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2/09
 - רותם  (מזכרת בתיה) שמרית ויואב יהווין -מעוז08:15 - 09:15

ידלין

 (אוניברסיטת  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות12:00 - 19:00
 - רותם ידליןתל-אביב)

4/09
 -  (לשכת ראשת המועצה) הכנה להנהלה וכספים08:15 - 10:00

רותם ידלין

 נסיעה10:30 - 11:00

 (מרכז המועצות  FW: הועדה לתכנון אסטרטגי11:00 - 13:00
 - איציק אשכנזיהאזוריות שדרות שאול המלך 8 תל אביב)

 נסיעה13:00 - 13:30

  ועדת רשות רישוי   משתתפים: רותם ועמית14:00 - 14:30
 - עמית קפוזה(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת  ליאורה שמואל, יציץ - דלת פתוחה14:30 - 14:45
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  עזרא שמחה, פדיה - דלת פתוחה14:45 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  אליאן גיגי, ישרש - דלת פתוחה15:00 - 15:15
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 (לשכת ראשת  עמרי וידן, נען - דלת פתוחה15:15 - 15:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

  רוני בן חיים, בית חשמונאי - דלת פתוחה 15:30 - 15:45

 אירוע ההשקה של "הזירה" תכנית צוותי 16:00 - 19:00

6/09
 טקס פתיחת שנת הלימודים וקבלת תלמידי 08:30 - 10:00

 -  (אולם הספורט שדות איילון)כיתות א' ביה"ס שדות איילון
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

7/09

1/09
 טקס פתיחת שנת הלימודים, ביה"ס עתידים 08:15 - 08:45

 (קרית חינוך בית חשמונאי)(לידיעה)

 (קרית טקס פתיחת שנת הלימודים, ביה"ס גוונים08:30 - 09:00
חינוך דרומית)

 טקס פתיחת שנה , ביה"ס שלהבת בנים 08:45 - 09:15

  טקס פתיחת שנת הלימודים, ביה"ס שחקים08:50 - 09:20

  טקס פתיחת שנה אולפנת שעלבים  (לידיעה)09:30 - 10:00

 טקס פתיחת שנת הלימודים, ביה"ס הרצוג 09:30 - 10:00

 (קרית טקס פתיחת שנת הלימודים, ביה"ס  איתן10:00 - 10:30

 טקס פתיחת שנה, ביה"ס שלהבת בנות  10:45 - 11:15

 פתיחת שנת הלימודים, ביקור בקרית חינוך בית 11:00 - 12:00

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף14:30 - 15:00

 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה15:00 - 16:15

 -  (לשכת ראשת המועצה ) הכנה לביקור קק"ל 16:15 - 16:45

 (חדר 118,  ישיבת דירקטוריון מכללת לוינסקי17:00 - 19:00

 התכנסות עם הורים ותלמידים- פתיחת שנה 17:30 - 18:00

 (משמר דוד) מופע תרבות עידן עמדי , משמר דוד20:00 - 22:30

3/09
  הנהלת קרן קיימת לישראל במועצה אזורית גזר08:15 - 10:00

 - (לשכת ראשת המועצה,  מבנה המועצה קומה ב' בית חשמונאי)
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 ועדת שיפוט לבי"ס חדשני 'עתידים' במועצה 11:15 - 13:00
 - נעה עופרן (תל אביב, רחוב השלושה 2.)אזורית גזר

 (לשכת ראשת  בינוי חינוך לקראת 2020 תשפ"א14:00 - 15:30
 - רותם ידליןהמועצה)

5/09
 -  (לשכת ראשת המועצה) הכנה להנהלה וכספים08:30 - 12:00

אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 נסיעה12:00 - 13:00

 (רחוב הארבעה  משכ"ל - ועדת כספים  - 13:003/19 - 14:30
19, ת"א, קומה  8 - חניה במקום להוציא שובר ולהגיע איתו לוועדה 

 - מאיה אלדריחתמו עליו ותוכלי לצאת)

 חגית בלייברג14:30 - 16:00

 (לשכת ראשת  ועדת מלגות לסטודנטים/יות16:00 - 17:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה, שוטף17:00 - 17:45
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

  (חדר ישיבות גדול) ישיבת וועדות הנהלה וכספים18:00 - 19:30
- כרמל טל
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9/09
   מפגש 3 - פורום ה- 14  בדרום השרון 09:30 - 13:30

 - ליזי דלריצ'ה - ראש המועצה(התכנסות רח' הרימון 156 נוה ירק)

 ערב השקה של תכנית החינוך 'חממת חדשנות 20:00 - 23:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (אשכול הפיס)חינוכית קהילתית'

המועצה גזר

 (הנחלה בית עובד ) חתונה - סיגל מורן21:00 - 22:00

11/09
 (לשכת  מבקרת המועצה, שוטף ודו"ח שנתי08:30 - 09:15
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 תכנית אדוות - חקר רשויות מקומיות (תואם עם 11:00 - 12:00
 - רותם ידלין (חדר ישיבות קטן)דליה פרץ - 054-3302335)

 - רותם ידלין נסיעה12:30 - 13:00

 גבולות גזר - רמלה, אצל הממונה על המחוז 13:00 - 14:00
במשרד הפנים יונתן בר סימן טוב וצוותו, מיכאל וידל ראש 

 - אילנית ביטון | לשכת  (משרד הפנים רמלה)עירית רמלה וצוותו
ראשת המועצה גזר

 (חדר ישיבות מחוז Fwd: שינוי גבולות - רמלה וגזר13:00 - 14:00
 - יונתן בר סימן טובמרכז)

 - רותם ידלין נסיעה14:00 - 14:30

 - רותם ידלין סיור חברי כנסת בתל גזר15:00 - 16:00

 לא לקבוע16:30 - 17:30

13/09

14/09

8/09
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה09:30 - 10:30

רותם ידלין

 (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף10:30 - 11:30

 אילנית צמח, תכנית עבודה שנתית בנושא 12:30 - 13:15
 - אילנית ביטון | לשכת  (לשכת ראשת המועצה)פיתוח תיירות

ראשת המועצה גזר

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף13:15 - 14:00
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  ועד מקומי, קיבוץ שעלבים15:00 - 16:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

10/09
 מועצה אזורית גזר בסיור במועצה מקומית 08:15 - 16:15

 - רותם  (רחוב נצר ישי 1 אפרת)אפרת ופגישות מטה מול מטה 
ידלין

12/09
 (לשכת  מנהלת אגף חינוך ומנכ"לית המועצה08:30 - 09:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

  פרידה חגיגית מאיתי פרס מהנדס המועצה09:30 - 10:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת (רחבת הדק במועצה אזורית גזר)

 מכינה לוועדת משנה משתתפים: רותם, עו"ד 10:30 - 12:00
 (וועדה לתכנון שחר בן עמי, עו"ד עדי הדר, עמית, חגית ואתי

 רבני היישובים במועצה במפגש עם ראשת 12:00 - 13:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)המועצה 

  מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים12:50 - 13:00

 - רותם ידלין נסיעה13:00 - 14:00

 - רותם ידלין (מסריק 12, תל אביב) הילה טוב14:00 - 15:00

 FW: גיבוש מדיניות המועצות האזוריות במחוזות15:00 - 16:00

 יציץ - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית גזר 15:00 - 15:45

 יד רמב"ם - תכנית מתאר כוללנית מועצה 15:45 - 16:30

 גני הדר - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית 16:30 - 17:15

 בית עוזיאל - תכנית מתאר כוללנית מועצה 17:15 - 18:00

 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה18:00 - 19:30

 -  (רמות מאיר) חגיגות 50 שנה לרמות מאיר 19:45 - 21:45
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16/09
 (יישוב בית חשמונאי, בניין  ועדת בחינה מכרזי כ"א08:30 - 11:00

 - כרמל טלהמועצה האזורית גזר, קומה 2, חדר הישיבות הקטן)

 -  (כפר בן נון) ביקור ילדי גן פעמונית,כפר בן-נון08:30 - 09:30
רותם ידלין

 (אוניברסיטת  ניהול עיר העתיד, ראשי רשויות10:00 - 18:00
 - רותם ידליןתל-אביב)

 (משרדו בתל אביב) דורון לבנת 14:00 - 15:00

 אירוע גזירת סרט ופתיחת בית הרצל, חולדה - 18:30 - 21:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (בית הרצל חולדה)מצורפת הזמנה

המועצה גזר

18/09
 טל שריר אגף מו"פ בנושא בתי ספר ייחודיים, 08:30 - 09:30

 - אילנית  (לשכת ראשת המועצה)מעיין ודביר ומנהלת אגף חינוך

 (לשכת ראשת  אביב יעקב , גזר -דלת פתוחה09:30 - 09:45
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

  יוסף ואסתר עובדיה, מצליח - דלת פתוחה10:00 - 10:15
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(לשכת ראשת המועצה)

 הרמת כוסית לרגל חג ראש השנה במרכז יום 10:30 - 11:30
 - אילנית ביטון | לשכת  (מרכז יום לתושב הותיק)לתושב הותיק

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף11:30 - 12:15
רותם ידלין

 רונית הד12:30 - 14:30

 (יישוב בית חשמונאי, בניין  ועדת בחינה מכרזי כ"א13:00 - 14:00
 - כרמל טלהמועצה האזורית גזר, קומה 2, חדר הישיבות הקטן)

  הרמת כוסית לראש השנה, מועצה אזורית גזר15:00 - 16:00

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) הנהלת קיבוץ גזר16:45 - 17:30

 -  (שיחה) מנהלת אגף חינוך, מהנדס המועצה17:30 - 18:00

 השתלמות :שילוב צמחי בר בחצר הבית, מפגש 18:00 - 19:00

 (חדר  טקס קבלת מלגות מועצה אזורית גזר19:00 - 21:15

20/09

21/09

15/09
 - אילנית ביטון | לשכת  הכנה למליאת המועצה08:00 - 10:30

ראשת המועצה גזר

 - רותם ידלין ישראל כהן- שיחה11:00 - 11:30

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

 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה12:30 - 13:30
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (לשכת  ועדת רישוי   משתתפים: רותם ועמית13:30 - 13:45
 - עמית קפוזהראשת המועצה)

 (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה- שוטף15:00 - 16:30

 - (לשכת ראשת המועצה) הכנה למליאת המועצה16:30 - 18:00
רותם ידלין

 צילום חברי מליאת המועצה, עיתון גזרי 17:50 - 18:00
 - כרמל טל (כניסה לבניין המועצה )מידע-גליון חגיגי

 - כרמל  (חדר ישיבות גדול) ישיבת מליאה מס' 18:008 - 19:30
טל

 - כרמל  (חדר ישיבות הגדול) ישיבת מליאה מס' 19:309 - 21:00
טל

17/09
 - אילנית ביטון יום שבתון - בחירות לכנסת ה-08:0022 - 21:30

19/09
 (לשכת סגן ראשת  נכסים בבעלות המועצה08:15 - 09:00

 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרהמועצה בית חשמונאי קומה 2)

 - רותם ידלין נסיעה09:00 - 09:30

 דירקטוריון משותף משכ"ל, פמ"א, סוכנות 09:30 - 11:00
 - מאיה  (אולמי אווניו, קרית שדות התעופה)לביטוח, נכסים 3/19

אלדר

 הרמת כוסית לראש השנה , השלטון המקומי, 11:00 - 14:00
 (אולמי אבניו, קרית שדה מרכז המועצות, החברה למשק וכלכלה

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהתעופה)

 (רחוב מנורת  מיכל דבורצקי, תכנית אסטרטגית14:00 - 15:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה המאור 8, קומה 4, תל-אביב)

גזר

 (רחוב מנורת  מיכל דבורצקי והנהלת המועצה15:00 - 16:30
 - אילנית ביטון המאור 8, קומה 4 תל-אביב - חניה תת קרקעית בבנין)

| לשכת ראשת המועצה גזר

 -  (אשכולית (בהרצוג)) חממת חדשנות חינוכית17:30 - 21:30
שלי קרן
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23/09
 סיור עיתונאים ובלוגרים לקראת מרוץ הבוז'ולה 08:00 - 15:00

 - רותם ידלין (נפגשים במשק לוי, ישרש)- חוויה בכרם

 מפגש סיור עיתונאים במשק לוי08:00 - 08:30

 הפעלת תושבים אל מול משימה עירונית - ניקיון09:00 - 15:30
 - רותם  (מעוז - המלאכה 4 לוד)לוד כמקרה בוחן - מצורף לו"ז

ידלין

 נסיעה18:00 - 19:00

 פאנל מנהיגות, שיחה עם רמ"דים ורח"תים 19:00 - 21:00
 (נורדיה)יחידה 8200

25/09
 - אילנית ביטון  (כרמי יוסף) רותם ידלין וסיגל מורן08:00 - 09:30

| לשכת ראשת המועצה גזר

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

 (חדר ישיבות  הדרכת בטיחות לעובדי המועצה11:00 - 12:00
 - שמואל הרריהגדול)

 -  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה, שוטף12:30 - 13:30
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (לשכת  חלימי הדס, בית עוזיאל  - דלת פתוחה15:30 - 15:45
 - רותם ידליןראשת המועצה)

   אליהו רובינשטיין,  גני הדר - דלת פתוחה15:45 - 16:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה )

 (לשכת ראשת  משה יחזקאל, פדיה - דלת פתוחה16:00 - 16:15
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  מיקי שמואל חי, עזריה - דלת פתוחה16:30 - 16:45

  שגית ואבי ורסנו, בית חשמונאי -דלת פתוחה17:00 - 17:15

  (לשכת ראשת המועצה) מיכל תמיר, דלת פתוחה17:15 - 17:30

  הלל מירי, מצליח -דלת פתוחה (לא הגיעה)17:30 - 17:45

27/09

28/09

22/09
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:30

רותם ידלין

 (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף09:30 - 10:00

 - אילנית  (לשכת ראשת המועצה) אפי אריאלי להב10:00 - 10:30
ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה סטטוס לו"ז10:30 - 11:00
גזר

 נסיעה11:00 - 11:30

 רחובות מזרח - ותמל 3003 תיאום תכנון מועצה11:30 - 13:00

 תמל/3003 רחובות מזרח - תיאום תכנון עם 11:30 - 12:30

 נסיעה13:00 - 13:30

 ישיבת פורום מנהלי בתיהס - מועצה אזורית גזר14:00 - 16:30

  פגישה חוזרת עבור בי"ס עתידים במ.א. גזר14:00 - 14:30

 וועדת משנה   - ועדה מקומית גזר    משתתפים: 17:00 - 19:00

 (לשכת  בחינת הקמת פארק אתגרים במועצה18:15 - 18:45

 (אשכול  יום עיון  קרקעות ונחלות במושבים19:00 - 20:30

 ספריה מועצה אזורית גזר, ג'קי לוי 20:30 - 21:00

24/09
 (לשכת  צביה אלבז, חברת מליאה - בית עוזיאל08:15 - 08:45
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 הרמת כוסית מחלקת רווחה ושירותים חברתיים08:45 - 09:15
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (מחלקת רווחה)- פגישה עם הצוות

המועצה גזר

 - זוהר  (אשכול פיס) פתיחת קתדרה 09:452019-2020 - 10:15
בן שימול

 (לשכת ראשת  שוטף והכנה לישיבה עם נשר10:30 - 11:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 (לשכת ראשת עמי שרון, יו"ר ועד מקומי גני יוחנן11:00 - 11:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 יואל גמליאל,  ראש מועצה גדרה - " אשכול 11:30 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה )ראשי רשויות"

 - אילנית ביטון (לשכת ראשת המועצה) הנהלת נשר12:30 - 13:15
| לשכת ראשת המועצה גזר

 (לשכת ראשת  עירית כהן, תכניות עבודה14:00 - 15:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 יואב יהווין - מעוז (טלפונית)16:00 - 16:30

26/09
 - רותם ידליןחופשה


