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29 מרץ 2020 - מרץ 2020
4 אפריל 2020

יום שני 30 מרץ
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:00
 בני גנץ ואלון שוסטר - ועידת Zoom עם ראשי 11:00 - 12:15

 - alon.schuster@gmail.com (זום)רשויות
 -  (זום)  אסטרטגיה תקשורתית12:00 - 13:30

hadaraloni@gmail.com
 ישיבת מועצת איגוד ערים איילון מן המניין שלא14:00 - 15:30

 - איגוד ערים אילון (מטש אילון)בכינוסה 
 עדכון לציבור18:30 - 19:00

יום רביעי 1 אפריל
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:30
 (חדר  ישיבת היגוי בנושא תכנית המתאר גזר12:00 - 14:00

 - צוות דרוםמליאה/רמלה)
 ועדת היגוי בסוגיית הממתינים באתיופיה, 16:00 - 17:30

 - shaypiron1@gmail.com (זום)פנימה
 עדכון לציבור17:30 - 18:00

יום שישי 3 אפריל
 עדכון לציבור10:00 - 10:30

שבת 4 אפריל

יום ראשון 29 מרץ
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:30
 מכינה לוועדת משנה    משתתפים: עו"ד שחר בן15:30 - 17:00

 -  (ועדה לתכנון ובניה )עמי, עו"ד עדי הדר, רותם, עמית, אתי
עמית קפוזה

יום שלישי 31 מרץ
 ועדת משנה נקודתית מחוז מרכז - תכנית מספר 09:30 - 10:00
 -  (מחוז תל אביב ומרכז zoom5 - מספר 449349753)426-0304022

דינה בן עבו
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:30
 (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף12:30 - 13:30

 - רותם ידלין חלוקת סלי מזון, חניית הרצוג14:00 - 15:00
21:30 - 21:00 :Adaptive Leading in Radical Uncertainty 

From the Balcony and the Dance Floor Session #3(zoom) 

יום חמישי 2 אפריל
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית11:30 - 13:00
 הערכות לטקסי יום השואה, יום הזיכרון ויום 13:30 - 14:30

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (לשכת ראשת המועצה)העצמאות
המועצה גזר

21:30 - 21:00 :Adaptive Leading in Radical Uncertainty 
From the Balcony and the Dance Floor Session #4(zoom) 
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יום שני 6 אפריל
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:30
 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף11:30 - 12:15

רותם ידלין
 עדכון קורונה, ראשי ועדים מקומיים וראשי צח"י15:00 - 16:00

 - כרמל טל (הישיבה תתקיים בזום)יישובים
 (הישיבה  ועדת מל"ח עדכון מליאת המועצה16:00 - 17:00

 - כרמל טלתתקיים בזום)
 עדכון לציבור18:00 - 18:30

יום רביעי 8 אפריל
 - רותם ידלין פסח00:00

ערב פסח
 שידור ברכת חג שמח09:00 - 09:30

יום שישי 10 אפריל
 - רותם ידליןפסח

שבת 11 אפריל
 - רותם ידליןפסח

יום ראשון 5 אפריל
 הערכות למשמרות זהב וחלוקת מנות קשות + 08:30 - 09:30

 - רותם ידליןרמי פיקוד העורף
 טלפונים לכל חולי הקורונה11:00 - 12:00
 ראשי מועצות אזוריות ויו"ר מרכז המועצות 12:00 - 13:00

 - Or Kobi (פגישת זום )האזוריות
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  פ.ע תקשורת13:30 - 14:30

המועצה גזר
 - אתי  (זום) ישיבת ועדת משנה מס' 16:0020200004 - 19:00

עפג'ין

יום שלישי 7 אפריל
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:00

יום חמישי 9 אפריל
 - רותם ידליןפסח
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יום שני 13 אפריל
 - רותם ידליןפסח

  מפגש בכרמי יוסף - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י09:30 - 10:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(מזכירות)

  מפגש במשמר דוד - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י10:00 - 10:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(מזכירות)

  מפגש בחולדה - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י10:30 - 11:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(מזכירות)

  מפגש בכפר בילו - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י11:00 - 11:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה (בילו ב'  על יד בית התרבות)

  מפגש בגני יוחנן - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י11:30 - 12:00
 (יציץ  מפגש ביציץ - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י12:00 - 12:30
  מפגש ברמות מאיר - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י12:30 - 13:00
  מפגש בגני הדר- יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י13:00 - 13:30
 (אצל מפגש בסתריה - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י13:30 - 14:00
  מפגש ישרש - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י14:00 - 14:30
  מפגש במצליח - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י14:30 - 15:00
  מפגש בנצר סרני - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י15:00 - 15:30
 עדכון לציבור17:30 - 18:00

יום רביעי 15 אפריל
 - רותם ידלין פסח00:00

יום שישי 17 אפריל
 עדכון לציבור10:00 - 10:30

שבת 18 אפריל

יום ראשון 12 אפריל
 - רותם ידליןפסח

 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:00
  מפגש בנוף איילון - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י11:00 - 11:30

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(מזכירות)
  מפגש בשעלבים - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י11:30 - 12:00

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(מזכירות)
 מפגש במשמר איילון - יו"ר ועד מקומי ויו"ר 12:00 - 12:30

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר (מזכירות)צח"י
  מפגש בכפר בן נון - יו"ר ועד מקומי וצח"י12:30 - 13:00

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(מזכירות)
  מפגש בקיבוץ גזר - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י13:00 - 13:30
  מפגש בכפר שמואל - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י13:30 - 14:00
 מפגש בבית חשמונאי - יו"ר ועד מקומי ויו"ר 15:00 - 15:30
 - אילנית  (מזכירות) מפגש ביד רמב"ם - יו"ר צח"י15:30 - 16:00
 (דרך  מפגש בעזריה - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י16:00 - 16:30
  מפגש בבית עוזיאל - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צחי16:30 - 17:00
  מפגש בפדיה - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י17:00 - 17:30
  מפגש בפתחיה - יו"ר ועד מקומי ויו"ר צח"י17:30 - 18:00

יום שלישי 14 אפריל
 - רותם ידליןפסח

יום חמישי 16 אפריל
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:00
 (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף12:00 - 13:00
 - אילנית ביטון |  מנהלי בתי ספר, פגישה בזום13:00 - 14:00

לשכת ראשת המועצה גזר
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19 אפריל 2020 - אפריל 2020
25 אפריל 2020

יום שני 20 אפריל
ערב יום השואה

 -  (זום) עדכון קורונה - ראשי ועדים וראשי צח"י14:00 - 15:00
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 - אילנית (זום) ועדת מל"ח עדכון מליאת המועצה15:00 - 16:00
ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 -  (זום)  שר הכלכלה וראשי המועצות האזוריות16:00 - 17:00
Or Kobi

 טקס ערב יום השואה מועצתי (שידור)20:00 - 21:00

יום רביעי 22 אפריל
 - אופיר עלווה (זום) הערכת מצב רשותית10:00 - 11:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  פ.ע. תקשורת11:00 - 12:00

המועצה גזר
 אופיר כהן, מפקד הנפה פיקוד העורף12:00 - 13:00
 צילומים - יום העצמאות 13:00 - 14:00
 עדכון לציבור 17:30 - 18:30

יום שישי 24 אפריל
 טו גזר - שעת סיפור מפגש בוקר10:00 - 11:00

שבת 25 אפריל

יום ראשון 19 אפריל
 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף11:00 - 11:45

אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר
  הערכות לקראת חזרה ללימודים, חינוך מיוחד12:30 - 13:30

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(לשכת ראשת המועצה)
 עדכון לציבור 17:30 - 18:30
 למידה מרחוק של תלמידים - המודל של ניו יורק21:00 - 21:30

יום שלישי 21 אפריל
יום השואה

 עדות בסלון - דני חנוך מכרמי יוסף (שידור)10:00 - 10:30
 (לשכת ראשת  סגן ראשת המועצה, שוטף11:15 - 12:15

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)
 עדות בסלון - אריה לוצקר מכפר-בילו (שידור)13:00 - 13:30
 (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף13:30 - 14:30

 (לשכת ראשת  עדכון והערכת מצב חינוך14:30 - 15:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 עדות בסלון - שמחה אפלבאום מנצר סרני 17:00 - 17:30
(שידור)

יום חמישי 23 אפריל
 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף11:00 - 11:45

רותם ידלין
 ביקור בגן ההנצחה בהרצוג - משפחת 12:00 - 13:00

שטיינברגר
 ביקור בגן ההנצחה בהרצוג - משפחת שרביט13:00 - 14:00
 צילום טקס יום הזכרון14:00 - 15:00
21:30 - 21:00 :Adaptive Leading in Radical Uncertainty 

Session 6(zoom) 
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26 אפריל 2020 - אפריל 2020
2 מאי 2020

יום שני 27 אפריל
ערב יום הזיכרון

 ביקור בגן ההנצחה בהרצוג - משפחת ארונוביץ09:00 - 10:00
 -  ביקור בגן ההנצחה בהרצוג- משפחת שקד11:00 - 12:00

אופיר עלווה
 - אופיר עלווה ביקור בגן ההנצחה בהרצוג- מנשה12:00 - 13:00
 התארגנות חזרה של גני ילדים לשגרה - אגף 13:00 - 14:00

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (לשכת ראשת המועצה)חינוך
המועצה גזר

 טקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 20:00 - 21:30
ונפגעי פעולות האיבה מועצתי (שידור)

יום רביעי 29 אפריל
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר (ישראל)יום העצמאות
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  יום העצמאות08:00 - 16:00

המועצה גזר
 שידור רדיו לב המדינה ליום העצמאות מבית 10:00 - 11:00

עוזיאל
 טו גזר - חגיגת יום עצמאות לילדים11:00 - 11:30
 מנהלי בתי ספר יסודיים, שיחת זום21:00 - 22:00

יום שישי 1 מאי

שבת 2 מאי

יום ראשון 26 אפריל
  מודל הפעלת בתי ספר היברידים- מועצה 09:00 - 10:00

 - סיגל מורן (זום )אזורית גזר, ברנקו וייס וערי חינוך 
 ביקור בגן ההנצחה בהרצוג- מרתה רשף שפילר11:30 - 12:30
 מכינה לוועדת משנה    משתתפים: עו"ד שחר בן15:00 - 16:30

 (ועדה לתכנון עמי, עו"ד עדי הדר, רותם, עמית, עומרי ואתי
 - עמית קפוזהובניה)

 -  ביקור בגן ההנצחה בהרצוג- משפחת סלים16:30 - 17:15
אופיר עלווה

 - אופיר  ביקור בגן ההנצחה בהרצוג- אלמקייס17:15 - 18:00
עלווה

 עדכון לציבור18:30 - 19:30

יום שלישי 28 אפריל
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר (ישראל)יום הזיכרון

 סרט לזכר אלבז מור ז"ל08:00 - 08:30
 סרט לזכר אלגלי שלום ז"ל08:30 - 09:00
 סרט לזכר עומרי אלמקייס יעקבוביץ ז"ל09:00 - 09:30
 סרט לזכר ארונוביץ דניאל ז"ל09:30 - 10:00
 סרט לזכר גליקמן יובל ז"ל10:00 - 10:30
 סרט לזכר גפן גלעד ז"ל10:30 - 11:00
 סרט לזכר ציון דהן ז"ל11:00 - 11:30
 סרט לזכרה של שיר חג'אג' ז"ל11:30 - 12:00
 סרט לזכר טויג רחמים ז"ל12:00 - 12:30
 סרט לזכר נתנאל יהלומי ז"ל12:30 - 13:00
 סרט לזכר יפרח משה ז"ל13:00 - 13:30
 סרט לזכר לדיזינסקי עובד ולב ארלוזוב (זוריק) 13:30 - 14:00
 סרט לזכר לוי ישי דב ז"ל14:00 - 14:30
 סרט לזכר יעל מיבר דוקטורי ז"ל14:30 - 15:00
 סרט לזכר מנשה אביחי ז"ל15:00 - 15:30

פריטים נוספים...

יום חמישי 30 אפריל
  יו"רים הנהגות הורים בבתי הספר היסודיים09:30 - 10:30

(בזום)
  ועדת מל"ח - עדכון חינוך למליאת המועצה11:00 - 12:00

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(בזום)
 עדכון ראשי ועדים - החזרת גני הילדים ומערכת14:00 - 15:00

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר (זום)החינוך
 עדכון ציבור17:30 - 18:30
 -  (בזום) מתווה חזרה לשגרה, גננות המועצה19:00 - 20:30

tamarro50@gmail.com
 רדיו נען21:00 - 22:00


