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יום שני 29 אפריל
 ד"ר שוקי דקל - עדכון תכנית אב לספורט - 08:30 - 09:00

שרון (מנכ"ל), אייל (מנהל אגף חינוך), ששי (מנהל מח' 
 -  (לשכה - מ.א דרום השרון ) יואל רונן (מכ"ס)09:00 - 09:30

אושרת גני גונן
 הרצאה יום השואה - קולות של ניצולים - ראובן 09:30 - 10:30

 (אולם הכנסים)מכפר מעש
 נסיעה10:30 - 11:00
  פגישה עם עמיר ריטוב ראש מ.א לב השרון11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן(מועצה אזורית לב השרון)
 נסיעה12:00 - 13:00
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 -  (לשכה) פ.ע שי בר רצון מהנדס המועצה14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 - שירי פוקס (אולם כנסים) כנס נוער בסיכון 15:00 - 15:30
 (בחדר ישיבות ליד  דירקטוריון החברה הכלכלית16:00 - 17:00
 - בנצי איתןמשרדי החברה)
 (במרכז מפגש בנושא עתיד תנועת בני המושבים 17:30 - 19:00

הצעירים )

יום רביעי 1 מאי
 (במשרדי  ותמל נחשונים  - ישיבה מס' 09:0092 - 13:30

הותמ"ל, גבעת שאול ירושלים)
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 ערב יום השואה18:00 - 22:30
 (לשכה) פ.ע אושרת  וליטל סגנית ראש המועצה 18:00 - 19:00

 - אושרת נוה ימין - בבית הנוער טקס יום השואה 20:00 - 20:45
גני גונן

 לידיעה - חוה הלל תתארח בשעה 20:30 (אחרי 20:30 - 21:30
 (בבית העם בשדי חמד)הטקס) בשדי חמד  (ממשפחת גאני)

יום שישי 3 מאי
 (אולם הספורט  גמר גביע הליגה כדורסל גברים 14:30 - 15:00

 - ששי דניאל-ספורטתיכון ירקון )

שבת 4 מאי
 ירקונה בזאר "עמותת חיים" למען ילדים חולי 13:00 - 19:00

 - אושרת גני גונןסרטן

יום ראשון 28 אפריל
 נסיעה09:00 - 10:00
  פגישה עם ראש העיר הרצליה משה פדלון10:00 - 11:00

 - 'Mayor-Moshe Fadlon'(בלשכת ראש העירייה הרצליה)
 נסיעה11:00 - 12:00
 פגישת אסטרטגיה - שרון (מנכ"ל המועצה) + 12:00 - 16:00

 -  (לשכת ראש מועצה)אשל ארמוני (יועץ אסטרטגי גיאוגרפיות)
אושרת גני גונן

 שרון (מנכ"ל) + אשל ארמוני + ד"ר אבי שניידר 15:00 - 16:00
 (חדר  ישיבת הנהלה - 28.4.19 - שעה 17:00 17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונןישיבות )
 עבודה משרדית19:00 - 21:00

יום שלישי 30 אפריל
 ישיבת מועצת איגוד ערים דרום השרון המזרחי 08:15 - 09:15

 - איגוד ערים (לשכה - אושרת גני-גונן, יו"ר)לביוב
 עמותת אלו"ט: ביחד עם יעל יוספסברג + אופיר09:30 - 10:00

 (מועצה אזורית דרום השרון, נווה ירק (קומה 1) לשכת ראש גרינברג
  תחנת כוח - ישיבה דחופה לגיבוש עמדת 10:00 - 11:00

התנגדות
 -  (לשכה) פ.ע מריק - מנכ"ל איגוד ערים לביוב11:00 - 11:45

אושרת גני גונן
 (משרד  הכנה לפגישה עם ראש עיריית אלעד 12:00 - 13:30

 - שרון סספורטסראש מועצה )
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 רמות השבים - בנושא כתב השיפוי ותביעתה 14:30 - 15:00

של ורדה דרורי - שרון (מנכ"ל) אגוזי (גזבר) דינה (ועדה לתכנון
 סגור מסלול ירוק- ועדים16:00 - 18:00
 נסיעה16:00 - 16:30
 ראש עיריית אלעד - ישראל פורוש +  נחשונים 17:30 - 19:00
 נסיעה19:00 - 19:45
 סגור - רעננה 19:30 - 20:30

יום חמישי 2 מאי
 10:00 לידיעה -טקסי יום השואה בביה"ס10:00 - 11:00
 10:00  טקס יום הזיכרון בבית חינוך ירקון - 10:00 - 11:00

ברחבת ביה"ס - להגיע ב 9:45 
 טקס יום השואה בעמי אסף -חטיבה עליונה11:00 - 12:00
 פגישת היכרות - הנהלת פנורמיק פאוור + רונית12:30 - 13:00

 מנהלת עמותת אחים - מיזם התנדבות באמצעות עמותת אחים
 - אושרת גני גונן(לשכה)

 סגור + דואר13:00 - 14:00
 ישיבה מקדימה לפגישה עם אריאל יוצר+ נציגי 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)צור יצחק  (13.5)
 ישיבה מקדימה - תחנת כוח ריינדיר- תת"ל 91 - 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן6.5.19 
 פגישת הכנה לקראת הפגישה עם אריאל יוצר - 15:00 - 15:30

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר - אלי בן גרא - 
 - נילי יוגב הכנה לוועדת משנה לתכנון ובניה15:30 - 16:00
 מעבר על מסמכים + מיילים16:00 - 20:00
 (מרכז  כוחה של האישה בשואה - הרצאה 20:00 - 22:00

 - אושרת גני גונןהצעירים)
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יום שני 6 מאי
 נסיעה08:45 - 10:00
 - ששי (מתחם המועצה ) יום ספורט החבר הוותיק 09:30 - 15:30

דניאל-ספורט
 מליאת הות"ל - תת"ל 91 - תכנית תשתית 10:00 - 11:00

 -  (ירושלים - במינהל התכנון - חדר מליאה )לאומית - תחנת כח 
 נסיעה11:00 - 12:00
 בהיכל התרבות - מיזם אומנים וותיקים למען 12:00 - 13:00

אזרחים וותיקים
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 13:30 - בנושא ועדת קרקעות של ממ"א - 13:30 - 14:30

 - אושרת גני גונן (לשכה אושרת)מילכה כרמל
 -  (לשכה) פ.ע שי בר רצון מהנדס המועצה14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 סגור15:00 - 16:00
 קיבוץ נחשונים - יציאה לסיור מקדים לישיבת 16:00 - 17:00

 (נקודת מפגש - חדר האוכל המליאה המתקיימת בשעה 17:00
 (חדר אוכל קיבוץ נחשונים) ישיבת מליאת המועצה17:00 - 19:00
 (לשכת ראש המועצה  חברי ועד מקומי כפר מלל 21:00 - 22:00

יום רביעי 8 מאי
יום הזיכרון לחללי צה"ל

 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי 08:30 - 09:30
 (בית חינוך צופית - רחבת האמפי)פעולות איבה וטרור

 נסיעה10:30 - 11:00
 (בית ספר עמיאסף) טקס יום הזיכרון עמי אסף11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 ערב יום העצמאות19:00 - 21:30
 צור יצחק - רחבת זילברמינץ סנטר באמפי - 20:30 - 21:15

 - אושרת גני גונןמסיבת יום עצמאות 
 - אושרת גני גונן מתן - מסיבת יום עצמאות 21:15 - 22:15
 מסיבת עצמאות בנוה ירק22:00 - 23:00

יום שישי 10 מאי
 טיול אופניים כיתתי10:00 - 11:00
 - ששי  (מגשימים ) יום ספורט משפחות מגשימים 16:00 - 18:00

דניאל-ספורט

שבת 11 מאי
 -  (מתחם המועצה ) צעדת/רכיבה דרום השרון 08:30 - 14:00

ששי דניאל-ספורט

יום ראשון 5 מאי
 ביקור בית ספר ירקון + ישיבת צוות -  עליזה 08:30 - 10:30

 - אושרת גני גונן (ירקון)מגן מנהלת בית הספר
 פרידה - נילי יוגב - אדריכלית הועדה המקומית 10:30 - 12:00

 - רונית תאני (אולם כנסים)לתכנון ובניה
 (כפר צילומים - יום עצמאות. כפר סירקין. גן גפן11:30 - 12:30

 - אושרת גני גונןסירקין גן גפן)
 סגור + דואר13:00 - 13:30
 מקדימה - יואב מנהל אגף התפעול (נקבע 13:30 - 13:45

 - אושרת גני גונןבמסגרת קבלת קהל 15.5)
 נסיעה14:30 - 16:00
 (משרד האוצר,  זאב ביילסקי - יו"ר הותמ"ל16:00 - 17:00

 - zeevb@mof.gov.ilירושלים )
 נסיעה17:00 - 18:45
 (מרכז  אירוע פרידה מאלה דנון - מרכז קיפוד 19:00 - 21:00

 - שלומית קיטרוקיפוד - כפר סבא )
 ( פ"ת ) בר מצווה 20:00 - 23:00

יום שלישי 7 מאי
 - אושרת גני גונן סיור ופגישה ביה"ס עמיאסף08:30 - 11:00
 עליזה מגן מנהלת ירקון + מירב פרידלנדר 11:00 - 12:00

מנהלת עמי אסף + איל צייג מנהל אגף החינוך + שרון מנכ"ל 
 - אושרת גני גונן (עמיאסף )המועצה "תעדוף שעות תוספתיות"

 נסיעה12:00 - 12:30
 יוסי שוב צופית - בנושא תרבות, עבודת צוות, 13:00 - 13:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)מנהיגות, תחקיר
 סגור + דואר13:30 - 14:00
 פגישת הכרות ע"וד רחלי טבת - מנכ"לית 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 אביקם בלר מנכ"ל החברה למשק וכלכלה של 15:30 - 16:00

 (לשכת ראש מועצה אזורית דרום השרון נווה ירק השלטון המקומי
 - אושרת גני גונןקומה 1)

 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 18:00 - 22:30
 - אושרת גני גונן טקס יום הזיכרון - נוה ימין20:00 - 20:45
 שרים עם משפחת איטקיס - בית העם בשדה 21:15 - 22:15

ורבורג (ערב יום הזכרון)

יום חמישי 9 מאי
יום העצמאות 
 יום העצמאות08:00 - 15:30
 סגור 16:00 - 20:00
 טכס יום העצמאות - הטכס המסורתי בשעה 18:30 - 21:30

 (כוכב יאיר)20:00 (תמר ועוזי דיין) 
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12 מאי 2019 - מאי 2019
18 מאי 2019

יום שני 13 מאי
 פגישה דחופה בנושא טופס 4 - חשמל מט"ש - 08:30 - 08:45

 - אושרת גני גונן (לשכה)איגוד ערים לביוב
 -  (לשכה) שועה מנצור - ראש עיריית טייבה09:00 - 10:00

אושרת גני גונן
 ישיבת מועצת איגוד ערים דרום השרון המזרחי 10:00 - 11:30

 -  (מועצה אזורית דרום השרון - יו"ר האיגוד אושרת גני-גונן)לביוב
איגוד ערים

 סגור + דואר13:00 - 14:00
 בירושלים-  משרדי הותמ"ל - אצל דיקלה פרסקו14:00 - 15:30

יועצת הותמ"ל ויעל סלומון סגניתה - ישיבה תכניות תמ"ל 
 נסיעה15:30 - 16:00
 בירושלים - אשל ארמוני + יורי גמרמן - פגישה 16:00 - 16:30

אצל אריאל יוצר סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר - 
 המשך אצל אריאל יוצר בנושא תקציבים - 16:30 - 17:00

 - אושרת גני גונן (ירושלים)אושרת ושרון (מנכ"ל המועצה)
 נסיעה17:00 - 18:30
  יום ספורט הורים ילדים גני הילדים אזור דרומי  17:00 - 19:00

 - ששי דניאל-ספורט(מגשימים )

יום רביעי 15 מאי
 - אושרת גני גונן היטל מיסים 2020 09:15 - 10:15
 אגוזי גזבר המועצה - ישיבת הנהלה קרובה 10:0021.5 - 10:45
 ביקור ניחומים 11:00 - 11:15
 - אושרת גני גונן דינה - ועדה לתכנון ובניה11:45 - 12:00
 שני חוור - תכניות עבודה, נהלים, מדידה 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונןוהערכת ביצועים
 ערן אבידור (דוברות ומדיה) + בועז שויגר 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן(אסטרטגיה) - פרסום יומן ראש המועצה 
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 עו"ד אסף מרקס + אמיר רנן - מושב צופית13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 מועצת הנשים מפגש ראשון - מירית (מעמד 18:10 - 19:10

 - אושרת גני גונן (אולם ישיבות)האישה ומנהלת מחלקת צעירים)
  ישיבת חירום - "עתיד תנועת בני המושבים" 20:00 - 21:30

 - אושרת גני גונן(מרכז צעירים)

יום שישי 17 מאי
 - ששי  (ירקון ) כדורשת אמהות מפגש 13:001 - 15:00

דניאל-ספורט
 -  (אולם תיכון ירקון ) גמר ליגת הכדורסל גברים 15:30 - 16:00

ששי דניאל-ספורט

שבת 18 מאי
 - אושרת גני  יוצרים במגשימים - אומנים ויוצרים 10:00 - 17:30

גונן
  קידי מרקט - שוק הילדים למוצרי יד שנייה 10:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן(בעדנים)

יום ראשון 12 מאי
 פגישת הכנה לסיור שינוי גבולות - ועדה 09:30 - 10:15

 - אושרת גני גונן (לשכה)גאוגרפית + נציגי הישובים - 14.5.
 נציגי גת רימון + כפר מעש "חינוך ילדי כפר 10:15 - 10:30

 - אושרת גני גונן (לשכת ראש מועצה)מעש וגת רימון בגני תקווה" 
 נסיעה12:30 - 13:45
 -  (ירושלים ) שר האנרגיה - ד"ר יובל שטייניץ 13:45 - 14:45

אושרת גני גונן
 נסיעה 14:45 - 16:00
 - (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובנייה17:00 - 18:30

נילי יוגב
 נסיעה18:30 - 19:30
 - (נירית) טקס פתיחת מבנה חדש -  מועדון 55+ 19:30 - 20:30

אושרת גני גונן

יום שלישי 14 מאי
 נסיעה09:30 - 10:30
 (סיור - שינוי  דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז10:30 - 13:30

גבולות לאורך כביש 471. התכנסות באולם מועצת העיר פ"ת, רח' 
 - ועדה גאוגרפית מרכזהעליה השניה 1 פתח תקווה, קומה 2 )

 סגור + דואר13:00 - 14:00
 נסיעה13:30 - 14:30
 דפנה טלר זק + כרמלה זק מצופית 14:30 - 15:00
 תמי גלס15:00 - 15:30
 -  (לשכה) פ.ע אייל צייג - מנהל אגף החינוך15:30 - 16:30

אושרת גני גונן
 סגור מסלול ירוק - ועדים 16:00 - 18:00
 (חדר ישיבות   הדרכת ועדות ביקורת יישובים16:30 - 18:30

 - דנה גלמליאה)
 אורי וייס (גני עם)16:50 - 17:05
 (לשכת ראש   שי דבי - יו"ר ועד מקומי כפר מעש17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונןמועצה)

יום חמישי 16 מאי
 תכנית אב לקהילת ירחיב. משתתפים: אושרת, 09:10 - 09:40

 (אצל ליטל, תמי , אימי מקוב (עו"ס), אירית כרמל (עו"ס)
 נסיעה10:00 - 11:00
 (בית ציוני אמריקה,  אסיפה כללית מפעל הפיס 11:00 - 13:00

 - איריס מזרחיתל אביב )
 סגור + דואר13:00 - 14:00
  ציפי וקנין סגנית הגזבר -  צור יצחק תבר"ים14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן(לשכה )
 צח אקשטיין יו"ר קיבוץ רמת הכובש  "הכרות 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונןוסוגיות  שונות של רמה"כ" 
 (חדר ישיבות  העצמת עובדים - מחזור מס' 15:005 - 16:30

 - אושרת גני גונןמליאה)
 נסיעה15:30 - 16:30
 (במרכז  שי חגג'  - יו"ר מרכז המועצות האזוריות16:30 - 17:15

 - שי חגגהמועצות האזוריות ת"א)
 סגור 17:30 - 21:30
 תכנית "שכנות טובה" - ביקור בג'לג'וליה - שוק 21:30 - 23:30

 - אושרת גני גונן (שכונת אלבאטניה )"רמדאן פי חארתנא"
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19 מאי 2019 - מאי 2019
25 מאי 2019

יום שני 20 מאי
 (לשכה -  הכנה לוועדת משנה לתכנון ובניה08:30 - 09:00
 - נילי יוגבאושרת גני גונן)
 גלית שאול - ראש מועצת עמק חפר09:00 - 09:15
 עמית יפרח - יועץ משפטי תנועת המושבים09:15 - 09:30
 תכנית הכשרה לראשי רשויות - ניהול עיר 09:30 - 19:15

 (אוניברסיטת תל אביב )העתיד - באוניברסיטת תל אביב 
 מודיעין16:15 - 17:00
 פגישה עם מאיר צור (מזכ"ל תנועת המושבים) 18:00 - 19:00
+ עמית יפרח

יום רביעי 22 מאי
ערב מגמות עמיאסף

 אייל צייג מנהל אגף החינוך - שוטף (בשעה 08:30 - 09:00
 - אושרת גני גונן9:00 מצטרפות מנהלות התיכונים)

 שעות תוספתיות - אייל (מנהל אגף החינוך) + 09:00 - 09:30
 -  (לשכה)מירב (מנהלת עמי אסף) + עליזה (מנהלת ירקון)

 נסיעה09:30 - 10:00
 - (צור יצחק) ביקור בית ספר צור יצחק - יובל כהן10:00 - 11:30

אושרת גני גונן
 נסיעה11:30 - 12:00
 שיחת ועידה בנושא תנועת המושבים12:00 - 13:00
 תכנית חלופה מגשימים - מגשימים + שרון 13:00 - 14:00

 - אושרת גני  (לשכת ראש מועצה)(מנכ"ל), אשל (יועץ), תמי גלס
 - אושרת דנה גל - מנהלת המחלקה המוניציפלית14:00 - 14:30

גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 -  (לשכה) פ.ע עם ליטל סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

אושרת גני גונן
 ערב לג בעומר19:00 - 23:30

יום שישי 24 מאי
 מפגש ראשי רשויות - מאבק בתחנות הכח - 11:00 - 12:30

 (לשכת מועצה ראש הערים כפר סבא, ראש העין וג'לג'וליה
 - אושרת גני גונןאיזורית דרום השרון)

 סגור + דואר13:00 - 14:00

שבת 25 מאי

יום ראשון 19 מאי
 -  מועצה אזורית רמת נגב - סיור חברי מליאה 07:30 - 17:00

אושרת גני גונן
 נחל שורק - משבר תנועות הנוער - ראשי 13:00 - 14:30

המועצות
 ברית מילה16:30 - 18:30
 מאיר צור - מזכ"ל תנועת המושבים20:00 - 20:30

יום שלישי 21 מאי
 שיחת ועידה - "עתיד תנועת המושבים" 07:45 - 08:30
 נסיעה11:30 - 12:50
 ירושלים -  הועדה לתכנון נושאים עקרוניים 12:50 - 14:00

 (מנהל התכנון - גבעת שאול - ירושלים)(ולנת"ע)
 נסיעה14:00 - 15:30
 סגור מסלול ירוק - ועדים 16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00
 הנהלת תנועת המושבים21:00 - 23:30

יום חמישי 23 מאי
 ישיבת צוות מצומצם - צפי (סגן), שרון (מנכ"ל) 07:30 - 08:00

 - אושרת גני גונן (לשכה), ליטל (סגנית), ורד (עוזרת)
 פגישה עם אריה פישביין -מנכ"ל עמותת ידידי 08:30 - 09:00

 - אושרת  (לשכת מועצה אזורית דרום השרון)המרכז הרפואי מאיר
גני גונן

 - אושרת  (לשכה) פ.ע איגוד ערים - לין ע.מנכ"ל09:00 - 09:15
גני גונן

 מעבר על דואר09:30 - 10:00
 (לשכה  מאמון עבד אל חי - ראש עיריית טירה11:15 - 12:15

 - אושרת גני גונןאושרת)
 נסיעה12:15 - 13:00
 בעמק חפר - משבר תנועת הנוער - מפגש ראשי 13:00 - 15:45

 (עמק חפר)רשויות
 סגור 16:00 - 20:00
 - אושרת  צור יצחק - חגיגת ל"ג בעומר (חב"ד) 17:30 - 19:30

גני גונן
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26 מאי 2019 - מאי 2019
1 יוני 2019

יום שני 27 מאי
 - אושרת גני גונן (לשכה) ישיבת צוות מצומצם07:30 - 08:30
 המשך ישיבת צוות מצומצם - מצטרפים אגוזי 08:15 - 08:30

(גזבר) ובנצי (מנכ"ל חב' כלכלית) - אגרות והיטלים אזור 
 - שרית סלמן (מליאה) נוהל רכש והתקשרויות08:30 - 09:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד (עוזרת ראש המועצה)11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן אשר אלון (גן חיים) + צפי (סגן)12:00 - 12:30
 חני קונפורטס רכזת מו"פ - בנושא תכנית 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)מרחבי חינוך אגף מו"פ
 - אושרת גני גונן ורדה לוי (יו"ר מועצת הנשים)13:00 - 13:30
 מקדימה מפעל הפיס 3.6 -אגוזי (גזבר), שרון 14:30 - 15:00

 - יצחק אגוזי (לשכה)(מנכ"ל), יהודה מרסיאנו
 - אושרת גני גונן פ.ע אייל צייג מנהל אגף החינוך15:00 - 16:00
 ההרחבה המתוכננת בצור נתן - צפי (סגן) ודינה16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)(ועדה לתכנון ובניה)
 נסיעה16:30 - 17:30
 - אושרת גני גונן צור יצחק - שר החקלאות 17:30 - 18:30
 טירה - בבית ד"ר וואליד נאסר - סגן ראש העיר 19:20 - 20:50

 - אושרת גני גונן (טירה)+ מאמון עבד אלחי - ראש עיריית טירה

יום רביעי 29 מאי
 ביקור בית חינוך צופית - גיל שריג מנהל בית 08:00 - 09:30

 - אושרת גני גונן (צופית)הספר
 נסיעה09:30 - 10:00
 מפגש פורום ה - 14 (ראשות רשויות)  גלית 09:30 - 13:15
 - ליזי דלריצ'ה - ראש  (מועצה אזורית עמק חפר )שאול מארחת

המועצה
 ראיון רדיו בנושא תנועת הנוער "בני המושבים"13:00 - 13:15
 נסיעה13:15 - 14:00
 מ"ח 255 - ליאור גוליגר יו"ר ועד אגודה חגור - 14:30 - 15:00

 -  (לשכת ראש מועצה)צפי (סגן) ודינה (ועדה לתכנון ובניה)
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 -  (לשכה) פ.ע ליטל (סגנית ראש המועצה)18:00 - 19:00

אושרת גני גונן
 (עמי  ערב מגמת מחול שכבה י' ביה"ס עמי אסף20:00 - 21:00

 - אייל צייגאסף)

יום שישי 31 מאי
 אזכרה09:30 - 10:15

שבת 1 יוני

יום ראשון 26 מאי
 נסיעה09:30 - 11:00
 ירושלים  - תמיר בן משה (סמנכ"ל תשתיות 11:00 - 12:00

 - אושרת גני  (ירושלים)משרד החינוך) + ראש מועצת כוכב יאיר
גונן

 נסיעה12:00 - 13:30
 ישיבה בנושא טיפול טרמי - צפי (סגן), שרון 13:30 - 14:00

(מנכ"ל), בנצי (מנכ"ל חברה כלכלית) ודינה (ועדה לתכנון 
 - אושרת גני גונן (לשכת ראש מועצה)ובניה)

 סגור15:00 - 15:30
 פגישת הכנה ועדה  גאוגרפית 4.6 - שרון 16:00 - 17:00

(מנכ"ל), בועז (אסטרטגיה), צפי (סגן), אגוזי (גזבר), תמי גלס 
(אדריכלית) + יו"ר ועד מקומי + אגודה + נציג מליאה - סירקין 

 - אושרת גני גונן (לשכה אושרת)+ נחשונים 
 18:00 - אזכרה 18:00 - 19:00
 - אושרת גני גונן (גבעת חן) ביקור ניחומים20:00 - 21:00

יום שלישי 28 מאי
 (לשכת מועצה  ועדת בחינה - מכרזי כח אדם08:00 - 10:00

 - אילנית דודאזורית דרום השרון )
 גיורא שחם (רשות המים) + דוד פרגמנט (רשות 10:00 - 10:40

 - אושרת גני גונןנחל ירקון)
 מועצת איגוד ערים לביוב + צוות מקצועי + 10:40 - 11:30

 - אושרת גני גונן (לשכת ראש מועצה)קבלנים
 (לשכה) פ.ע ערן אבידור- מנהל מדיה ומ"מ דובר12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן קרין הילל - אגף החינוך12:30 - 12:45
 שרון ואגוזי (מנכ"ל וגזבר המועצה) בנושא 15:45 - 16:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)תקציבי פיתוח צור יצחק 
  (אולם המליאה של המועצה) ועדת חינוך מורחבת16:00 - 18:00

- קלרה נדיר
 סגור מסלול ירוק - ועדים16:00 - 18:00
 נסיעה 18:00 - 19:00
 ת"א. ארצי19:00 - 20:00
 ניחום אבלים19:30 - 20:30

יום חמישי 30 מאי

ערב מגמות עמיאסף
 אושרת - יום חופשה08:00 - 17:00
 - רויטל  (לישכת ראש מועצה ) ועדת תימרור09:00 - 11:30

קורצקי
 אורית10:00 - 11:00
 (חדר ישיבות  העצמת עובדים - מחזור מס' 15:006 - 17:00

 - אושרת גני גונןמליאה)
 סגור 16:00 - 20:00
 חתונה19:30 - 20:15
 ( בית העם שדה ורבורג ) מרותקים "אריק זאבי"20:30 - 21:30


