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01/04
 - רותם ידלין כנס ראשי  המועצות האזוריות וסגניהם

03/04
 (ארומה, כביש  ראש עירית רמלה- מיכאל וידל08:00 - 09:00

עוקף רמלה)

 תכנית הכשרה לראשי רשויות, מפגש בנושא 09:00 - 14:30
 (ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות עיצוב מערכת חינוך מוצלחת

ציבורית, באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים)

 (לשכת ראשת  ישראל בן ססי - קבלת קהל15:30 - 15:45
 - רותם ידליןהמועצה)

  מעיין ביטן דרעי - דלת פתוחה (לא הגיעה)15:45 - 16:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת מועצה)

  שלמה שר פכלר, כפר בן נון - דלת פתוחה16:10 - 16:20
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  גל קציר, נצר סרני - דלת פתוחה16:20 - 16:35
המועצה)

20:30 - 18:30 H.H Ambassador Sergio Jaramillo Caro from 
 Colombia, for a conversation on the negotiations between

 the Colombian Government and the Armed Forces of the
(FARC)Colombian People Army 

05/04
 The Israel Innovation fund, קידום תיירות 09:00 - 13:00

 - אילנית ביטון (סיור, נפגשים במרכז המסחרי בכרמי יוסף)במועצה

06/04
 פסטיבל אביב11:00 - 16:00

 פסטיבל האביב תשע"ט 2019 ע"ש יקותיאל ( 19:45 - 21:45
 (אשכול פיס בית חשמונאי)קותי ) דגון

31/03
 - רותם ידלין כנס ראשי  המועצות האזוריות וסגניהם00:00

 -  שיחת ועידה - חן סומך, נועה ברוק, שלי קרן13:00 - 13:30
רותם ידלין

02/04
 - רותם ידלין כנס ראשי  המועצות האזוריות וסגניהם00:00

 פגישת הכנה לישיבה עם מנכ"ל משרד התיירות14:30 - 15:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)( יום א )

 יום המעשים הטובים, הפנינג לילדים בעלי 17:00 - 19:00
 - אילנית ביטון (אולם הספורט גוונים)צרכים מיוחדים

04/04
 (גן עינב, מרכז  ביקורבגן עינב, בית חשמונאי08:15 - 08:50

 - רותם ידליןמסחרי בית חשמונאי)

 (לשכת ראשת  מנהלת אגף חינוך - שוטף08:50 - 09:40
 - רותם ידליןהמועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף09:40 - 10:30
רותם ידלין

 מקדימה לישיבה של ראשת המועצה עם יו"ר 10:30 - 11:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)מפעל הפיס

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) ד"ר מיה ויזל11:00 - 12:00

 (לשכת ראשת  מיזם "כינים לא בבית גזרנו"12:00 - 12:30
 - רותם ידליןהמועצה)

  בינוי מוס"ח - הגשת בקשות תקציב 12:302020 - 13:00
 - שלי קרן(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת ניר מאיר- מזכ"ל תנועת הקיבוצים13:30 - 14:30
המועצה)

 לא לקבוע 16:00 - 17:00
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08/04
 (משמר דוד, רחוב  מסע ישראלי - ביה"ס עתידים08:15 - 09:00

 - רותם ידליןאשד על יד האמפי)

 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה09:00 - 10:00
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  קפה ומאפה עם ראשת המועצה10:00 - 11:00
 - אילנית ביטוןהמועצה)

 (דרך מנחם בגין 125 קריית הקרן לשיקום מחצבות13:45 - 14:45
 - רותםהממשלה, כניסה מגדל יובל מצד שמאל, קומה 25, תל-אביב)

ידלין

  פגישה עם אביגדור יצחקי יו"ר מפעל הפיס 15:15 - 16:15
(הפטמן 3 ,בית מפעל הפיס, תל אביב ,קומה 6 ,לשכת יו"ר)

 מאמאנט20:00 - 21:00

10/04
 תכנית הכשרת ראשי רשויות, מפגש בנושא עיר 09:00 - 14:30

 (ביה"ס ע"ש פדרמן למידניות ציבורית באוניברסיטה העברית,העתיד

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

 מרכז יום אזורי סיעודי טיפולי לבעלי מוגבלויות,14:00 - 15:00
 - אלי  אסקוזידו (אלי אסקוזידו)נחל שורק

  טליה ודוד פולישוק, רמות מאיר - דלת פתוחה15:45 - 16:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

  אפרים פרומביץ, כרמי יוסף - דלת פתוחה16:00 - 16:15
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  רוני אוזן, פתחיה - דלת פתוחה16:15 - 16:30
המועצה)

 (לשכת ראשת  אלי מדר, גני יוחנן - דלת פתוחה16:30 - 16:45
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  מאיר לוי, פתחיה- דלת פתוחה16:45 - 17:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת רא יצחק הרפו , משמר דוד- דלת פתוחה17:00 - 17:15

 (לשכת  מיכל בורוכוב, כפר בן נון - דלת פתוחה17:15 - 17:30

12/04

13/04

07/04
 ע"ע08:00 - 10:00

 אוריאל בן חיים, ראש תחום חקלאות במרכז 10:00 - 11:00
 - אריאל הילדסהיימר (לשכת ראשת המועצה)המועצות האזוריות

 (לשכת ראשת  בינוי חינוך  - ביה"ס איתן 11:00 - 12:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) בינוי חינוך - כרמי יוסף12:00 - 13:00
רותם ידלין

 נסיעה לירושלים13:00 - 14:00

 (משרד האוצר, ירושלים רח'  ותמ"ל במועצת גזר14:00 - 15:00
 - zeevb@mof.gov.ilקפלן 1, קומה 6)

 (גן אירועים  הרמת כוסית קריית חינוך דרומית19:00 - 21:00
 - שירי עופר״שחקים״ )

09/04
 בחירות כנסת ישראל08:00 - 16:00

11/04
 מיכל דבורצקי, נציגת היישוב כרמי יוסף 07:30 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)במליאה

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה - שוטף09:00 - 10:00
רותם ידלין

 (לשכת  רו"ח אלון מררי - רו"ח של המועצה10:15 - 10:45
ראשת המועצה)

 מרכז המועצות האזוריות והשלטון המקומי, 11:00 - 11:30
 (אולמי האחוזה, שדרות התעשיות 14 הרמת כוסית חג פסח

מודיעין)

 ההזמנה עודכנה: פגישת אסטרטגייה שנייה עם 11:30 - 13:30
רותם ידלין, יום ה׳ 11 באפריל 2019, 11:30 לפ. - 1:30 אח. 

(rotemy@gezer-region.muni.il) (IDT) מעוז, קומה 5, המלאכה) 
 - 4yoav.y@maoz-il.org, לוד, 7152008, ישראל)
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15/04
 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה -שוטף09:00 - 10:00

רותם ידלין

  המועצה לשימור אתרים, סיור ברפת בקיבוץ גזר11:00 - 11:40
 - רותם ידלין(רפת קיבוץ גזר)

 קב"ט המועצה,  הכנה לפגישות עם המשטרה 11:50 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)ומג"ב

 (לשכת ראשת  מפקד תחנת משטרת רחובות12:00 - 12:40
 - אליק מגורי כהןהמועצה)

 (לשכת ראשת  קצין היישובים במג"ב , מייק רז 13:00 - 13:45
 - רותם ידליןהמועצה)

  אביטל אחוות משולם , כרמי יוסף - דלת פתוחה14:00 - 14:30
 - אילנית ביטון(לשכת ראשת מועצה)

 נסיעה15:30 - 16:30

 ישיבת דירקטוריון לוינסקי16:30 - 18:00

17/04
 (לשכת ראשת  סגן ראשת המועצה, שוטף08:30 - 09:00

 - רותם ידליןהמועצה)

 מכינה-   וועדה לתכנון ובניה גזר   משתתפים: 09:15 - 10:15
 רותם ידלין, עו"ד שחר בן עמי, עו"ד עדי הדר, חגית, איתי ואתי 

 - איתי פרס(ועדה לתכנון ובניה )

 (לשכת  ועדת מכרזים, משרת מהנדס המועצה10:15 - 13:15
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  לירון לוינגר, נען - דלת פתוחה14:30 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 נסיעה15:15 - 16:15

 ראיון בערוץ הספורט 'מגרש פתוח' לגבי טור גזר17:00 - 18:30
 -  (רחוב המדע שלוש, קומה 2, אולפני הרצליה)באולפני הרצליה 

אילנית ביטון

19/04
 פסח

20/04

14/04
 (לשכת  תמיר בן משה, סמנכל משרד החינוך08:15 - 10:15
ראשת המועצה

 (לשכת ראשת  סגן ראשת המועצה, שוטף10:00 - 10:50
 - רותם ידליןהמועצה)

 (מרכז מרכז יום לקשיש הרמת כוסית לחג הפסח11:00 - 12:00
 - רותם ידליןיום לקשיש)

 (לשכת ראשת  מנהלת אגף חינוך - שוטף13:00 - 14:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  קליטת ביה"ס מעיין אנטרופוסופי14:00 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 הרמת כוסית לקראת חג הפסח במועצה אזורית15:00 - 16:15
 - אילנית ביטון (רחבת הכניסה למועצה)גזר

 (לשכת ראשת  גדי איצקוביץ, נציג היישוב חולדה16:15 - 16:30
 - רותם ידליןהמועצה)

  מפקד תחנת משטרה  מודיעין, אלעד קליין - 16:30 - 17:10
 - אילנית ביטון (לשכת ראשת המועצה)פגישת היכרות

 - itamar. מעוז  - אסטרטגיה למועצה אזורית גזר19:00 - 20:30

 כדורסל - נען מול נצר סרני19:30 - 21:00

16/04
 (לשכת  מתן גור לביא,  נציג היישוב גני הדר08:00 - 08:30
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  חי לאה, פתחיה (לא הגיעה)08:45 - 09:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  אורון מאיר, יד רמב"ם - דלת פתוחה 09:00 - 09:15
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 פרויקט מעורבות בקהילה, רחל לאישנר 09:30 - 10:00
 -  (לשכת ראשת המועצה)סטודנטית מראיינת את ראשת המועצה 

  מנהל אגף תרבות נוער וספורט, רותם אלקובי10:00 - 10:30
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  מדיניות שיבוץ בגני ילדים10:45 - 11:30
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  אוזן אשר, פתחיה - דלת פתוחה 11:30 - 11:45
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת רא סטטוס תיקון ליקויים במחלקת גביה12:15 - 13:15

 (לשכת ראשת המועצה  רט"ג, דרך גישה לתל גזר14:00 - 15:00

 (לשכת ראש גד אהרונסון, גני הדר - דלת פתוחה15:00 - 15:15

 (בחדר ישיבות ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים16:00 - 17:30

18/04
 חופשת פסח
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22/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

24/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

26/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

27/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר00:00

 - אילנית ביטון מימונה, פרטים בזימון20:00 - 21:00

 - אילנית ביטון מימונה, פרטים בזימון21:00 - 22:00

 מימונה, פרטים בזימון22:00 - 23:00

21/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר00:00

23/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

 - אילנית ביטון (פארק גזר) טור גזר07:00 - 14:00

25/04
 פסח חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר
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29/04
 -  (לשכת ראשת המועצה)  ועד מקומי משמר דוד08:00 - 09:00

רותם ידלין

 מקדימה לישיבת היגוי בועדה המחוזית בנושא 09:00 - 10:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)תכנית מתאר גזר

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

 - רותם ידלין (רחובות) ניחום אבלים, טליה כהן12:00 - 12:45

 FW: פגישת סיכום הצגת תכנית אב ופרוגרמה 13:30 - 15:30
 -  (חדר הישיבות משרדי קק"ל באשתאול)ליער חולדה ובית הרצל

יואב לקטוש

 (בית  הלוויה אלי היימן, בית עלמין כרמי יוסף18:00 - 19:00
עלמין כרמי יוסף)

01/05
 ערב יום השואה

 ( מיכל קרני עקיבא, בית חשמונאי - דלת פתוחה08:15 - 08:30

 (לשכת ראשת ה קפה ומאפה עם ראשת המועצה08:30 - 09:30

 - רותם ידל (לשכת ראשת המועצה) דוברי המועצה10:00 - 11:00

 - רותם ידל (לשכת ראשת המועצה) אורי שטרייכמן12:00 - 12:30

 דנה, משמר דוד12:30 - 13:00

 הצגת פרוגרמה אזור תעשיה מזרחי מזכרת בתי13:00 - 14:30

 (לשכת ראש דוד מזרחי, כפר בן נון - דלת פתוחה14:45 - 15:00

 (לשכת ראשת  בוחניק רחמים, יציץ-דלת פתוחה15:00 - 15:15

 (לשכת ר ישראל ואלה, כרמי יוסף -דלת פתוחה15:15 - 15:30

 (לשכת ר אור זיגדון, בית חשמונאי - דלת פתוחה15:30 - 15:45

 (ל אבנר יחזקאל, פדיה - דלת פתוחה (לא הגיע)15:45 - 16:00

 (לשכת ראשת המוע יצחק יעקובוב - דלת פתוחה16:00 - 16:15

 נפתלי אקרמן, נוף איילון - דלת פתוחה (לא הגי16:15 - 16:30

 (לשכ שלומי בר לב, משמר איילון - דלת פתוחה16:45 - 17:00

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

 (נצר סירני, אול טקס ערב יום השואה בנצר סירני19:30 - 21:30

03/05
  (יישובי המועצה) טורניר כדורגל ביישובי המועצה08:00 - 14:00

- אילנית ביטון

 (החווה של דני, רחוב  אירוע בסתריה, זרע מקומי11:00 - 17:00
החיטה 7 מושב סתריה )

04/05
 -  (אשכול פיס בבית חשמנאי) ערב שירי לוחמים21:00 - 21:30

מרסל עמירה

28/04
 מיכאל וידל ראש עירית רמלה  ורותם ידלין 08:00 - 09:00

 (לשכתו של מיכאל וידל, עיריראשת המועצה האזורית גזר, רג"מ

 דיון במדיניות מחיקת חובות ארנונה לבעלי 09:30 - 10:00
 - אוולין שנקר (לשכת ראשת המועצה)נכסים

 (לשכת ראשת  בינוי חינוך מועצה אזורית גזר10:30 - 12:30
 - רותם ידליןהמועצה)

 בינוי חינוך, הצגת תכנית בית הספר בכרמי 10:30 - 11:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)יוסף בפני נציגי היישוב

   התנעת תהליך שבילי אופניים  מחוז מרכז13:00 - 15:00
(לשכת התכנון מחוז מרכז רח' הרצל 91 קריית הממשלה רמלה קומה

 (יהלום 26, נוף איילון) משפחת גנן, שבעה14:30 - 15:30

 תוכנית מצויינות, אגף התכנון בצה"ל במועצה 15:15 - 18:15
 - רו (חדר ישיבות, מבנה המועצה, קומה ב' בית חשמונאי)אזורית גזר

 (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה - שוטף16:15 - 17:15
 - רותם ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) סיגל מורן ורותם ידלין18:00 - 19:30
רותם ידלין

 מאמאנט20:00 - 21:00

30/04
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:00 - 09:00

רותם ידלין

 (לשכת ראשת המועצה) אילנית חזאז 09:30 - 09:45

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

 -  (לשכת ראשת המועצה) ועד מקומי כרמי יוסף12:00 - 12:30
רותם ידלין

 - רותם ידלין נסיעה לתל-אביב13:30 - 14:30

  (רחוב קדם 132 יפו) מרכז פרס לשלום ולחדשנות14:30 - 16:00
- רותם ידלין

 זיכרון בסלון לקראת יום השואה, ספריית 18:30 - 20:30
 - רותם ידלין (ספרית יהודית סתריה)יהודית סתריה

02/05
 יום השואה

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) ועד מקומי חולדה08:00 - 09:00
ידלין

 - רותם ידלין (ביה"ס איתן) טקס יום השואה09:30 - 11:00

 טקס יום השואה, תיכון איתן כיתות  ט - י"ב, 10:00 - 11:00
 - רותם ידלין (קרית חינוך דרומית)דברי פתיחה ראשת המועצה

 (לשכת ראשת  מנהלת אגף חינוך - שוטף11:30 - 12:30
 - רותם ידליןהמועצה)

 -  (לשכת ראשת המועצה) בינוי חינוך בי"הס איתן13:00 - 14:00
רותם ידלין

 היעד ״גשר רב-שנתי״ -מפגש רפלקציה ותכנון 14:00 - 15:00
גשרים לאורך השנה- בנוכחות ראשת המועצה, רותם ידלין, 

 (חדר ישיבות מנהלות אגף ומנהלי על-יסודי (ראו הערה למטה)
 - שירי עופרחינוך )

 - רותם ידלין שבעה - לאונר (יחד עם בת שבע)15:00 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 17:00


