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11/02
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:00 - 09:00

רותם ידלין

 מקדימה לישיבה עם ראש מועצת מזכרת בתיה -08:50 - 09:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)יהודה שנייויס ואיתי פרס

  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה - שוטף 09:00 - 10:00
- רותם ידלין

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

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה, שוטף11:00 - 12:00
- רותם ידלין

 פגישת הכנה לאירוח  השר אופיר אקוניס - שר 12:00 - 13:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)המדע והטכנולוגיה במועצה

 -  (הגפן 8/1 קרית גת) לאה בישי, ניחום אבלים13:00 - 14:00
רותם ידלין

 - (מזכירות כרמי יוסף) כרמי יוסף - פגישת היכרות18:00 - 19:00
רותם ידלין

 מאמאנט20:00 - 21:00

13/02
 ראש אגף חינוך, שוטף08:00 - 09:00

 תכנית הכשרה לראשי רשויות - אתגרי התכנון 09:00 - 14:30
 (ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באונ' העבריהעירוני והאזורי

  סמינר גשר - בנים כיתה יא' מכלל המועצה09:30 - 10:30
 - רותם ידלין(ישיבת שעלבים)

  סמינר גשר, בנות כיתה יא' מכלל המועצה10:30 - 11:30
 - רותם ידלין(רמות שפירא)

 (לשכת ראשת  עמיחי יקיר עזריה  - דלת פתוחה15:45 - 16:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  בניסטי משה - דלת פתוחה16:00 - 16:15
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  דגנית עצמון, כפר שמואל -דלת פתוחה16:15 - 16:30

 (לשכת ראשת ה ניסים מימון, יציץ - דלת פתוחה16:30 - 16:45

 (לשכת ראשת המועצה שלמה אלוק - דלת פתוחה16:45 - 17:00

 (לשכת ראש גילי ורון, כפר שמואל - דלת פתוחה17:00 - 17:15

 (לשכת ראשת המ רוזי בוכניק, יציץ - דלת פתוחה17:15 - 17:30

 (לשכת ראשת המו רחלי ג'וי, פדיה  - דלת פתוחה17:30 - 17:45

 (חדר ישיבות) ועדת חינוך, מועצה אזורית גזר18:00 - 20:00

15/02
 חנוכת משמר דוד , מרכז מבקרים09:30 - 10:30

16/02

10/02
 חופשה משפחתית16:00

12/02
  מנהל אגף תרבות יהודית, משרד החינוך, 08:00 - 09:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)איתיאל בר לוי

 (לשכת ראשת המועצה, בנין המועצה  אורנה אנג'ל09:15 - 10:15
 - רותם ידליןקומה ב' בבית חשמונאי)

 (לשכת  הדר לביא, חברת מועצת כפר סבא 10:15 - 11:00
ראשת המועצה)

 ראש מועצה אזורית מזכרת בתיה, גבי גאון 11:00 - 12:00
(לשכת ראשת המועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) כפיר בן משה - משכ"ל12:00 - 12:30
רותם ידלין

 (תל-אביב קפה  אורנה ברביבאי, יש עתיד14:00 - 15:30
 - רותם ידליןקפיטירה)

 (הרב פרידמן 32, תל  ח״כ רועי פולקמן - שבעה16:00 - 17:00
אביב)

 נבחרת רובוטיקה, תיכון הרצוג - מפגש הורים 18:00 - 19:30
 (אשכול הפיס)ותלמידים 

14/02
 (בניין  הכנת לביקורת משולבת רח"ל ופקע"ר09:00 - 11:00

 - אליק מגורי כהןהמועצה)

 מנהל אגף תרבות נוער וספורט, רותם אלקובי 11:00 - 11:20
 (לשכת ראשת ומנהלת מחלקת ספורט, חן גורלניק - פ"ע

המועצה)

 (לשכת ראשת  עמית פרץ - שיחת היכרות11:30 - 11:45
 - רותם ידליןהמועצה)

  שלמה אברמוביץ, ותמ"לים מועצה אזורית גזר12:00 - 13:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה - שוטף13:00 - 14:00
 - רותם ידלין

 מקדימה  לוועדת היגוי  בועדה המחוזית 14:30 - 16:30
התמקדות בפרוגרמת חברה ותיירות בתכנית מתאר כוללנית 

 (מ"א גזר - לשכת ראשת מ"א גזר - דיון אצל ראשת המועצה
 - Office@hd-arch.comהמועצה)

 (מיכליס ביישפרו סנטר  סיגל מורן ורותם ידלין17:00 - 18:00
 - רותם ידליןמודיעין)
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17/02/19 - 
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18/02
 - רותם ידלין אסתר סובול, קרן רש״י07:30 - 08:30

 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:30 - 09:30
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  מקדימה לישיבת מנהלת רג"מ09:30 - 10:30
 - רותם ידליןהמועצה)

 (בלשכת ראשת מדיניות המועצה בהסכמי פשרה10:30 - 11:00
 - אוולין שנקרהמועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף11:00 - 12:00
רותם ידלין

 רוני אלשייך, במסגרת הרצאות הסינגולרי 12:00 - 13:00
(אשכול הפיס)

 הכנה לפגישה עם דקלה פרסיקו 13:30 - 14:30

 נסיעה לירושלים14:30 - 15:30

 מינהל התכנון, הועדה למתחמים מועדפים 15:30 - 16:30
 (רחוב בית הדפוס 12, מתחם C חדר 604 לדיור - דיקלה פרסיקו

 - רותם ידליןירושלים)

 אהוד בנאי, הופעה במסגרת תרבות יהודית 20:00 - 23:00
 - אילנית ביטון (אשכול הפיס)שלום שבת

20/02
 -  (בית הרצל, יער חולדה) צילום לצעדת הרצל08:00 - 09:00

אילנית ביטון

 תכנית ההכשרה לראשי רשויות, מפגש בנושא 09:00 - 14:30
 (בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבאתגרי התכנון העירוני והאזורי 

  גלעד וגלי ביתאן, בית עוזיאל- דלת פתוחה14:45 - 15:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת  שירי גונן, מזכרת בתיה - דלת פתוחה15:00 - 15:15
ראשת המועצה)

 (לשכת ראש תמיר פרידמן גני הדר - דלת פתוחה15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 שחר עידן, בית חשמונאי - דלת פתוחה )לשכת ר

 (לשכ דבורה אניגר ואדווה אליהו - דלת פתוחה15:45 - 16:00

 רמי שטרק, משה קויתי ודורון יוניסי, חולדה- דל16:00 - 16:15

 (לשכת ראשת המ יוסי בסעד עזריה -דלת פתוחה16:15 - 16:30

 (לשכת רא מאיר אלבז, יד רמב"ם - דלת פתוחה16:30 - 16:45

 (המועדון החדש ע מושב סתריה - פגישת היכרות 17:30 - 18:30

 (סת רונית ויתקון, נציגת היישוב סתריה במליאה18:30 - 19:00

 -  (אשכול הפיס בית חשמונאי) כנס מקהלות שנתי19:30 - 21:00

 מאמנט - משחק נען - כרמי יוסף21:15 - 21:45

22/02

23/02

17/02
 (לשכת  יוחנן יומטוביאן-חבר מליאה שעלבים08:00 - 08:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (תיכון  תיכון ברנקו וייס הרצוג, וועדה מלווה08:30 - 10:30
 - רותם ידליןברנקו וייס הרצוג)

 (לשכת ראשת  מנכ"לית ברנקו וייס, ניבה חסון10:30 - 11:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  הנהלת ברנקו וייס - היכרות11:00 - 12:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 הכנה לביקור חברי הוועדה הגאוגרפית במועצה13:00 - 14:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

  דפנה רוזנקרנץ שני, סתריה - דלת פתוחה14:00 - 14:15
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  מנהלת אגף חינוך - שוטף14:15 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

  ממונה מחוז השפלה משרד החקלאות, צפניה 15:00 - 16:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)שאולקר- פגישת היכרות 

 וועדת משנה   - ועדה מקומית גזר    משתתפים:16:00 - 17:30

  (מזכירות כפר בן-נון)  כפר בן נון - פגישת היכרות18:00 - 19:00

19/02
 - רותם  (תלמוד תורה דביר) תלמוד תורה דביר08:30 - 09:30

ידלין

 מפגש ראשי מוסדות ומנהלי הקריה בחדר ראש 09:30 - 10:00
 (חדר ראש הישיבה בנין ישיבת הישיבה בנין ישיבת ההסדר

 - רותם ידליןההסדר)

 -  (מזכירות ביה"ס) שלהבת בנות - מנהלת ביה"ס10:00 - 10:45
רותם ידלין

 -  (מזכירות ביה"ס) שלהבת בנים - מנהל ביה"ס10:45 - 11:30
רותם ידלין

  (מזכירות ביה"ס) אולפנת שעלבים - מנהל ביה"ס11:30 - 12:30
- רותם ידלין

 -  (מזכירות ביה"ס) ישיבת שעלבים - מנהל ביה"ס12:30 - 13:30
רותם ידלין

 - (מזכירות) ישיבת הסדר שעלבים - מנהל ביה"ס13:30 - 14:00
רותם ידלין

  (שעלבים) ראשי מוסדות חינוך - ארוחת צהריים14:00 - 15:00
- רותם ידלין

 לא לקבוע16:00 - 17:00

21/02
  אופיר פינס, ראש המכון לחקר השלטון המקומי09:30 - 10:30

(אוניברסיטה ת"א בניין נפתלי החוג למדיניות ציבורית חדר  066 )

  עמית יפרח, יועץ משפטי תנועת המושבים12:00 - 12:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת מקדימה לישיבה עם נתיבי ישראל12:30 - 13:00
 - רותם ידליןהמועצה)

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

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה, שוטף14:00 - 15:00
- רותם ידלין

 לא לקבוע 16:00 - 17:00
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25/02
 - (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה - שוטף09:00 - 10:00

רותם ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) מבקרת פנים - שוטף10:00 - 10:30
רותם ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף10:30 - 11:30
רותם ידלין

 פגישת היכרות - חובב צוברי ראש המועצה 12:00 - 13:00
 - רותם ידלין (קפה רונה בגבעת ברנר)קרית עקרון 

 ע"ע13:30 - 16:00

 מאמאנט20:00 - 21:00

27/02
 (ביתן 2, גני ועידת השלטון המקומי לחדשנות אורבנית08:00

 - רותם ידליןהתערוכה תל-אביב)

 (גני התערוכה, ביתן 2) ועידת השלטון המקומי08:00 - 18:00

 'שולחן עגול' הקואליציה הבינלאומית של ראשי 16:30 - 18:00
 (אולם KLM, קומה 2, ביתן 2 מרכז הירידים)ערים נגד השנאה

 ערב גאלה - כנס ראשי ערים18:00 - 19:00

01/03

02/03

24/02
  הנהלת המועצה מארחת את נבחרת רובוטיקה08:00 - 09:00

 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 נתיבי ישראל, גונן סער ראש אגף רשויות וגורמי09:00 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)חוץ

 -  (לשכת ראשת המועצה) רענן מדר כורמי גזר10:00 - 10:30
רותם ידלין

 - רותם  (לשכת ראש עירית רמלה) מנהלת רג"מ 11:30 - 13:00
ידלין

 (לשכת  בועז קולונדר, יו"ר ועד מקומי גני הדר14:00 - 14:30
ראשת המועצה)

 - אלומה  (אשכול הפיס) הכשרת נבחרי ציבור15:30 - 21:00
פיטל

 שדולת הנשים בישראל - 'בוחרות, נבחרות 18:00 - 20:00
 - אילנית ביטון (סינמק תל אביב)ומיוצגות'

 משחק מאמאנט - מצליח-נען20:00 - 21:00

26/02
 נוף איילון - מפגש מס' 2 תכנית כוללנית מועצה08:00 - 08:40

 - איתי פרס (לשכת ראשת המועצה)אזורית גזר

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) יואל עייני09:00 - 09:30

 לימור לביא, קב"ט מחוז מרכז משרד החינוך - 09:30 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)פגישת היכרות

 שרה איילת - מפקחת רשותית מנהל חברה 10:00 - 10:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)ונוער

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) פורום הקיבוצים10:30 - 11:30
ידלין

 - רותם (לשכת ראשת המועצה) תקציבי אגף חינוך12:00 - 14:00
ידלין

 משרד הרווחה, סגנית מנהלת המחוז ומנהלת 14:00 - 15:00
 - אילנית ביטון (לשכת ראשת המועצה)הנפה

 (לשכת ראשת  רשת ערים בריאות בישראל15:00 - 15:45
 - רותם ידליןהמועצה)

 (התירוש 28 כפר שמוא  מיכל רובנר, כפר שמואל15:45 - 17:15

 מרכז יום לקשיש - פעילות האגודה לישראל לס17:20 - 17:50

 (מזכירות הקיבוץ נצר   נצר סרני - פגישת היכרות18:30 - 19:30

28/02
 (ביתן 2, גני ועידת השלטון המקומי לחדשנות אורבנית17:00

 - רותם ידליןהתערוכה תל-אביב)

 (גני תהערוכה, ביתן 2) ועידת השלטון המקומי08:00 - 18:00

 (לשכת הכנה להנהלה כספים ולמליאת המועצה08:30 - 09:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 מפגש צוות כנס ראשי מועצות אזוריות14:00 - 15:00

 מפגש בנושא בניית אמון, שיתוף ציבור ואזרחות17:30 - 20:30
 - רותם  (בבניין עיריית תל אביב יפו, אבן גבירול 69, קומה 12)פעילה

ידלין
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04/02
 חופשה משפחתית

06/02
 חופשה משפחתית

08/02
 חופשה משפחתית

09/02
 חופשה משפחתית

03/02
 חופשה משפחתית08:00

05/02
 חופשה משפחתית

 ערב העלאת מודעות למחלימות ממחלת 18:00 - 20:30
 - בתחן מיכלסון פורת (אשכול פיס בית חשמונאי)הסרטן

07/02
 חופשה משפחתית




