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19/11
 נריה הרואה נציג מושב מצליח במליאת 08:00 - 09:00

 (לשכת הסגן)המועצה

 הצגת תכנית כוללנית מועצה אזורית גזר     09:00 - 12:00
 (וועדה משתתפים: רותם ידלין, כרמל טל, חגי דביר, עידו ואיתי 

 - איתי פרסלתכנון ובניה )

 רונית ברקאי נציגת המושב סתריה במליאת 12:00 - 12:30
 - רותם ידלין (לשכת הסגן)המועצה- פגישת היכרות

 יוחנן יומטוביאן נציג קיבוץ שעלבים במליאת 12:45 - 13:15
 - רותם ידלין (לשכת הסגן)המועצה - פגישת היכרות 

 -  (לשכת הסגן) אילנית ביטון - פגישת היכרות13:30 - 14:00
רותם ידלין

 -  (לשכת הסגן) לאה בישי, אם הבית - היכרות14:00 - 14:30
רותם ידלין

 (לשכת  אליק מגורי, קב"ט המועצה - היכרות14:30 - 15:00
 - רותם ידליןהסגן)

 לא לקבוע16:00 - 17:00

21/11
  איתי פרס מהנדס המועצה - פגישת עבודה08:00 - 09:00

 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 כרמל טל וגורלניק חן, מנהלת מדור ספורט - 09:00 - 09:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)פגישת היכרות + עבודה

 כרמל טל ועדינה פלצ'ר , מנהלת היח' לטיפול 09:30 - 10:00
 (לשכת ראשת המבפרט ומניעת נשירה פגישת היכרות + עבודה

 כרמל, אריאל, סיגל ד, רחלי ג, עדינה, סיגל 10:30 - 11:30
 (לשכת רסטשנוב, שרית חוזה ואביגיל אנגלמן - פגישה דחופה 

 שמואל הררי, מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות 12:00 - 12:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)פגישת היכרות + עבודה

 מזל דמרי, מנהלת מחלקת גבייה פגישת היכרות13:00 - 13:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)+ עבודה

 תמי רוזנבאום, מפקחת משרד החינוך על גני 14:00 - 15:00
 (לשכת ראשת המועצה)הילדים בנושא גן "שקד" רמות מאיר

 (לשכת ראש ה דוד לוי תושב ישרש - קבלת קהל15:00 - 15:30

 (לשכת ראשת  עומרי וידן תושב נען - קבלת קהל16:00 - 16:30

 (לשכת ראש עדה לוי תושבת ישרש - קבלת קהל16:30 - 17:00

 אסף דניאלי - תושב רמות מאיר - קבלת קהל17:00 - 17:30

18/11
  מבקרת פנים - עמירה מוסקוביץ היכרות08:00 - 08:30

 - רותם ידלין(לשכתהסגן)

 (לשכת הסגן) אלי בסעד, יו"ר ועד מושב עזריה08:30 - 09:00

 - רותם  (לשכת הסגן) פ"ע מנכ"ל - כרמל ואריאל09:00 - 10:00
ידלין

  קולות קוראים - רותם, כרמל, אריאל, דוד 10:00 - 11:00
 - רותם ידלין (לשכת הסגן)ואביגיל

 -  (לשכת הסגן) רותם אלקובי, מנהל אגף התנס11:00 - 11:30
רותם ידלין

 (לשכת  דליה אוחנה, מנהלת מחלקת תחבורה11:30 - 12:00
 - רותם ידליןהסגן)

 (לשכת  אילנית צמח, רכזת תיירות במועצה13:00 - 13:30
 - רותם ידליןהסגן)

 הרצאה לעובדי המועצה בנושא מניעת הטרדה 13:30 - 14:00

  אפרת בן נאה, משכ"ל פגישת היכרות + עבודה14:00 - 15:00

 תמיר ארז נציג קיבוץ נצר סרני במליאת המועצ15:00 - 15:30

 -  (לשכת הסגן) יותם אשל וחגי פיינגולד דוברים15:30 - 16:00

 (לש רחלי משה, מנהלת מש"א - פגישת היכרות16:00 - 16:30

20/11
 כרמל טל וזוהר בן שימול, מנהלת החוגים 08:30 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)היכרות + פגישת עבודה

 פנינה גבאי, אחראית מתנדבים ויועצת לקידום 09:00 - 09:30
  (לשכת ראשת המועצה)מעמד האישה - פגישת היכרות + עבודה

- רותם ידלין

 כרמל טל ומרסל עמירה, מנהלת התרבות  09:30 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)פגישת היכרות + עבודה

 כרמי הרשקוביץ, וטרינר המועצה - היכרות + 10:00 - 10:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)עבודה

 משה כהן, רכז תרבות תורנית פגישת היכרות + 10:30 - 11:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)עבודה

 אדווה אריאלי גרדשטיין, מנהלת מדור גנים 11:00 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)היכרות + עבודה

  קרני ארקין, מנהלת הספריה - היכרות + עבודה12:00 - 12:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 שרית חוזה, מנהלת השפ"ח - פגישת היכרות 12:30 - 13:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)+עבודה

 עמליה חיימוביץ, מנהלת מחוז מרכז, משרד 14:00 - 15:00
 (לשכת מנהלת המחוז, רחוב השלושה 2, ת"א, קומה 15, חדרהחינוך

22/11
 סבב היכרות עם כל עובדי המועצה, משרדי 08:30 - 11:30

 - רותם ידלין (בניין המועצה)המועצה

 (לשכת ראשת המועצה) יהודה שנייויס11:30 - 12:00

 (לשכת  דוד גמליאל, גזבר המועצה - שוטף12:00 - 13:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

  סיגל דאי, מנהלת אגף החינוך - פגישת עבודה14:00 - 15:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) שוטף מנכ"ל15:00 - 15:30

 קורס תיירות, מליאה16:30 - 17:00

 תנועת הנוער אריאל, שעלבים 17:00 - 18:00
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יום שני 26 נובמבר
 עמיר כהן, נציג המושב כפר בן נון במליאת 08:00 - 08:30

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)המועצה

 רן שובע, נציג המושב משמר אילון במליאת 08:30 - 09:00
 (לשכת ראשת המועצה)המועצה

 ביקור משפיעים - צוערות משרד הפנים מהמגזר 09:00 - 09:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)החרדי 

 (לשכת ראשת המועצה) יובל אנוך, נען10:00 - 11:00

  איתי פרס, מהנדס עבודה - פגישת עבודה11:00 - 12:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 יערה ישורון - סגנית ר׳ מועצת מזכרת בתיה12:00 - 13:00

 דואר וטלפונים14:00 - 15:00

 (לשכת ראשת  גדי איצקוביץ חבר מליאה חולדה15:00 - 15:30
המועצה)

  הצגת דגמים להקמת בי"ס עתידים - אדר' דוד 15:45 - 16:45
 - רותם  (לשכת ראשת המועצה)נופר, אורי שטרייכמן  ואיתי פרס 

 איזי גורן, אורי שטרייכמן, ואיתי פרס - בי"ס 16:45 - 17:15
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)עתידים

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) ועד כפר בילו17:15 - 17:30

יום רביעי 28 נובמבר
 (מלון   כנס ראשי רשויות חדשים במעמד שר הפנים14:00

 - גלית דהןהרלינגטון- אשקלון)

 מסיבת חנוכה17:00 - 18:00

יום ראשון 25 נובמבר
  חן סומך08:00 - 09:00

 (לובי המועצה,  כינוס עובדים - תחילת תפקיד09:00 - 10:00
 - גלית דהןקומת כניסה)

 - רותם  (חדר המליאה) כינוס מנהלי מחלקות 10:00 - 11:00
ידלין

 אורי שטרייכמן - יו"ר ועדת חינוך11:00 - 12:00

  אביגיל סולימני תקציבאית  פגישת היכרות12:00 - 12:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 ישראל פרץ נציג הישוב בית חשמונאי במליאת 12:30 - 13:15
 (לשכת ראשת המועצה)המועצה

 ליאת פרמון, מנהלת רכש פגישת היכרות + 13:30 - 14:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)עבודה

 רחמים מימון, נציג המושב יציץ במליאת 14:00 - 14:30
 (לשכת ראשת המועצה)המועצה

 כרמל טל ושרלי שוורץ, מנהלת ניו מדיה 15:00 - 15:45
 - רותם  (לשכת ראשת המועצה)במועצה פגישת היכרות + עבודה

ידלין

 לא לקבוע16:00 - 16:30

יום שלישי 27 נובמבר
 (מלון   כנס ראשי רשויות חדשים במעמד שר הפנים08:00

 - גלית דהןהרלינגטון- אשקלון)

יום חמישי 29 נובמבר
  40 מתחת ל-40 גלובס09:00 - 11:00

 (לשכת ראשת  הכנה למליאה - אריאל וכרמל12:00 - 13:00
 - רותם ידליןהמועצה)

  הצגת תכנית מתאר כוללנית גזר לראש מ"א גזר13:00 - 16:00
(משרדה של ראשת מועצת גזר - מ"א גזר, ביניין המועצה, בית 

 - Office@hd-arch.comחשמונאי)

 (לשכת ראשת  רחלי גרינמן, אחראית בתי ספר16:30 - 17:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 הכנה למליאה 17:00 - 18:00

 (לשכת ראשת המועצה) חיה נוטקין 17:45 - 18:15

 ישיבה חגיגית של מליאת המועצה (ישיבה מס' 18:00 - 20:00
 - אריאל הילדסהיימר (חדר ישיבות)1)
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יום שני 03 דצמבר
 כרמל טל, חגי ויותם דוברי המועצה- פגישת 08:30 - 09:30

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)המשך

 - רותם (בית חשמונאי) מרוץ הלפיד של תיכון איתן10:00 - 10:30
ידלין

  שי חג'ג' ראש מועצת מרחבים - פגישת היכרות11:00 - 12:00
(מיכליס - ישפרו סנטר מודיעין)

 (רחבת גן  ביחד צועדים עם יהדות התפוצות13:00 - 15:00
הפעמון, ירושלים)

 תכנית עבודה 13:002019 - 15:00

 א חנוכה  - מסיימים בשעה 13:0013:00 - 13:30

 (לשכת  תמיר בן משה, סמנכ"ל משרד החינוך18:00 - 20:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

יום רביעי 05 דצמבר
 בית ספר בכרמי יוסף - טל גינוסר ואורי 08:00 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)שטרייכמן

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) כרמל טל - פ.ע09:00 - 09:30
ידלין

 (המרכז   מסיבת חנוכה במרכז לחבר הוותיק11:00 - 12:00
 - רותם ידליןלחבר הוותיק - בית חשמונאי)

 (לשכת ראשת המועצה) איתן הרשקו יד רמב"ם 14:00 - 14:30

 (לשכת ראשת המועצה) רפי כהן, בית חשמונאי14:30 - 15:00

 (לשכת ראשת  ריקי גולן תושבת בית חשמונאי15:00 - 15:15
המועצה)

 (לשכת ראשת המועצה) גיל גדליה - רמות מאיר15:15 - 15:30

 (לשכת ראשת המועצ עידן טוביס - בית חשמונאי15:30 - 15:45

 (לשכת ראשת ה רקפת ארליך רון  - כפר שמואל16:00 - 16:15

 (לשכת ראש אירית אורמן תושבת בית חשמונאי16:15 - 16:30

 (לשכת ראשת רונית זכריה תושבת בית חשמונאי16:30 - 16:45

 - (לשכת ראשת המועצה) דינה סייהו מושב מצליח17:00 - 17:30

 (לשכת ראשת המוע אליהו אפריאט - מושב ישרש17:30 - 17:45

 (לשכת רא מוריאל תושבת סתריה בנושא חינוך17:45 - 18:00

יום ראשון 02 דצמבר
 יעל דורון דרורי - שיחת הנגאאוט08:00 - 08:30

 כרמית גבע, מנהלת מחלקת תברואה ורישוי 08:30 - 09:00
 - רותם  (לשכת ראש המועצה)עסקים בנושא הנפקת רשיונות

ידלין

 מיכל דבורצקי, נציגת כרמי יוסף במליאה09:00 - 09:30

 ועדה למינוי בכירים - רחלי, עו"ד חן סומך, 09:30 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)מיכל דברוצקי ורונית ברקאי

 (לשכת ראשת המועצה) עו"ד חן סומך - פ.ע10:30 - 11:00

 עמירה מוסקוביץ, מבקרת המועצה וכרמל טל  -11:00 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)הצגת דוחות ביקורת

 (לשכת  רו"ח אלון מררי, מרגד חשבונאים - פ.ע12:30 - 13:00
ראשת המועצה)

  ישיבת וועדת רישוי  משתתפים: רותם ואיתי13:30 - 14:00
 - איתי פרס(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  איתי פרס מהנדס המועצה - פ.ע14:00 - 15:00
 - רותם ידליןהמועצה)

יום שלישי 04 דצמבר
 איציק בוארון סגן מנהל בנק לאומי - אישור 08:30 - 08:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)מורשה חתימה

 אליק מגורי קב"ט המועצה - שיחה מקדימה 08:45 - 09:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)לפגישה עם אל"מ בן מוחא

 אל"מ שלומי בן מוחא מפקש המחוז פיקוד 09:00 - 10:00
 -  (לשכת ראשת המועצה)העורף + אליק מגורי קב"ט המועצה

רותם ידלין

  כינוס עובדים - מצב חירום אלימות כלפי נשים10:00 - 11:30
 - רחלי משה(חדר הישיבות הגדול)

  אריאל הילדסהיימר, מנכ"ל המועצה - פ.ע11:30 - 12:30
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  דוד גמליאל גזבר המועצה - פ.ע12:30 - 13:30
המועצה

Hamaccabim Road

 - רותם (לשכת הסגן) פ"ע  מנכ"ל - כרמל ואריאל14:30 - 14:45
ידלין

 כרמל, אריאל וועד עובדי המועצה - שרה בר 14:45 - 15:15
 - (לשכת הסגן)מימון, אוולין שנקר, חגית אזריאל ואסנת שמביק

רותם ידלין

יום חמישי 06 דצמבר
 -  (לשכת ראשת המועצה) בסעד יוסי תושב עזריה08:30 - 09:00

רותם ידלין

 אדווה מנהלת מדור גנים ועדינה קב"סית בנושא09:30 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)גן רמות מאיר

 עדינה, קידום נוער10:00 - 10:30

 חתימות11:00 - 12:00

 דואר 12:00 - 13:00

 (לשכת  איזי גורן - יו"ר ועד מקומי כרמי יוסף13:30 - 14:30
ראשת המועצה)
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יום שני 10 דצמבר
 (חדר ישיבות  הצגת סיכום שנת פעילות 2018 08:30 - 11:30

 - כרמל טלגדול)

  (ביה"ס עתידים - חדר מורים) בינוי ביה"ס עתידים12:00 - 19:00
- רותם ידלין

יום רביעי 12 דצמבר
 תכנית הכשרה לראשי רשויות בכהונה ראשונה 09:00 - 14:30

 (ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות - מנהיגות וניהול רשות מקומית
ציבורית, באונ' העברית, - חניה בחניון מדעי הרוח, רחוב בנימין מזר ק

 FW: ישיבת היגוי בנושא תכנית מתאר כוללנית 13:30 - 15:00
 -  (חדר מליאה/רמלה)גזר- הכנת חלופות תכנוניות של היישוב

צוות דרום

  ניצן רימון תושבת בית חשמונאי - קבלת קהל15:30 - 16:00
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  נימרוד בראל מושב משמר איילון16:00 - 16:30
המועצה)

 (לשכת ראשת  צבי גבע תושב בית חשמונאי 16:30 - 17:00
המועצה)

 הכנה למליאת המועצה17:00 - 18:00

 (חדר  FW: מליאת הוועדה לתכנון ובניה גזר 18:00 - 18:30
 - איתי פרסישיבות - מועצה אזורית גזר)

 (חדר ישיבות  ישיבת הועדה המקומית לתו"ב18:00 - 18:30
 - אריאל הילדסהיימרגדול)

 (חדר ישיבות  ישיבת מליאת המועצה (מס' 2)18:30 - 20:00
 - אריאל הילדסהיימרגדול)

יום ראשון 09 דצמבר
 (חדר ישיבות  הצגת סיכום שנת פעילות 2018 08:30 - 16:00

 - כרמל טלגדול)

 (סיור בשטח,  בינוי ביה"ס עתידים - סיור ופגישה16:00 - 20:00
 - רותם ידליןביה"ס עתידים-חדר מורים)

 מכללת לוינסקי - ישיבת דירקטוריון17:00 - 19:00

יום שלישי 11 דצמבר
 רג"מ - איתי, דוד, לירון, יהודה ועו"ד שחר בן 08:00 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)עמי

 רענן תימור מנכ"ל איגוד ערים איילון + היכרות 09:30 - 11:00
 - רותם ידלין (מט"ש איילון)וסיור במט"ש

 איציק שחר מנהל תיכון הרצוג, ברנקו וייס 12:15 - 13:30
 - רותם  (תיכון הרצוג, בית חשמונאי)וכרמל טל - פגישה היכרות

ידלין

 (מ. א  עמיר ריטוב, ר' מועצה אזורית חוף השרון14:00 - 15:00
 - עמיר ריטוב-ראש המועצהגזר)

 אירועי מזג האוויר בסופ"ש - הפקת לקחים, 15:00 - 16:00
הצגת המחלקות הרלוונטיות בדרכי טיפול ומצב 

 - רותם ידלין (חדר ישיבות)היישובים/מוס"ח

 לא לקבוע16:00 - 17:00

יום חמישי 13 דצמבר
 מיכל ילובסקי נציגת משמר דוד במליאת 08:00 - 08:30

 (לשכת ראשת המועצה)המועצה

 אבי אביטל ואלירן שמואל חי08:30 - 09:00

 - רותם ידלין (לשכה) שוטף - מנכ"לית09:00 - 10:00

 (לשכת  פ.ע - יותם וחגי דוברי המועצה + כרמל 10:00 - 10:45
 - רותם ידליןראשת המועצה)

  דוד יפרח ראש מועצת שדות דן - היכרות 11:00 - 12:00
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  עירית שיפריס ורותם ידלין15:00 - 16:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 לא לקבוע 16:00 - 17:00
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יום שני 17 דצמבר
 (לשכת ראשת  בני רגיל,  מזכיר קיבוץ גזר08:00 - 08:30

 - רותם ידליןהמועצה)

 הזמנה: שיחה מקוונת עם רותם ידלין , יום ב׳ 08:3017 - 09:30
.EET) (rotemy@gezer-region) 09:30 - 08:30 ,2018 בדצמבר

 דוח מבקרת המועצה בנושא גביה - עמירה, 09:30 - 10:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)כרמל ולירון

 (לשכת ראשת המעצה) רפי כהן 10:00 - 10:15

 -  (לשכת ראשת המועצה) ועדת רישוי-  איתי פרס10:45 - 11:00
רותם ידלין

 בינוי וארנונה בקרית החינוך שעלבים - איתי, 11:00 - 11:45
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)דוד, סיגל ולירון

 תקציב 2019-  כרמל טל, דוד גמליאל, לירון 11:45 - 12:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)פוקס

 כנסת13:00 - 15:00

 הנפקת כרטיס כניסה לכנסת לתקופת הכהונה 15:00 - 15:30
 (כנסת ישאל, מחלקת היתרים קומה 3)כראשת המועצה

 (כנסת ישראל - רח' קפלן 1 י השרה גילה גמליאל16:00 - 17:00

 (מיקום יקב ראובן פינסקי מנכ"ל השירות הלאומי17:30 - 18:30

יום רביעי 19 דצמבר
 (רח'  פגישת היכרות במרכז המועצות האזוריות 10:00 - 12:00

 - רותם ידליןשאול המלך 8 תל אביב)

 (לשכת ראשת מועצה) משה טייבלום - סתריה13:30 - 14:00

  שלום ומלכה רצהבי - תושבי בית חשמונאי13:45 - 14:00
(לשכת ראשת המועצה)

 (לשכת ראשת  חנה סיבוני תושבת כפר שמואל14:00 - 14:15
המועצה)

 גבריאל שובל - תושב בית חשמונאי (עתיד 14:15 - 14:30
 (לשכת ראשת המועצה)לעבור למשמר דוד)

 (לשכת ראשת  אסנת קרפלוס תושבת סתריה14:30 - 14:45
המועצה)

 (לשכת ראשת  גלי ביטן - תושבת בית עוזיאל14:45 - 15:00
המועצה)

 (לשכת ראשת  גלית לוזון תושבת רמות מאיר15:00 - 15:15
המועצה)

 נסיעה17:00 - 18:30

 ערב הגאלה-חשיפת גלובס 40/40 בועידת 18:30 - 21:30
 (בנייני האומה ירושלים)ישראל לעסקים

יום ראשון 16 דצמבר
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה) ערי חינוך08:00 - 09:30

 (מזכירות יישוב   מושב פדיה - פגישת היכרות10:15 - 11:15
 - רותם ידליןפדיה)

 - רותם  (לשכת ראשת המועצה) פ.ע רחלי גרינמן12:30 - 13:00
ידלין

  פרוייקטים - איתי, דוד, כרמל יהודה ולירון  13:00 - 14:00
 - רותם ידלין(לשכת ראשת המועצה)

 ועדות גיאוגרפיות -  רותם, כרמל, איתי דוד 14:00 - 15:00
 - גלית דהן (לשכת ראשת המועצה)ועו"ד חן סומך 

 (לשכת ראשת  פ.ע - איתי פרס מהנדס המועצה15:00 - 16:00
 - רותם ידליןהמועצה)

 (מועדון הישוב  מושב פתחיה - פגישת היכרות16:30 - 17:30
 - רותם ידליןבפתחיה)

יום שלישי 18 דצמבר
 רוני ניב, שושנה דמארי 16, רמלה08:15 - 09:15

 Invitation:  פגישה ראשונה לראש רשות- רותם 09:30 - 11:30
 - Tue Dec 18, 2018 9:30am @ ...ידלין יחד עם נציגי מעוז לבי

(rotemy@gezer-region.muni.il)11:30am (IST)  ,5 מעוז, קומה) 
 - yoav.y@maoz-il.orgהמלאכה 4, לוד, 7152008, ישראל)

 -  (לשכת ראשת המועצה) פ.ע - יהודה שנייויס12:30 - 13:00
רותם ידלין

 פגישת התנעה תכנית עבודה מקושרת תקציב - 13:00 - 14:00
  (לשכת ראשת המועצה)כרמל, דוד, ליאת ומוטי חן יועץ לתכנית

- רותם ידלין

 נעמה שולץ14:00 - 15:00

 לא לקבוע16:00 - 17:00

 הזמנה: מסיבה בכיתה של עברי, יום ג׳ 18 17:30 - 18:30
 (IST) 18:30 - 17:30 ,2018 בדצמבר

(rotemy@gezer-region.muni.il)Roee Poleg - 

יום חמישי 20 דצמבר
 תומר היימן08:00 - 09:00

 הכרות עם נציגי רשות הטבע והגנים + הצגת 09:00 - 10:00
 (לשכת ראשת המועצה האזורית גזר - בית תכנית לפיתוח תל גזר

 - איתי פרסחשמונאי )

 משמר דוד  - בקשת תושבים עתידיים לשינוי 10:00 - 10:30
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)תב"ע

 (לשכה) אורי נדם - חבר מליאה רמות מאיר10:30 - 11:00

 משרד הביטחון היטלי ביוב - עו"ד גיא ממן, דוד,11:00 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)איתי, יהודה, כרמל ולירון

 (לשכת ראשת  ליאור שמחה יו"ר ועד נצר סרני13:30 - 14:00
 - רותם ידליןהמועצה)

  עמדת המועצה בעניין שינוי גבולות עם מועצה 14:00 - 15:00
 (לשכת ראשת מקומית קריית עקרון - כפר ביל"ו, גני יוחנן

 - רותם ידליןהמועצה)

 לא לקבוע 16:00 - 17:00
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יום שני 24 דצמבר
 הצגת תכניות עבודה מקושרת תקציב לשנת  08:30 - 14:15

 - כרמל טל (חדר ישיבות גדול)2019

 סטודיו של מיכל רובנר זוכת פרס אמת תושבת 13:30 - 14:30
 - איתי  (דרך הזית 130, כפר שמואל)כפר שמואל + כרמל, סיור

פרס

יום רביעי 26 דצמבר
 תכנית הכשרה לראשי רשויות - חזון, 09:00 - 13:00

 (ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, אסטרטגיה ותכנית עבודה

  (לשכת ראשת המועצה) תקציב 2019 - כרמל ודוד13:15 - 14:30
- רותם ידלין

 מכינה-   וועדה לתכנון ובניה גזר   משתתפים: 14:30 - 15:30
רותם ידלין, עו"ד שחר בןו עמי, עו"ד עדי הדר, חגית, אתי ואיתי

 (לשכת ראשת המועצה) בוארון רפאל -עזריה15:30 - 15:45

 (לשכת ראשת המועצה) רמי רוזן15:45 - 16:05

 -  (לשכת ראשת המועצה) מירה גילה - משמר דוד16:00 - 16:30
רותם ידלין

 -  (לשכת ראשת המועצה) דורון דנאי - גני הדר16:15 - 16:30
רותם ידלין

 (לשכת ראשת  לוי אשר - מושב ישרש קבלת קהל16:30 - 16:45
 - רותם ידליןהמועצה)

 (לשכת  אסף דניאלי  נציג הורים - גן רמות מאיר16:45 - 17:15
ראשת המועצה)

 (מזכירות מושב   מושב מצליח - פגישת הכרות18:00 - 19:30
 - רותם ידליןמצליח)

יום ראשון 23 דצמבר
  אתי סלמן גננת רמות מאיר- 08:00052-3532659 - 08:30

(לשכת ראשת המועצה)

 ועדת היגוי מרכז יום לקשיש 08:30 - 10:00
אביגיל+חגית+מיה+פנינה+מירי בן יעקב דוד מפקחת קשישים

 (מחלקת מחוז ת"א+שוש כהן מנהלת המרכז+צוות תגבור
 - אביגיל אנגלמןהרווחה)

 (חדר  סיור ועדת הפרס- יחידת נוער מצטיינת09:00 - 10:00
 - רותם אלקוביישיבות הגדול)

 הצגת תכניות עבודה מקושרת תקציב לשנת  10:00 - 14:30
 - כרמל טל (חדר ישיבות קטן)2019

 יונתן בר סימן טוב, ממונה מחוז מרכז, משרד 15:30 - 16:30
 - יונתן בר  (קריית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה (קומה 3))הפנים

סימן טוב

 - רותם ידלין (מקווה פדיה) פתיחת המקווה בפדיה 17:00 - 17:30

יום שלישי 25 דצמבר
 מפגש ראשות רשויות בגני תקווה - מנהיגות 09:30 - 12:30

 (המועצה המקומית גני תקווה, הגליל 48)נשית

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד ולירון13:00 - 14:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 איתי רינגל  דרור אלקובי  -נציגי הורים  גן רמות14:00 - 14:30
 (לשכת ראשת המועצה)מאיר

 רותם, כרמל, אריאל וליאת - תכנית עבודה 15:00 - 15:30
 - רותם ידלין (לשכת הסגן)לעיר חכמה למחלקות המועצה

 לא לקבוע16:00 - 17:00

יום חמישי 27 דצמבר
 דור שפירא, תושב כפר שמואל08:00 - 08:30

 כנס מהנדסי ועדות + ראשי רשויות מקומיות 09:00 - 13:00
 - שירה  (הרצל 91, קומה 6, רמלה - חדר הרצאות )במחוז מרכז

ברנד

 (לשכת  תקציב 2019 - רותם, כרמל, דוד ולירון09:00 - 11:00
 - רותם ידליןראשת המועצה)

 עובד יחזקאל מנכ"ל תארא, מזכיר הממשלה 11:00 - 12:00
 - רותם ידלין (לשכת ראשת המועצה)לשעבר

 (לשכת ראשת פרידה מגלית דהן מנהלת הלשכה12:00 - 12:30
 - אילנית ביטוןהמועצה)

 (מועדון בהרחבת  יד רמב"ם - פגישת היכרות14:00 - 15:00
 - רותם ידליןהיישוב יד רמב"ם)

 סיגל מורן16:00 - 18:00

 הפסקת חשמל ותקשורת כללית במבנה 16:00 - 17:30
 - שמואל הררי (מבנה המועצה)המועצה
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