרות17:30 - 18:30

 - רו (מזכירות כפר בילו) כפר בילו - פגישת היכרות19:10 - 20:10

 משחק מאמאנט נען-חולדה21:15 - 22:15

04/01

05/01

30/12
 - אליק מגורי כהן (חדר ישיבות ) ועדת מל"ח08:30 - 09:30

 - כרמל טל (משרד ראשת המועצה) מלגות09:30 - 10:00

 שלדון שולמן, מיכאל חי, אלון גרנוט, איתי פרס 10:00 - 10:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)ולירון פוקס

 (לשכת  בית ספר איתן, עיצוב פנים מבנה חדש10:45 - 11:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת  רג"מ-  תכנית מתאר כוללנית, חגי דביר11:00 - 12:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 אורי שטרייכמן, יו"ר ועדת חינוך12:30 - 14:00

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד, לירון14:30 - 16:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 -  (מזכירות היישוב)  משמר דוד - פגישת היכרות18:00 - 19:00
רותם ידלין

 (מזכירות קיבוץ  קיבוץ חולדה - פגישת היכרות 19:15 - 20:15
 - רותם ידליןחולדה)

01/01
 ברק אומגה08:00 - 08:30

  (לשכת ראשת המועצה) מבקרת המועצה - שוטף10:30 - 11:00
- רותם ידלין

 (לשכת ראשת  נריה הרואה - חבר מליאה מצליח11:00 - 11:30
 - רותם ידליןהמועצה)

 קרן קיימת לישראל-פגישת היכרות - חיים 11:30 - 12:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)מסינג וגלעד מסטאי

 (לשכת  מנהלת מדור גני ילדים, אדווה אריאלי13:30 - 14:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  הכנה לקראת פרס חינוך ארצי 14:00 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

  איגוד ערים איילון,  מט"ש איילון - ישיבת הכנה14:50 - 15:20
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)- יהודה שנייויס

 (מטש אילון - מכון טיהור מועצת איגוד ערים אילון16:00 - 18:00
 - איגוד ערים אילוןשפכים חדר ישיבות, קומה 2, בנין צהוב)

03/01
 תכנית עבודה 2019 מקושרת תקציב- בתי ספר 09:00 - 10:00

 - כרמל טל (כרמל)ובטיחות בדרכים

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד לירון11:30 - 14:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 חן לדר, מעוז - טלפונית13:30 - 14:00

 עו"ד טל סומך - מדיניות בעניין מכרזים והליכי 14:00 - 15:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)הצעות מחיר

 לא לקבוע 17:00 - 
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 -  (ארומה תחנת דלק פז)  ראש עיריית רמלה 09:00 - 10:00

מיכאל וידל ראש העיר

 FW: ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים 09:45 - 10:45
 (אכסניית בית וגן, רח' הפסגה 8, פתוחים - דיון בנושא כביש יציץ 

 - איתי פרסירושלים)

 נסיעה לירושלים11:00 - 11:30

 (משרד התיירות,  שר התיירות - עו"ד יריב לוין11:45 - 12:30
 - רותם ידליןרחוב בנק ישראל 5 קומה 5 ירושלים)

 (העם  מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי - אבי כהן13:00 - 14:00
 - רותם ידליןועולמו 3, קומה 3, בנין בית יעד גבעת שאול  ירושלים)

 לא לקבוע16:00 - 17:00

 מאמאנט20:00 - 21:00

09/01
 (לשכת  תקציב 2019- רותם, כרמל, דוד, לירון07:30 - 10:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 - שמואל הררי (חדר ישיבות הקטן) וועדת תנועה09:00 - 11:00

 תכנית ההכשרה לראשי רשויות - מפגש בנושא 11:00 - 14:15
 (האוניברסיטה העברית בירושלים)כלכלה וקהילה מקומית

 (לשכת  מיכל דוקטורי, עזריה - דלת פתוחה15:00 - 15:15
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת  צביקה תמוז  כפר שמואל - דלת פתוחה15:15 - 15:30
ראשת המועצה)

 (לשכת  שמעון אוחנה בית עוזיאל - דלת פתוחה15:30 - 15:45
ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  מרדכי דרעי  מצליח -דלת פתוחה15:45 - 16:00
המועצה)

 (לשכת ר איריס רביבו  בית עוזיאל - דלת פתוחה16:00 - 16:15

 (לשכת ראשת ה מיכל טל  פתחיה - דלת פתוחה16:15 - 16:30

 סיור ביישוב יציץ - רוני כחלון + רחמים מימון - 17:40 - 18:00

  (מזכירות מושב יציץ) פגישת היכרות - מושב יציץ 18:00 - 19:00

 (מועדון פיס מול  פגישת היכרות - מושב גני יוחנן19:10 - 20:10

11/01
 (לפני   טקס ט"ו בשבט בשעלבים, נטיעות13:10 - 14:00

 - הכניסה ליישוב יש שילוט של קק"ל  פניה ימינה לחוויה בכרמים)
רותם ידלין

12/01

06/01
  הצגת אמצעי שיתוף עם הורים במוסדות חינוך08:15 - 09:15

 - אילנית ביטון(לשכת ראשת המועצה)

 המשך התנעת תהליך הקמת בית ספר בכרמי 09:15 - 10:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)יוסף - מועצה אזורית גזר

 (לשכת ראשת  טל גנוסר - מנהל ביה"ס עתידים10:45 - 11:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד ולירון11:15 - 14:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (ועדה  ועדת רישוי   משתתפים: רותם ואיתי15:30 - 16:00
 - איתי פרסלתכנון ובניה )

 וועדת משנה   - ועדה מקומית גזר    משתתפים: 16:00 - 18:00
רותם ידלין, עו"ד שחר בן עמי, עו"ד עדי הדר, חברי הוועדה, 

 - איתי פרס (ועדה לתכנון ובניה - בית חשמונאי)איתי, חגית ואתי

 (לשכה ראשת  פגישת היכרות - בית חשמונאי18:20 - 19:20
 - רותם ידליןמועצה גזר)

 (מזכירות היישוב  פגישת היכרות - מושב ישרש19:45 - 20:45
 - רותם ידליןישרש)

08/01
 (הרצל 91 רמלה-  FW: פגישה בנושא גני כנען09:00 - 10:00

 - שירה ברנדקומה 3 בנין קרית הממשלה)

  בחינת נושא הטיפול בניקוז ביישובי המועצה11:00 - 12:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

  FW: ביקור ועדת פרס חינוך ארצי במועצה.13:00 - 16:30
 - סיגל דאי(קרית חינוך בית חשמונאי)

10/01
 ועדת בחינה/נחיצות משרה - מנהל/ת אגף 08:00 - 11:30

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)חינוך מועצה אזורית גזר

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד, לירון12:30 - 14:00
 - רותם ידליןראש המועצה)

 המשרד לאיכות הסביבה בקשה להיתר  זיהום 14:00 - 14:30
 - רותם ידלין (לשכת סגן ראשת המועצה גזר)אוויר מפעל נשר

 (לשכת רשת המועצה) רותם ע"ע - תקציב 14:302019 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 17:00
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14/01
  הכנה לפגישה במשרד הפנים - יהודה שנייויס09:00 - 09:30

 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 הכנה לתקציב - ע"ע10:00 - 12:00

 הכנה לישיבה עם ראש מינהל פיתוח12:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 15:00

 אדית בר, דיון בנושא תהליכי עבודה אגף מפת 15:00 - 16:00
 (משרד הפנים, אליעזר קפלן 2 שלטון מקומי - מועצה אזורית גזר

 - ירושלים, מנהל הפיתוח קומת קרקע, חדר ישיבות של אדית בר)
רותם ידלין

 מאמאנט20:00 - 21:00

16/01
 המשך טיפול בהליך היתר פליטה ממפעל נשר -08:30 - 08:45

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)מנהל יחידה סביבתית

 (לשכת ראשת  זיו כהן יו"ר ועד מקומי מצליח09:00 - 10:00
המועצה)

 - (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה - שוטף10:00 - 11:00
רותם ידלין

 (משכ"ל - שדות  צוות משכ"ל והנהלת המועצה11:00 - 13:00
 - רותם ידליןאיילון)

 -  (לשכת ראשת המועצה) סיכום הנהלה וכספים13:30 - 14:30
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  רוני גלס, קיבוץ נען - דלת פתוחה14:30 - 14:45
המועצה)

 (לשכת ראשת  ענת כפר בן נון- דלת פתוחה14:45 - 15:00
המועצה)

 (לשכת ראשת ה רן ואחנון, פתחיה - דלת פתוחה15:00 - 15:15

 (לשכת רא רבקה פורת, נוף איילון - דלת פתוחה15:15 - 15:30

 (לשכת ראשת  אלה לוסקי , ישרש - דלת פתוחה15:30 - 15:45

 (לשכת ראשת המ רחלי פולט הרפז - דלת פתוחה15:45 - 16:00

18/01

19/01

13/01
 -  (לשכת ראשת המועצה) אילנית צמח - תיירות08:00 - 08:30

רותם ידלין

 המשך התנעת תהליך הקמת בית ספר בכרמי 09:15 - 10:45
 (לשכת ראשת המועצהיוסף - מועצה אזורית גזר

 פגישת עבודה -שלי קרן מנהלת אגף חינוך 10:45 - 11:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)הנכנסת

  בנק הבינלאומי - הסדרת הרשאות חתימה11:30 - 12:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד ולירון12:00 - 14:30
 - רותם ידליןראש המועצה)

 הלוויה נגה באומץ14:00 - 14:30

 (לשכת ראשת  עיצוב פנים חדשני תיכון איתן15:30 - 16:30
 - איתי פרסהמועצה -בית חשמונאי )

 (מזכירות ישוב  פגישת היכרות - קיבוץ שעלבים18:00 - 19:00
 - רותם ידליןשעלבים -בית גיל הזהב)

 (בספריה מתחת  פגישת היכרות - נוף איילון19:15 - 20:15
 - רותם ידליןלמזכירות היישוב נוף איילון)

 אמיר לוי, משמר דוד21:00 - 22:00

15/01
 הכנה לתקציב - ע"ע08:00 - 11:00

 ראש תחום אסטרטגיה וצעירים מרכז המועצות 11:00 - 12:00
 (לשכת ראשת המועצההאזוריות, מירב בן שימול

Hamaccabim Road
Beit Hashmonai 9978900

(Israelרותם ידלין - 

 הכנה לתקציב - ע"ע12:00 - 15:00

 הצופים - נציגות שבט להב , נציגות שבט 15:00 - 16:00
 - רותם ידלין (שבט הצופים - בית חשמונאי)סתריה

 - כרמל טל (חדר ישיבות גדול) הנהלה וכספים17:00 - 19:00

17/01
 (לשכת  גיל ליבנה, ראש מועצת שוהם לשעבר08:00 - 09:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 תמיר ארז וראובן ביתאן  - חברי מליאה, נצר 10:00 - 10:30
 (לשכת ראשת המועצה)סרני ופתחיה

 (לשכת ראשת  מקס הרצברג -יו"ר סתריה10:30 - 11:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 - כרמל טל (חדר ישיבות גדול) סדר ט"ו בשבט 11:00 - 11:30

 ביקור הנהלת מועצה אזורית מרחבים, קיבוץ 13:30 - 15:00
 - רותם ידליןנען

 לא לקבוע 16:00 - 17:00
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21/01
 גן רמות מאיר08:00 - 08:30

 ביה"ס גוונים - פגישת היכרות עם מלי שושן 09:00 - 10:30
 - רותם ידלין (ביה"ס גוונים)מנהלת ביה"ס

 ביה"ס שחקים - פגישת היכרות עם איילה 10:30 - 12:00
 - רותם  (ביה"ס שחקים- קרית חינוך דרומית)אפרתי, מנהלת ביה"ס

ידלין

  תיכון איתן- פגישת היכרות עם סיגל שטרשנוב12:00 - 13:30
 - רותם ידלין(לשכת מנהלת ביה"ס -  קריה דרומית)

 בית ספר מעיין  - פגישת היכרות עם מנהל בית 14:00 - 15:15
 - רותם ידלין (נען )ספר אבי קורן וההנהלה

 (משרדי מעוז לוד) מפגש הכרות מעוז אקו 17:008 - 19:00

 (רחוב אלוף דוד עו"ד חן וטל סומך - ניחום אבלים19:15 - 20:45
 - רותם ידלין167 רמת גן)

 מאמאנט20:00 - 21:00

23/01
 תכנית הכשרה לראשי רשויות - אסטרטגיות 09:00 - 14:30

 (ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באונ' הפיתוח כלכלי עירוני

 (לשכת ראשת  מאיר לוסקי ישרש - דלת פתוחה15:00 - 15:15
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  ציפי קרייזלמן  כפר בן נון - דלת פתוחה15:15 - 15:30
ראשת המועצה)

  (לשכת ראשת המועצה) עידו ניסים - דלת פתוחה15:30 - 15:45
- רותם ידלין

 (לשכת ראשת  שולמית ודני דקל - דלת פתוחה15:45 - 16:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  דינה רסקין כפר שמואל - דלת פתוחה16:00 - 16:15
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת ראשת המועצה) אלי חלפון  - דלת פתוחה16:15 - 16:30

 (לשכת ראשת המועצה ניסים ניסים - דלת פתוחה16:30 - 16:45

 (לשכת  שמעון הופמן וגדעון רגב - דלת פתוחה 16:45 - 17:00

 (לשכת ראשת  תקווה ומירב חגאג - דלת פתוחה17:00 - 17:15

 (במועדון המחלבה  פגישת היכרות - משמר איילון18:00 - 19:00

 - ר (מזכירות קיבוץ גזר) פגישת היכרות - קיבוץ גזר19:15 - 20:15

25/01

26/01
 - מרסל עמירה (באשכול פיס) מוצ"ש תרבות 20:00 - 21:30

20/01
 דורון לבנת, מעוז08:30 - 09:30

 - כרמל טל תכנית עבודה מקושרת תקציב10:00 - 10:30

 ג׳ף ודבי שוורץ, מעוז10:30 - 12:00

 קיבוץ גזר - מפגש 2 - תכנית כוללנית מועצה 12:30 - 13:15
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

 משמר דוד - תכנית מתאר כוללנית מועצה 13:15 - 14:00
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

 רשות הניקוז נחל שורק , היכרות והצגת תוכנית 14:00 - 15:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)עבודה לגזר

 (מועדון היישוב  פגישת היכרות - מושב עזריה16:30 - 17:30
 - רותם ידליןעזריה)

 (מועדון על-יד  פגישת היכרות - כפר שמואל18:00 - 19:00
 - רותם ידליןהצרכניה)

22/01
  אמירה אהרונוביץ -מנכ"לית הסוכנות היהודית09:15 - 10:15

(שביל העיזים טל שחר)

 עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים לנוכח 13:30 - 18:30
 (אוניברסיטת תל-אביב, בנין נפתלי, אולם אפטר 001, משבר הדיור
קומת כניסה)

24/01
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:00 - 09:00

רותם ידלין

 מכינה-   וועדה לתכנון ובניה גזר   משתתפים: 09:15 - 10:45
 רותם ידלין, עו"ד שחר בן עמי, עו"ד עדי הדר, חגית, איתי ואתי

 - איתי פרס(וועדה לתכנון ובניה - בית חשמונאי)

 (לשכת  טכנולוגיה בשירות המוניציפלי - טל דרי11:00 - 11:45
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) סיגל מורן ורותם ידלין11:45 - 13:00
רותם ידלין

 FW: כנס ראשי רשויות +  מהנדסי ועדות 12:15 - 16:15
 -  (הרצל 91 רמלה- קומה 6 חדר ההרצאות )מקומיות במחוז מרכז

שירה ברנד

 - רותם ידלין גן רמות מאיר13:00 - 13:45

  גני הדר - תכנית כוללנית מועצה אזורית גזר13:45 - 14:30
 - איתי פרס(לשכת ראשת המועצה)

 בית חשמונאי - תכנית מתאר כוללנית מועצה 14:30 - 15:15
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

 (לשכת ראשת  מרוץ הבוז'ולה בישראל - גזר15:15 - 16:15
 - רותם ידליןהמועצה בית חשמונאי)
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28/01
  מועצה דיגיטלית שי-לי שפיגלמן/ רותם ידלין09:30 - 10:30

(משרדי ישראל דיגיטלית, צ'מפיון, קומה 28 שד' ששת הימים 30 בני 
 - שי-לי שפיגלמןברק)

 (מלון  כתבה לעיתון לאישה - סטודיו בתל אביב13:00 - 16:00
רנומה הירקון 59 תל אביב, כניסה לחניה:  רחוב טרומפלדור 4 

תל-אביב)

 לא לקבוע 16:00 - 17:00

 מאמאנט20:00 - 21:00

30/01
  ראש מועצה אזורית נחל שורק - אלי אסקוזידו08:30 - 09:30

 - רותם ידלין(יד בנימין - לשכת אלי אסקוזידו)

 מקדימה לישיבת היגוי בועדה המחוזית בנושא 10:30 - 11:30

 (לשכ דורון שידלוב ראש מועצת ברנר - היכרות11:30 - 12:30

 - רותם ידלין שוטף מהנדס המועצה13:00 - 13:30

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) הדר אלפי 13:30 - 14:00

 (לשכת רא יואב  שמשוני וגד גוטמן- דלת פתוחה14:00 - 14:15

 (לשכת ר אלי רובינשטיין, גני הדר - דלת פתוחה14:30 - 14:45

 אור יוסיפן, בית חשמונאי -דלת פתוחה (לא הגי15:00 - 15:15

 (לשכת רא שרה זבירו, רמות מאיר - דלת פתוחה15:15 - 15:30

 (לשכת ראשת ה לוי שמואל, ישרש - דלת פתוחה15:30 - 15:45

 (לשכת ראשת  כהן שלמה, מצליח - דלת פתוחה15:45 - 16:00

 - נופר ש (אולם מליאה) FW: יום עיון גינון אקולוגי16:00 - 22:00

 (ח דברי פתיחה בכנס תושבים על גינון אקולוגי16:30 - 17:00

 (במזכירות היישוב רמ פגישת היכרות - רמות מאיר17:30 - 18:30

 (מועדון חברים - גני הדר פגישת היכרות - גני הדר18:45 - 19:45

 משחק מאמנט, רמות מאיר - נען21:00 - 22:00

01/02

02/02

27/01
 נהלי רישום למוסדות חינוך במועצה - אגף 08:00 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)חינוך

 תכנית עבודה מקושרת תקציב09:00 - 12:00

 (מפעל  משה קפלינסקי מנכ"ל נשר - היכרות14:30 - 16:30
נשר- מרכז מבקרים)

20:00 - 19:00INSS 

29/01
 (לשכת ראשת  תכנית עבודה מקושרת תקציב08:00 - 10:00

המועצה)

  תהליכי עבודה בעניין רכש מול וועדי יישובים10:00 - 10:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  פ.ע - מנהל היחידה הסביבתית 10:30 - 10:50
 - רותם ידליןהמועצה)

 קב"ט המועצה, פגישה מקדימה לישיבה  עם 11:00 - 11:30
 (לשכת ראשת עופר שושן- מנהל מחוז רח"ל וביקורת רח"ל

 - רותם ידליןהמועצה)

 עופר שושן, מנהל מחוז מרכז רשת חרום 11:30 - 12:30
 (לשכת ראשת לאומית, משרד הביטחון - היכרות +תדרוך

 - רותם ידליןהמועצה)

 נציגת הפדרציה היהודית של קנזס סיטי - חנה 12:30 - 13:15
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)סולץ אהרוני

 (לשכת ראשת  מנהלת אגף חינוך - שוטף13:45 - 14:30
 - רותם ידליןהמועצה)

  תכנון החניה והתנועה בבית ספר בכרמי יוסף15:00 - 16:30
 - רותם ידלין(נפגשים במזכירות בכרמי יוסף  וממשיכים לסיור בשטח)

 טו בשבט בגני יוחנן20:00 - 21:00

31/01
  פרידה מויוי קדמון חדר ישיבות מחלקת הרווחה10:00 - 10:30
 - אביגיל אנגלמן(מחלקת רווחה)

 קיבוץ נען - פגישה מס' 2 תכנית כוללנית 10:30 - 11:15
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה )מועצה אזורית גזר

 קיבוץ נצר סרני -  מפגש מס' 2 תכנית כוללנית 11:15 - 12:00
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)מועצה אזורית גזר

 כרמי יוסף  - תכנית מתאר כוללנית מועצה 12:00 - 12:40
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

 קיבוץ חולדה - תכנית מתאר כוללנית מועצה 12:45 - 13:30
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר.

 קיבוץ שעלבים - מפגש 2 תכנית כוללנית מועצה13:30 - 14:15
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

 (לשכה ) הכנה לישיבת מליאת המועצה - ע"ע14:30 - 16:30

 (חדר ישיבות  ישיבת מליאת המועצה (מס' 3)17:00 - 20:00
 - כרמל טלגדול)


