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05/08
 אלי בסעד, יו"ר ועד מקומי עזריה08:30 - 09:00

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) אגש"ח חולדה09:00 - 09:30
ידלין

 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה סטטוס לו"ז09:30 - 10:00
גזר

 גני ילדים- מנהלת אגף חינוך ומנהלת מחלקת 10:30 - 11:00
גנים

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, שוטף11:00 - 12:00
לשכת ראשת המועצה האזורית גזר

  מנהלת מחלקת ביה"ס, מקדימה לבינוי חינוך12:30 - 13:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(לשכת ראשת המועצה)

 נסיעה13:30 - 14:00

 -  (לוד) יואב בקשי יהווין ומיכה פרוינד, מעוז14:00 - 16:00
לשכת ראשת המועצה האזורית גזר

07/08
  ועד מקומי וחבר מליאת המועצה, פתחיה - בינוי08:30 - 09:00

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

 ועד מקומי וחבר מליאת המועצה, פתחיה - 09:00 - 09:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (לשכת ראשת המועצה)מועדונית

המועצה גזר

 פרידה ממפקד מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד 10:15 - 10:45
 - אילנית  (לשכת ראשת המועצה)העורף, אל"מ שלומי בן מוחה

ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (לשכת  חלי פרידמן, יו"ר עמותת פנים חדשות12:30 - 13:15
 - רותם ידליןראשת המועצה, בית חשמונאי)

 (לשכת ראשת  נגה חלפון, סתריה - דלת פתוחה13:30 - 14:00
 - רותם ידליןהמועצה)

  לני וגדעון בראון, כרמי יוסף - דלת פתוחה14:00 - 14:15
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(לשכת ראשת המועצה)

  נריה הרואה, נציג היישוב מצליח במליאה14:30 - 15:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (סינמה סיטי-  ערב הוקרה למתנדבי מג"ב וכב"ה 19:30 - 23:30
 - אליק מגורי כהןראשון לציון)

09/08

10/08

04/08
 חוק הותמ"ל בתקופת בחירות ותיקון 116 לחוק 10:30 - 12:00

 (אצל ארז התכנון והבניה- המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 - קמיניץ - משרד המשפטים קומה 3 רחוב צלאח אדין 29  ירושלים )

Niv Vizel

 משרד הפנים מחוז מרכז - אגף לתכנון ומדיניות 14:30 - 15:30
 - אילנית ביטון |  (חדר ישיבות)במועצה אזורית גזר, רותם ידלין 

לשכת ראשת המועצה גזר

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה, שוטף15:30 - 16:30
- אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף16:30 - 17:30
- אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 ישיבת הנהלת המועצה - תכנית אסטרטגית 19:00 - 21:00
 - אילנית ביטון | לשכת  (לשכת ראשת המועצה)ותכנית עבודה

ראשת המועצה גזר

06/08
 - (לשכת ראשת המועצה) בינוי חינוך, ביה"ס איתן08:30 - 09:30

רותם ידלין

 בינוי חינוך, פרוייקטים (פיתוח שחקים/איתן 09:30 - 10:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)ופיתוח שדות איילון)

 (לשכת ראשת  בינוי חינוך, תחזוקה ושיפוצי קיץ10:30 - 11:30
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת ראשת  עפר פדן, סטטוס מרתון הבוזולה11:30 - 11:45
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרהמועצה)

 (לשכת  יו"ר ועד מקומי כרמי יוסף, איזי גורן13:30 - 14:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 (לשכת  שיתופי פעולה, מכבי שירותי בריאות15:00 - 16:00
 - רותם ידליןראשת המועצה קומה ב', בית חשמונאי)

08/08
 -  (נסיעה) שיחה - רותם ידלין ורוניק לוריא 08:10 - 08:40

אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (וייז: מוזיאון הטבע, תל  שולחן עגול בנושא ותמ"ל09:00 - 10:00
אביב (קלאוזנר 12 תל אביב). חדר ישיבות 400, קומה 4. ישנו חניון 

 - אורי יהודה  אריאלצמוד של אחוזת חוף. להיכנס בכניסה הראשית.)

 נסיעה10:00 - 11:00

 (לשכת   רחלי אפריאט, כרמי יוסף - דלת פתוחה12:00 - 12:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 נמרוד זיו, יו"ר קיבוץ נען - ביה"ס מעיין (ישיבה 12:30 - 13:30
 - אילנית ביטון  (מנהלת אגף חינוך)עם מנהלת אגף חינוך לידיעה)

| לשכת ראשת המועצה גזר

 -  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה, שוטף12:45 - 13:45
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף14:00 - 14:30
- אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (לשכת  מנהלת מחלקת שירותיים חברתיים14:45 - 15:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשתהמועצה)

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף15:30 - 16:00
- אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר
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 חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

14/08
 חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

16/08

17/08

11/08
 חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר00:00

13/08
 חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר

15/08
 חופשה מרוכזת - מועצה אזורית גזר00:00
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19/08
 (בית  ביקור בקייטנת מדעים ובשיפוצי קיץ08:30 - 09:30

 - רותם ידליןחשמונאי)

 (לשכת  רו"ח עמיר איתן ויוסי בוקין, זיו האפט 10:00 - 10:45
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרראשת המועצה)

 - (לשכת ראשת המועצה) ועד מקומי משמר איילון10:45 - 11:30
לשכת ראשת המועצה האזורית גזר

 (לשכת ראשת  תקציב בית הספר עתידים11:30 - 11:45
 - עמית קפוזההמועצה)

  ינון פרסיקו, ראש מינהלת המגורים של צה"ל12:00 - 13:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר(לשכת ראשת המועצה)

 פדיה - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית גזר13:00 - 13:40
מפגש עם נציגי היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל יישו

 כפר ביל"ו תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורי13:45 - 14:20

 נסיעה14:30 - 15:00

 זאב בילסקי,יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה15:00 - 16:00

 ישיבה פנימית בנושא  ועדות גאוגרפיות - שי חג'15:30 - 17:00

 יו"ר ועדה לתכנון ובנייה מחוזית, מתכנן המחוז -17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:30

21/08
 הרחבת ישובים קהילתיים ואזורי תעסוקה - תכנ07:30 - 08:00

 כפר בן נון - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורי08:00 - 08:40

 נוף איילון - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורי08:45 - 09:10

 קיבוץ חולדה - תכנית מתאר כוללנית מועצה אז09:15 - 09:50

 שבילי אופניים קק"ל - עדי נוי במועצה אזורית גז10:00 - 11:00

 (לשכת ראשת המועצה)  מיכל רובנר, כפר שמואל12:30 - 13:15

 (לשכת ראשת המועצה ) איה שפיצר- דלת פתוחה13:15 - 13:30

 (לשכת ראשת המועצה  זהבה עטיה- דלת פתוחה13:30 - 13:45

 (לשכת רא להב דניאל, כפר בן נון - דלת פתוחה13:45 - 14:00

 (לשכת ראשת  אורלי כהן, פתחיה - דלת פתוחה14:00 - 14:15

 ( מאיה דר ונטע דגני, כרמי יוסף -  דלת פתוחה14:15 - 14:30

 (לשכת שרון וחני מכלוף, גני יוחנן - דלת פתוחה14:30 - 14:45

 (לשכת רא בוזנח נעמי, נוף איילון - דלת פתוחה15:00 - 15:15

 (לשכת ראשת  וייסמן יורם, סתריה - דלת פתוחה15:15 - 15:30

 (לשכת ראשת ה דוד אלגלי, עזריה - דלת פתוחה15:30 - 15:45

 (לשכת ראשת המ יוסף חדד, עזריה - דלת פתוחה15:45 - 16:00

פריטים נוספים...

23/08

24/08

18/08
 -  (לשכת ראשת המועצה) ישיבת הנהלת המועצה08:15 - 09:30

רותם ידלין

 מפקד תחנה אזורית איילון, טפסר רמי אברהם 09:30 - 10:15
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)וכספי אייל מפקד המחוז

 תוכנית עבודה שנתית 2020 - מנהלי מחלקות 10:30 - 14:30
 - כרמל טל (חדר ישיבות הגדול)ואגפים

 מקדימה לישיבה ב-11/9/19 בנושא גבולות 14:30 - 15:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (לשכת ראשת המועצה )רמלה גזר

המועצה גזר

 (חדר  רחמים מימון, נציג היישוב יציץ במליאה15:30 - 16:00
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרראשת המועצה)

 (חדר של החלטות בעניין גני ילדים - שלי ואדווה16:00 - 16:30
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרראשת המועצה)

  פגישה בעניין ועדת ערר, בית ספר בכרמי יוסף16:30 - 17:00
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזר(לשכת ראשת המועצה)

 מכינה - ועדה לתכנון ובניה גזר    משתתפים: 17:00 - 18:00
עו"ד שחר בן עמי, עו"ד עדי הדר, רותם ידלין, עמית קפוזה, 

 - עמית קפוזה (ועדה לתכנון ובניה)איתי פרס, חגית ואתי

20/08
 אלעד לוי, נציג ישרש במליאה08:15 - 08:45

 מצליח - נציג מליאה, יו"ר חקלאית, יו"ר 10:00 - 10:30
מקומית, מזכיר

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף11:30 - 12:00
- רותם ידלין

  פגישה עם יעקב הכט ומוריה בן עמי- ערי חינוך12:00 - 13:30
 - שלי קרן(לשכת ראשת המועצה אזורית גזר בית חשמונאי)

 - אילנית ביטון  (לשכת ראשת המועצה) בינוי חינוך13:30 - 15:15
| לשכת ראשת המועצה גזר

22/08
 משמר דוד - מפגש תכנית כוללנית עם נציגי 08:30 - 09:15

היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל יישוב וסגירת 
 - איתי פרס (ועדה לתכנון ובניה גזר)מייזמים.

 -  (לשכה ראשת המועצה) ישיבת תכנון בינוי נען 09:25 - 09:45
רותם ידלין

 קיבוץ נען - מפגש תכנית כוללנית מועצה 09:45 - 10:20
אזורית גזר עם נציגי היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל 

 כרמי יוסף - מפגש תכנית כוללנית מועצה 10:30 - 11:10
אזורית גזר עם נציגי היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל 

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה, שוטף12:00 - 13:00
- לשכת ראשת המועצה האזורית גזר

 פתחיה - מפגש תכנית כוללנית מועצה אזורית 13:00 - 13:40
גזר עם נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל יישוב

 מצליח - מפגש תכנית כוללנית מועצה אזורית 13:45 - 14:20
גזר עם נציגי היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכל יישוב ו

 תזכורת לרותם : לא לשכוח לקחת את 14:30 - 15:00
 - רותם יהפרוגרמה של בית הרצל הביתה ( אצל עמית קפוזה ) 

 (מגרש  טורניר כדורגל בין ישובי המועצה18:00 - 23:00
 - חן גורלניקהכדורגל של מצליח)
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26/08
 סתריה - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית 08:30 - 09:10

גזר מפגש עם נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכ

 ישרש - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית 09:15 - 09:50
גזר מפגש עם נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים לכ

 עזריה - תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית 10:00 - 10:40
גזר - מפגש עם נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרטיסים ל

 קיבוץ נצר סרני - תכנית מתאר כוללנית מועצה 11:00 - 11:40
אזורית גזר - מפגש עם נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרט

 בית חשמונאי- תכנית מתאר כוללנית מועצה 11:45 - 12:20
אזורית גזר מפגש עם נציגות היישוב - סגירה סופית של הכרטי

 (לשכת ראשת  גזבר המועצה - תקציב ושוטף12:30 - 13:45
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  פגישה עם גרעין עודד היוצא והנכנס14:00 - 15:00
 - לשכת ראשת המועצה האזורית גזרראשת המועצה אזורית גזר)

  (לשכת ראשת המועצה) מנכ"לית המועצה, שוטף15:00 - 15:45
- לשכת ראשת המועצה האזורית גזר

 (לשכת ראשת המועצ סגן ראשת המועצה, שוטף15:45 - 16:15

 - (מדשאה ליד חדר האוכל) יריד חוגים שלוחת נען17:30 - 19:30

28/08
 - רותם (בבית ספר איתן) בינוי חינוך - ביה"ס איתן08:00 - 09:30

ידלין

 סיור בקריות חינוך לקראת פתיחת שנת 08:00 - 12:30
 - אילנית ביטון | לשכת  (נפגשים בקרית חינוך דרומית)הלימודים

ראשת המועצה גזר

 נסיעה12:30 - 13:00

  פורום ותמ"ל רחב - במרכז המועצות  האזוריות13:00 - 15:00
( בתל אביב במרכז המועצות האזוריות - שד' שאול המלך 8 בית אמות

 - כרמל מילכהמשפט קומה 4  )

 נסיעה15:00 - 16:00

 שיחה עם עמית קפוזה16:00 - 16:30

30/08

31/08

25/08
 ח"כ צביקה האוזר במועצה אזורית גזר 08:30 - 11:30

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה)בהשתתפות רשות הטבע והגנים
ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) גזבר המועצה, תקציב13:00 - 14:00
רותם ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) מהנדס המועצה, שוטף14:00 - 15:00
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (לשכת  פגישה בנושא התנגדויות - קרית עקרון15:00 - 16:00
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 ועדת משנה   - ועדה מקומית גזר    משתתפים: 16:00 - 17:00
רותם ידלין, עו"ד שחר בן עמי, עו"ד עדי הדר, חברי הוועדה, 

 - איתי פרס (ועדה לתכנון ובניה - בית חשמונאי)איתי, חגית ואתי

 - שלי  (בית הספר שחקים- חדר מורים) ועדת חינוך17:00 - 19:00
קרן

 -  (אשכול פיס) יריד חוגים שלוחת בית חשמונאי17:30 - 19:30
זוהר בן שימול

27/08
 פתיחת יום חשיפה לגני ילדים, דבר ראשת 08:30 - 09:30

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

  הערכות לפתיחת שנת הלימודים בבתי הספר 11:00 - 12:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה )

  (לשכת ראשת המועצה) מנהלת אגף חינוך, שוטף12:30 - 13:00
- רותם ידלין

 - רותם ידלין נסיעה13:00 - 13:30

 שיתופי פעולה עם יחידת הזרוע המבצעית של 13:30 - 15:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת  (לטרון)המערך האווירי במשטרה 

המועצה גזר

 - רותם ידלין נסיעה15:30 - 16:00

 (קרית חינוך בית  סיור בקרית חינוך בית חשמונאי16:00 - 17:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרחשמונאי)

 (אמפי דרומי משמר  יריד חוגים משמר דוד-חולדה17:30 - 20:00
 - זוהר בן שימולדוד)

29/08
 (לשכת  הצגת תכנית ביה"ס חדשני בכרמי יוסף08:15 - 09:30
 - אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזרראשת המועצה)

 - רותם ידלין נסיעה11:00 - 11:30

 - איגוד ערים אילון (מטש אילון ) מועצת איגוד 11:30 - 13:30

 - רותם ידלין נסיעה13:30 - 14:00

 נסיעה15:30 - 16:00

 -  (לשכת ראשת המועצה) סיור בביה"ס איתן16:00 - 17:00
אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 (מזכירות  יריד חוגים שלוחת נוף איילון-שעלבים 17:30 - 19:30
 - זוהר בן שימולנוף איילון)

 (ישיבת  ביקור שר החינוך במועצה אזורית גזר19:00 - 20:00
 - הסדר, ישיבת שעלבים בקומת כניסה בחדרו של ראש הישיבה)

אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר

 יום תנועות הנוער הדתי ה-5, בהשתתפות שר 20:00 - 21:30
 - רותם אלקובי (שעלבים)החינוך


