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03/06
 - אדווה  (אולם ספורט שדות איילון) אולימפיק גזר09:00 - 11:30

אריאלי גרדשטיין

 (אוניברסיטת תל  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות10:00 - 17:00
אביב)

 מופע סיום חוגי מחול מודרני, ישראלי וקלאסי 19:00 - 20:00
 (אולם מופעים ברנר)שלוחת בית חשמונאי

 מאמאנט20:00 - 21:00

05/06
 ועדה מחוזית לתכנון ובנייה תכנית מתאר 09:00 - 10:30

 כוללנית גזר- מימוש תקציבי- גיבוש טיוטת מסמכים סופיים
 - צוות דרום(חדר מליאה/רמלה)

  טקס סיום שנה כיתת ותיקים, תיכון איתן11:00 - 12:00
(בתיכון איתן בכיתת ממ"ד י קומה ב)

 נסיעה לירושלים12:00 - 13:00

 (רחוב קפלן 2,  מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן13:00 - 14:00
 - רותם ידליןקומה ראשונה (חניון בכניסה))

 גיא קפלן - מתכנן המחוז, ועדה מחוזית לתכנון 15:00 - 16:00
 - רותם ידלין (ועדה מחוזית, רמלה)ובנייה

 (רחבת אשכול הפיס מתקיים  הפנינג שבוע הספר 16:30 - 19:30
 - רותם ידליןההפנינג ובספריה סדנת יצירה)

07/06
 (רחבת הדשא הגדול) חג שבועות בפדיה15:00 - 16:30

 חג שבועות בכפר שמואל17:00 - 18:30

08/06
 (תחנות וטקס (מצורפת  חג שבועות בנצר סרני16:00 - 19:00

 - רותם ידליןהזמנה))

02/06
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:30

רותם ידלין

 נסיעה09:00 - 10:00

 (ירקון 194, תל אביב) פרנק לאוי10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:00

 (לשכת ראשת  משה קפלינסקי מנכ"ל נשר13:00 - 13:30
 - רותם ידליןהמועצה)

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף13:30 - 14:00
- רותם ידלין

  מנהלת אגף שירותים חברתיים - מועדוניות14:00 - 14:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת ה גזבר המועצה, שוטף + מנכ"לית14:30 - 15:00

 אדמונד חסון מנכל החברה הכלכלית על אפרת15:00 - 15:15

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) כנפיים של קרמבו15:15 - 16:15

 ותמ"ל עקרון, כפר בילו וגני יוחנן - פגישת עדכו16:00 - 17:00

 (משרד  מפגש עם חברי המליאה - חוק עזר לגזר 17:00 - 18:00

 סיום חוגי ג'אז והיפ הופ שלוחות משמר דוד-חול17:30 - 18:30

 מופע סיום חוגי ג'אז והיפהופ שלוחת בית חשמו19:30 - 20:30

04/06
 מועצה אזורית עמק המעיינות - סיור ופגישות 08:00 - 17:00
 - אילנית  (נפגשים  בבית ספר גלעד, קיבוץ חמדיה)מטה מול מטה

ביטון

06/06
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) קייטנות קיץ07:30 - 08:00

09:10 - 08:10Israel cycling academy (לשכת ראשת המועצה) - 
רותם ידלין

  מפגש סיכום שנה של פרלמנט הילדים והנוער09:15 - 10:15
 - רותם ידלין(אשכול הפיס)

  בוקר חגיגי לקראת חג שבועות, עובדי המועצה10:00 - 11:00
 - רותם ידלין(מבנה המועצה)

 - רותם ידלין (לשכה) סטטוס לו"ז11:00 - 11:20

 (משרדי משכ"ל, רח'  משכ"ל- ועדת כספים 11:30 - 13:30
 - מאיה אלדרהארבעה 19 ת"א קומה 8)

  חתונה לינוי  ויובל כחלון - אולמי מקום בים12:00 - 12:30
 - אילנית ביטון(יקותיאל אדם 7 אשקלון)

 מנהלת אגף חינוך, פ"ע14:30 - 16:30

 - אילנית  טפסר רמי אברהם, מפקד כיבוי אש16:30 - 17:00
ביטון

 (לשכת סגן ראשת  כנס התייעלות אנרגטית17:00 - 18:30
 - יהודה שנייויסהמועצה אזורית גזר - בית חשמונאי קומה ב' )

 (בית עוזיאל) חג שבועות - בית עוזיאל18:00 - 19:00
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10/06
 סיור בתל גזר - רשות הטבע והגנים + סגן ר' 08:00 - 10:00

 (נפגשים בחניון של כרמי יוסף, סמוך למרכז אגף תקציבים באוצר
 - רותם (ככר ראשונה שמאלה ומיד ימינה) ומשם ממשיכים לתל גזר)

ידלין

  יוגב גרדוס, סגן ממונה על התקציבים באוצר 10:00 - 11:00
 - רותם ידלין(כרמי יוסף, בית קפה)

 - אליק  (חדר ישיבות גדול) ועדת מל"ח רבעון 10:302 - 12:00
מגורי כהן

 שיחת ועידה:  מילכה כרמל ראש תחום תכנון 12:30 - 13:00
וקרקעות, נועה שברון ותמ"ל מועצות אזוריות, איתי פרס 

 - רותם ידלין (שיחה טלפונית)מהנדס המועצה

  גזבר המועצה, שוטף והכנה להנהלה וכספים13:00 - 14:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה14:00 - 14:30
ידלין

 מאמאנט20:00 - 21:00

12/06
 - רחלי משה ביקור צוערים לשירות המדינה00:00

 צו המיסים - גזבר המועצה / עו"ד איתן בראש - 08:15 - 09:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)טלפונית

 צוערים בשלטון המקומי במפגש עם ראשת המו09:00 - 09:30

 מנהלת אגף חינוך, מנהלת מחלקת בתי ספר -- 09:30 - 10:00

 ( טורניר בתי ספר יסודיים - שדות איילון האולם10:00 - 10:30

 איציק אשכנזי, ראש מטה חדש במרכז המועצות 11:00 - 12:00

 - רותם ידלי (לשכת ראשת המועצה) שי סובול, נען 13:00 - 13:30

 - רותם ידלין סטטוס לו"ז14:30 - 14:45

 (לשכת ראש דרעי מרדכי, מצליח - דלת פתוחה 14:45 - 15:00

 עמוס דוידוביץ, קיבוץ גזר- דלת פתוחה (חומר ב15:15 - 15:30

 (לשכת רא עוזי בשיסט, כרמי יוסף - דלת פתוחה15:45 - 16:00

 (לשכ שחר, אבי ורונן, רמות מאיר - דלת פתוחה16:00 - 16:15

 (לשכת ראשת ה שי ברקאי, סתריה - דלת פתוחה16:15 - 16:30

 (לשכת ראשת  חביב יוסף, מצליח - דלת פתוחה16:30 - 16:45

 (ל פנינה, ניסים ורמי  אוזן, פתחיה - דלת פתוחה16:45 - 17:00

 - morimeitan@gmai מסיבת סיום י"ב - תיכון איתן20:00 - 22:05

14/06

15/06
 סתריה חוגגת 70 תערוכת צילומים היסטוריים 18:00 - 21:00

 (בית יובל)וטבע מקומי

 - רותם ידלין 70 לסתריה21:00 - 22:00

09/06
 שבועות

 חג שבועות בכרמי יוסף18:00 - 19:00

11/06
 (לשכת ראשת  ארנונה בשכונת הכדורגל בנען08:30 - 09:00

 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  בני קסנטיני, יציץ - דלת פתוחה09:00 - 09:15
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  ביקור קרן וקסנר, פגישה מקדימה09:15 - 10:00
המועצה)

 - איתי  (לשכת ראשת המועצה ) ועדת רישוי     11:00 - 11:30
פרס

 הכנה לועדה לתכנון ובניה שמתקיימת 11:30 - 12:30
ב-13/6/19 - רותם ידלין, איתי פרס, חגי דביר, עידו דביר 

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)(מצגת)

 (לשכת ראשת  קפה ומאפה עם ראשת המועצה13:00 - 14:00
 - אילנית ביטוןהמועצה)

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) חינוך, שוטף15:00 - 16:00

  מפגש לחברי המליאה בנושא - חוק עזר לגזר17:00 - 18:00
(משרד סגן ראשת המועצה - בית חשמונאי מועצה אזורית גזר קומה 

 - עמית פרץב')

 ועדה לפיתוח תיירות ושימור אתרים- שיתוף 17:30 - 18:30
 (חדר ישיבופעולה רט"ג ומועצה אזורית גזר לעניין תל גזר ועוד

13/06
 - רחלי משה ביקור צוערים לשירות המדינה00:00

 שיחת ועידה לגבי מגרש השחב"ק עם משרד 08:15 - 08:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)התרבות והספורט

  עו"ד שחר בן-עמי, יועמ"ש ועדה לתכנון ובניה08:30 - 09:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

  ישיבת תיכונית שעלבים , בחינת נושא הבינוי09:30 - 10:30
 - אילנית ביטון(לשכת ראשת המועצה)

 נסיעה לתל אביב10:30 - 11:30

  דירקטוריון משותף משכ"ל וחברות הבנות11:30 - 13:30
 - מאיה אלדר(משרדי משכ"ל, רח' הארבעה 19 ת"א)

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית  המועצה, שוטף15:00 - 15:30
- רותם ידלין

 הכנה להנהלה וכספים15:30 - 17:00

  (חדר ישיבות גדול) ישיבת וועדות הנהלה וכספים17:00 - 18:00
- כרמל טל

 ועדה לתכנון ובניה, הצגת תכנית מתאר 18:00 - 21:00
 - אילנית ביטון (חדר ישיבות)כוללנית
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17/06
 - רותם ידלין סגן ראשת המועצה08:00 - 08:30

 רג"מ, רותם ידלין, מיכאל וידל, שמעון סוסן 08:30 - 09:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה האזורית גזר)ועו"ד חן סומך

 (אוניברסיטת  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות10:00 - 17:45
תל-אביב)

 מאמאנט20:00 - 21:00

19/06
 - כרמל טל רכזת תיירות במועצה, אילנית צמח08:15 - 08:45

  ועדת בחינה מכרזים לכ"א -  מועצה אזורית גזר08:45 - 12:30
(חדר ישיבות קטן, קומה ב',  בנין המועצה האזורית גזר בבית 

 - כרמל טלחשמונאי)

 -  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת מחלקת גביה08:45 - 09:00
רותם ידלין

 הוועדה הגאוגרפית ירושלים, יו"ש והשפלה: 11:00 - 15:00
שינוי גבולות בין גזר, מטה יהודה, מודיעין-מכבים-רעות ושטח 

  (בניין ג'נרלי, שלומציון המלכה 1, ירושלים)חסר מעמד מוניציפאלי

 אלעד לוי12:00 - 13:00

  הרמת כוסית לרגל נישואיה של לינוי כחלון13:00 - 13:15
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) יואב בקשי יהווין, מעוז14:00 - 15:15
רותם ידלין

  אורי נדם, נציג היישוב רמות מאיר במליאה15:15 - 15:45
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

21:00 - 17:00 Negotiations strategies institute annual  
keynote workshop led by Dan Shapiro, JUNE 19-21, 2019 

(נצרת)

21/06
14:00 - 08:00 Negotiations strategies institute annual  

keynote workshop

22/06
 (ישיבת שעלבים מסיבת סיום יב׳ ישיבת שעלבים 21:45 - 23:45

 - שירי עופר)

16/06
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:30

רותם ידלין

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) ארנונה נשר10:30 - 11:30

 ע"ע12:00 - 15:00

 - אדווה אריאלי  (אשכול פיס) ערב חשיפה לגנים20:00 - 23:00
גרדשטיין

18/06
  מנהלת מרכז מחוננים מצטיינים, רחלי ארזי08:15 - 09:15

 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 רונית ויתקון ברקאי, נציגת היישוב סתריה 09:15 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)במליאה

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף10:00 - 10:30
רותם ידלין

 (לשכת  עינת קזולה, משמר דוד - דלת פתוחה10:30 - 10:45
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת  בחינת העסקת עובדים זרים בחקלאות11:00 - 12:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

  (לשכת ראשת המועצה) בינוי חינוך - ביה"ס איתן12:00 - 14:00
- רותם ידלין

 - רותם ידלין (לשכה) סטטוס לו"ז13:30 - 14:00

  ישי דותן עמותת חיל ההנדסה, משמר דוד14:30 - 15:30
 - רותם ידלין(משמר דוד, משרדי העמותה)

 (סניף בני עקיבא, נו מזכ"ל בני עקיבא, יאיר שחל16:00 - 17:00

 (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה - שוטף17:15 - 18:00

 ישראל בסלון, מדינת ישראל על שולחן המנתחי18:15 - 21:30

20/06
18:00 - 06:00 Negotiations strategies institute annual  

keynote workshop workshop led by

  FW: ישיבה בנושא תכנית מתאר גזר- מגורים14:00 - 15:00
 - צוות דרום(חדר ישיבות גדול/רמלה)
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23/06/19 - 
29/06/19

24/06
 (לשכת ראשת  יובל פלג, כפר בילו - דלת פתוחה08:30 - 08:45

 - רותם ידליןהמועצה)

 ניידת המשאלות, משטרת ישראל בשילוב שיטור09:00 - 09:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)קהילתי גזר

 (אוניברסיטת  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות10:00 - 17:45
תל-אביב)

  (היכל התרבות רמלה ) מסיבת סיום שדות איילון18:30 - 21:30
- שירי עופר

 מאמאנט20:00 - 21:00

26/06
 סיור ועדת שיפוט ארץ ישראל היפה, יחידה 09:00 - 10:15

 - רותם ידלין (חוות דני, סתריה (בכניסה מצד שמאל))סביבתית

 הוועדה הגאוגרפית ירושלים, יו"ש והשפלה - 11:00 - 15:00
 (בניין דיון בנושא שינוי גבולות בין עיריית רחובות למוא"ז גזר

 - ועדה גאוגרפית ירושליםג'נרלי, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים)

 (תיכון  וועדה מלווה - תיכון ברנקו וייס הרצוג11:00 - 13:00
 - רותם ידליןברנקו וייס הרצוג)

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף13:30 - 14:00
רותם ידלין

 יואב בקשי יהווין, מעוז14:00 - 15:30

 (לשכת ראשת  פנינה אוזן, פתחיה - דלת פתוחה15:30 - 16:00
המועצה)

 יו"ר ועדת חינוך,שוטף16:00 - 17:00

 ע"ע17:00 - 19:00

 - שירי עופר (בבית ספר) מסיבת סיום גוונים19:30 - 20:30

 - שירי  (קיבוץ נצר סרני ) מסיבת סיום ו׳ עתידים 20:30 - 21:30
עופר

28/06
 -  (אשכול הפיס ) מסיבת סיום ו׳  שלהבת בנים  11:00 - 13:00

שירי עופר

29/06

23/06
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:15

רותם ידלין

 (לשכת ראשת  סגן ראשת המועצה, שוטף 09:30 - 10:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 בינוי חינוך במועצה אזורית גזר, אדריכל - 10:00 - 11:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)ביה"ס כרמי יוסף

 ליאור שמחה וליאור כרמל, נצר סרני11:00 - 11:30

 ישיבת היכרות עם הועדה להסדרת גבולות 11:30 - 12:30
 - אילני (לשכת ראשת המועצה)בשטח שיפוט בין יישובי המועצה

 (לשכת ראשת המועצה) אלעד לוי, ראובן ביטן12:30 - 13:00

 הכנה למליאה13:30 - 15:00

 יותם אשל16:00 - 17:00

 הכנה למליאה17:00 - 18:00

 מיכל ילובסקי17:00 - 17:30

 - כרמל  (חדר ישיבות גדול) ישיבת מליאה מס' 18:007 - 19:30
טל

 - שירי  (הרצוג ) מסיבת סיום בית ספר הרצוג 20:00 - 21:00
עופר

25/06
 נסיעה08:30 - 09:30

 - כרמל  (שד' שאול המלך 8 ת"א) ועדת תכנון09:30 - 11:30
מילכה

 נסיעה11:30 - 12:30

 - שלי קרן (לשכת ראשת המועצה) תוכנית ניצנים13:00 - 13:30

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) דוברים, שוטף13:30 - 14:00
ידלין

 ירון יעקובס- תוכנית חינוך 'אחריות לישראל 14:00 - 14:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה, בית חשמונאי)2048' (ת.ת)

 -  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה, רישוי14:45 - 15:15
רותם ידלין

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף15:15 - 16:00
- רותם ידלין

 - רותם ידלין מסיבת סיום גן - גיל17:00 - 18:00

 (בית ספר שחקים, מגרש  מסיבת סיום בשחקים 19:30 - 22:00
 - שירי עופרכדורסל)

27/06
 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) מיכל דבורצקי07:30 - 08:30

ידלין

 - רותם ידלין (מזכירות נען) רעיה בן אברהם, נען09:00 - 09:30

 (נען) גן אביב בנען09:45 - 10:30

 - רותם ידלין (לשכה) סטטוס לו"ז11:00 - 11:15

  הצגת תוכנית מאגר נשר, רשות ניקוז ירקון11:30 - 12:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות12:30 - 12:45
 - רותם ידליןהמועצה)

 כפר שמואל - תכנית מתאר כוללנית, מפגש עם 13:30 - 14:10
נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל יישוב וסגירת

 - איתי פרס (וועדה לתכנון ובניה )מייזמים.

 שעלבים - תכנית כוללנית מפגש עם נציגות 13:45 - 14:20
היישוב- סגירה סופית של הכרטיסים לכל יישוב וסגירת 

 - איתי פרס (ועדה לתכנון ובניה גזר)מייזמים.

 משמר איילון - תכנית כוללנית מועצה אזורית 14:20 - 15:00
גזר - מפגש עם נציגי היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל

 - רותם ידלין מסיבת סיום  עמית ועברי 18:45 - 19:45
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01/07
  יאיר פינס, משנה למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל08:30 - 09:30

(מיכאליס, יישפרו סנטר מודיעין)

 (אוניברסיטת תל  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות10:00 - 16:00
אביב)

 סיור ביער כפר החורש- הנוער העובד ובני 17:30 - 18:15
 - מיכל ליסהמושבים

 - מיכל ליס ביקור סמינרי ט' של השומר החדש18:30 - 20:00

03/07
 מעוז - סמינר קיץ08:00 - 12:00

16:00 - 12:30The Wexner Foundation Heritage Program  
 - רותם ידלין(יקב ברבדו)

05/07
 - רותם ידלין (גוונים) טורניר גביע מאמאנט08:00 - 12:00

 - רותם אלקובי (כרם ברקן) השקת אירוע בוזולה 12:00 - 14:00

06/07

30/06
 בינוי חינוך - ביה"ס איתן - הישיבה מתקיימת 08:00 - 10:00
 - רותם ידלין (ביה"ס איתן)בביה"ס איתן

  גזירת סרט ופתיחת מגרש שחבק, בית חשמונאי10:15 - 11:15
 - רותם ידלין(מגרש שחבק, בית חשמונאי)

 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה11:00 - 12:00
רותם ידלין

 נסיעה12:00 - 12:30

 (עירית  רחמים מלול - ראש עירית רחובות12:30 - 13:30
רחובות)

 נסיעה13:30 - 14:00

 מכינה-   וועדה לתכנון ובניה גזר   משתתפים: 14:00 - 15:00
רותם ידלין, עו"ד שחר בןו עמי, עו"ד עדי הדר, חגית, איתי ואתי

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף15:00 - 15:30
רותם ידלין

 (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה - שוטף15:30 - 16:30
 - רותם ידלין

 -  (לשכה רותם ידלין) פגישה עם בית לגדול בו17:00 - 18:00
אדווה אריאלי גרדשטיין

02/07
 - רותם ידלין סגן ראשת המועצה ומיכל דבורצקי07:45 - 08:45

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) מנכ"ל פרח08:45 - 09:30

 (לשכת ראשת  יו"ר ועד מקומי מצליח, זיו כהן09:30 - 10:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 נסיעה10:15 - 11:15

 המועצה הארצית לתכנון ובנייה - דיון בנושא 11:15 - 12:15
 (רחוב בית הדפוס 12, גבעת שאול, תמ"מ 42/3/א - קרית עקרון

 - רותם ידליןירושלים)

 נסיעה12:15 - 13:15

 (לשכת  יו"ר ועד מקומי וחבר מליאה, עזריה14:00 - 14:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה -שוטף14:30 - 15:00
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  יקבי ברקן - פגישת היכרות15:00 - 16:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 - רותם ידלין (לשכה) סטטוס לו"ז16:00 - 16:30

21:30 - 19:00 Fwd: Invitation: MAOZ Gathering at Yodfat 
.Harel Buchris @ Tue Jul 2, 2019 19:00 - 21:30 (IDT) (rotem

04/07
 (שד'  מרכז המועצות האזוריות - ועדת קרקעות09:00 - 11:00

 - Uriel Ben Haimשאול המלך 8 ת"א)

 ותמל עקרון - במרכז המועצות האזוריות11:00 - 12:00

 ישיבת הנהלה - מרכז המועצות האזוריות12:00 - 13:00

 - רותם (לשכת ראשת המועצה) פ"ע דובר המועצה14:00 - 14:30
ידלין

 כפר בילו - נציג מליאה, יור ועד14:30 - 15:30

 - כרמל טל צילומים לסרטון השתלמות מועצתית15:30 - 17:30

 פעילות פרטית19:30 - 20:30


