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08/07
 מוטי שני, אורי דגן, טל סוקולובסקי , נען - דלת 08:30 - 08:45

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)פתוחה

 (לשכת ראשת אלון אבנרי, משרד ראש הממשלה10:45 - 11:15
המועצה)

 (לשכת  רשות המים, תוכנית הולכת מי קולחין12:00 - 12:45
 - רותם ידליןראשת המועצה, בית חשמונאי)

  היטל ביוב רמות מאיר - פגישה עם נציגי היישוב12:30 - 13:15
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) אורי נדם וגלית הופמן13:15 - 14:00
רותם ידלין

  ותמ"ל 3003 רחובות - דיון הכנה צוות מועצה 14:00 - 15:00
 - רותם  (לשכת ראשת המועצה)ונציגי מליאה מיישובים רלוונטים

ידלין

 נסיעה15:00 - 15:30

  ראש מועצה מקומית קריית עקרון, חובב צברי15:30 - 16:30
 - חובב צברי(לשכה הרצל 44 קריית עקרון )

10/07
 (לשכת ראשת  ניבה חסון, מנכלית ברנקו וייס08:10 - 09:00

 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרהמועצה אזורית גזר קומה 2)

 -  (לשכת ראשת המועצה) סיגל מורן ורותם ידלין09:00 - 10:30
רותם ידלין

 (בית ספר  שיפוצי קיץ - בית ספר שדות איילון10:30 - 11:30
 - רותם ידליןשדות איילון)

 (קרית חינוך  סיור בית ספר של החופש הגדול11:30 - 13:00
 - רותם ידליןדרומית)

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף13:45 - 14:45
רותם ידלין

 ערן חובב, כרמי יוסף - דלת פתוחה (מצורף 14:45 - 15:00
 - רותם  (לשכת ראשת המועצה)קובץ של החלטת בית משפט)

ידלין

 (לשכת ראשת  אלי לוי, מצליח - דלת פתוחה15:00 - 15:15
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  רוני אוזן, פתחיה - דלת פתוחה15:30 - 15:45
 - רותם ידליןהמועצה)

  גלית גולדשטיין, בית חשמונאי - דלת פתוחה15:45 - 16:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

12/07
 ישיבת הנהלת המועצה - הזנקת תכנית 09:00 - 13:30

 - רותם ידלין (כרמי יוסף)אסטרטגית

13/07

07/07
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:30

רותם ידלין

 - (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה - שוטף09:30 - 10:30
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  מנהלת מחלקת רווחה, נ.כ10:30 - 11:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה11:45 - 12:00

 (לשכת ראשת  בינוי חינוך - ביה"ס עתידים12:00 - 13:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (ח. ישיבות ק.FW  5: וועדת שיפוט מפעלי השבה 13:30 - 16:00
 - Katrina Lyahovchook Kerenמשרדי רשות המים)

 (כפר  מוני אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רווה14:00 - 15:00
הנוער עיינות, לשכת ראש המועצה קומה 2)

 מפגש סיום שנה למנהלי בתי-הספר ואגף 15:00 - 21:00
 - שירי עופר (אשדוד )החינוך 

 (מזכירות  ותמ"ל עקרון, פגישה עם ועד כפר בילו20:30 - 21:30
 - רותם ידליןכפר בילו)

09/07
 נסיעה08:00 - 08:30

 (משרד  מכרז מנהל/ת עתידים - משרד החינוך 08:30 - 10:00
החינוך תל-אביב, קומה 14)

 נסיעה10:00 - 10:30

 (לשכת  מנכ"ל המועצה לגפן היין, צחי דותן11:00 - 11:45
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 מקדימה לישיבות עם ועדים מקומיים בנושא 12:00 - 13:00
 (לשכת פרויקטים יישובים: כפר שמואל, גני הדר, יד רמב"ם 

 - רותם ידליןראשת המועצה)

 מקדימה לישיבה עם המשנה למנכ"ל רשות 13:00 - 13:30
 (לשכת מקרקעי ישראל, יאיר פינס ( שמתקיימת ב-14/7/19)

 - רותם ידליןראשת המועצה)

  יום עיון בנושא קרקעות ונחלות במושבים19:00 - 20:30
 - אילנית ביטון(אשכול הפיס, בית חשמונאי)

11/07
 נסיעה08:00 - 09:00

 שולחן עגול ותמל/3003,רחובות מזרח (מצורפת09:00 - 13:00
 (מנהל התכנון, בית השנהב, כניסה C קומה 2, בית הדפוס הזמנה)

 - רותם ידלין12 גבעת שאול ירושלים)

 פעילות פרטית14:30 - 15:30
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15/07
 (אוניברסיטת  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות10:00 - 16:00

תל-אביב)

 - אליק  (חדר ישיבות) הדרכת עובדים לחירום10:00 - 11:00
מגורי כהן

 יו"ר הותמ"ל אריאל יוצר, דיקלה פרסיקו 18:00 - 19:00
מתכננת הותמ"ל,שי חג'ג יו"ר מרכז המועצות האזוריות ורותם 

 (במשרד האוצר קפלן 1,קומה 2ידלין ראשת המועצה האזורית גזר
 - רותם ידליןחדר 243 ירושלים)

17/07
 (לשכת  גיל מרגלית, משמר דוד - דלת פתוחה09:00 - 09:15
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 דנה מנדלביץ, ועד פדיה09:30 - 10:00

  (לשכת ראשת המועצה) סטטוס מקלטים במועצה10:00 - 11:00
- רותם ידלין

  ראש מ"מ קריית עקרון, ותמ"ל קריית עקרון12:00 - 13:30
 - רותם ידלין(מועצה מקומית קריית עקרון)

 - (לשכת ראשת המועצה) אפרת אוזן, דלת פתוחה14:00 - 14:15
רותם ידלין

 מנהל מחוז ירושלים בחברה למתנ"סים, מושיק 14:30 - 15:30
 - אילנית ביטון (לשכת ראשת המועצה)עתיק 

 (לשכת  רפי וייס, כפר שמואל - דלת פתוחה15:30 - 15:45
ראשת המועצה)

 (גני הצבי,  חתונה - חן ואיתן  גורלניק רדיע 19:30 - 20:30
 - אילנית ביטוןעופרים מושב ברכיה)

19/07

20/07
 כנס מתגייסים, פתחיה, מגרש כדורסל 21:00 - 22:00

14/07
 נסיעה08:30 - 09:30

 המשנה למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, יאיר 09:30 - 10:00
 (לשכה ירושלים רח' הצבי 15 ירושלים קומה 8  בניין בזק (חניה פינס

 - רותם ידליןבבנין))

 נסיעה10:00 - 11:00

  (לשכת ראשת המועצה) בינוי חינוך - ביה"ס איתן11:00 - 12:00
- רותם ידלין

 - (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה - שוטף12:00 - 13:00
רותם ידלין

 מנהלת מחלקת גביה, הגשת מסמכים למשרד 13:30 - 13:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)הפנים

 ישיבת תקציב חצי שנתית - מנכ"לית וגזבר 13:45 - 15:15
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)המועצה

 מקדימה לוועדת משנה לתכנון ובנייה, 15:15 - 15:45
 (לשכת ראשת משתתפים: שחר בן עמי, רותם ידלין איתי ועמית

 - איתי פרסהמועצה)

 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

16/07
 פעילות פרטית08:00 - 09:00

 - אילנית  אירוח משרד ראש הממשלה במועצה09:00 - 20:00
ביטון

 ותמ"ל קרית עקרון - פגישת הכנה גני יוחנן 09:15 - 10:15
 - לשכת ראשת המועצה  (לשכת ראשת המועצה)וכפר ביל"ו
האזורית גזר

 דברי פתיחה ראשת המועצה, אירוח משרד ראש10:15 - 11:00
 - רותם ידלין (חדר ישיבות)הממשלה במועצה

 (לשכה ראשת  הכנה לותמ"ל קרית עקרון11:00 - 13:30
המועצה)

 (לשכת  אדווה אריאלי, מנהלת מדור גני ילדים13:30 - 14:00
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרראשת המועצה)

  תמיר ארז, נציג מליאת המועצה נצר סירני14:00 - 14:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

18/07
 תב"ע משמר דוד מגרש 301 - הצגת התכנית   08:15 - 09:00

משתתפים: נציגי משמר דוד , מסילתי אדריכלים, יזמי התכנית, 
 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)רותם ידלין, איתי פרס וחגית

 (לשכת ראשת  קפה ומאפה עם ראשת המועצה09:00 - 10:00
 - אילנית ביטוןהמועצה)

 (חדר  הדרכה ורענון בנושא מוקד המועצה10:00 - 11:30
 - דוד גמליאלישיבות הגדול)

 פורום לקידום עסקים, מעוף  משרד הכלכלה 10:30 - 11:30
 (לשכת ראשת המועצה, קומה ב' והתעשיה - מועצה אזורית גזר

 - רותם ידליןבית חשמונאי)

 נסיעה11:30 - 12:00

 - (מטש אילון) ישיבת מועצת איגוד טיהור שפכים12:00 - 14:00
איגוד ערים אילון

 - אילנית  דוד יפרח, ראש מועצה אזורית שדות דן14:00 - 14:30
ביטון

 (לשכת  יפעת גורדון, משרד המשפטים (ת.ת.)15:00 - 16:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)
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21/07/19 - 
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22/07
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:15

רותם ידלין

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה, שוטף09:15 - 10:15
- אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

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

 ותמ"ל קריית עקרון  - דיון פנימי10:30 - 11:30

  סדנת שיתוף הציבור לתכנית מתאר כוללנית18:00 - 22:00
 - אילנית ביטון(אשכול הפיס)

24/07
 חופשה

26/07

27/07

21/07
 - רותם ידלין ראש מועצה מקומית קריית עקרון08:30 - 09:30

 - רותם ידלין ביקור בבית ספר של החופש הגדול 09:30 - 10:30

 בינוי חינוך במועצה אזורית גזר, אדריכל - 10:30 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)ביה"ס עתידים

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף12:00 - 13:00
רותם ידלין

 (לשכת  מנהלת אגף חינוך, שוטף +ביה"ס מעיין13:30 - 14:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 ע"ע14:30 - 17:30

23/07
 חופשה00:00

25/07
 חופשה00:00

  צת"פ ( צוות תקציב פיתוח), משרד התיירות14:30 - 15:30
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזר(מלון נווה אילן)
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28/07/19 - 
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29/07
 ותמל קריית עקרון ותמל יהוד - תמא 35 לוח 2 09:30 - 10:00

 (אצל -דלית זילבר, רותם ידלין, יעל סלומון, תמר כפיר/נציג
דלית - רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים - בית השנהב בניין 
 -C קומה 7 - חניה: חניון בית השנהב ולקבל שובר תשלום במזכירות )

דלית זילבר

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

 (לשכת  מהנדס המועצה, שוטף (חומר בת.ת.)10:00 - 11:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  תכנית אסטרטגית ותכנית עבודה19:00 - 21:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

31/07
 - שרה בר  (צפון) השתלמות עובדים מועצתית לשנת 2019

מימון

 (משרדי הותמ"ל, רחוב בית  ותמ"ל קרית עקרון09:00 - 17:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהדפוס 12 בית השנהב)

02/08

03/08

28/07
 הפגנה בכפר בילו09:00 - 10:00

 ישיבת הכנה לותמ"ל עקרון בכפר בילו10:00 - 11:00

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף11:45 - 12:30
- רותם ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) מבקרת פנים - שוטף12:30 - 13:00
רותם ידלין

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר נסיעה14:30 - 15:00

 (מזכירות כפר  ביקור שר החקלאות אורי אריאל15:00 - 16:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרבילו)

 -  (אנדרטת הנחל) מכבי צעיר, ביקור חניכים16:00 - 18:30
אילנית ביטון

30/07
 - שרה (צפון) השתלמות עובדים מועצתית לשנת 00:002019

בר מימון

 שיחה טלפונית מיכאל וידל, ראש עירית רמלה - 08:30 - 09:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר050-6209685

 השתלמות עובדי מועצה09:00 - 22:00

 - אילנית ביטון | לשכת  שיחה טלפונית,  גיא קפלן09:00 - 09:15
ראשת המועצה גזר

 שיחה טלפונית שמעון סוסן, ראש מועצה 09:30 - 10:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשתאזורית חבל מודיעין 052-3635063

המועצה גזר

01/08
 - שרה (צפון) השתלמות עובדים מועצתית לשנת 00:002019
בר מימון

  חה"כ בוגי יעלון, אורלי פרומן ואורלי שוסטר18:30 - 19:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(תל גזר)


