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2 יוני 2019 - יוני 2019
8 יוני 2019

יום שני 3 יוני
 נסיעה08:00 - 09:00
 אוניברסיטת תל אביב - תכנית הכשרה לראשי 09:30 - 16:15

רשויות - ניהול עיר העתיד
 נסיעה16:30 - 17:30
 דינה קישון מנהלת מדור תב"ע - ועדה "תע"ש 17:30 - 18:00

 - אושרת גני גונןהשרון"
 ועדת בחינה - מכרזי כח אדם לתפקיד סגן/ית 18:00 - 20:00

 - אילנית דודראש אגף חינוך
 ביקור אבלים20:00 - 21:30

יום רביעי 5 יוני
 נסיעה08:00 - 09:00
 ישיבת הוועדה המחוזית המשותפת תע"ש 09:00 - 12:30

 - ענת אלשיך (דרך מנחם בגין 125, מגדל הקיריה תל אביב)השרון 
 נסיעה12:30 - 13:30
 שכונת התרנגול - תאורה - צפי (סגן), שרון 13:45 - 14:15

 - אושרת גני גונן(מנכ"ל) ואגוזי (גזבר)
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00
 פ.ע. ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00
 - מירית כץ (היכל התרבות) כנס מתגייסים19:30 - 22:00

יום שישי 7 יוני
 (בית העם סירקין) כפר סירקין - חוגגים שבועות16:00 - 16:45

שבת 8 יוני
 שבועות בנווה ירק10:00 - 12:00

יום ראשון 2 יוני
 צוות לשכה + מעבר על דואר ומסמכים09:00 - 10:00
 פגישת אסטרטגיה - שרון סספורטס מנכ"ל, 10:00 - 13:00

בועז שויגר תכנון אסטרטגי, אשל ארמוני - יועץ, ורד שני 
 - אושרת גני גונןע.ראש מועצה
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד-ס.ר מועצה, 13:00 - 14:00

שרון סספורטס-מנכ"ל, ליטל רהב -ס. ר מועצה,  ורד שני-ע.ר 
 - אושרת גני גונןמועצה

 ניהול יישובים קהילתיים גדולים במועצה אזורית14:00 - 16:00
- אסיף איזק ר.מ.חוף כרמל, ניב ויזל ר.מ. מטה יהודה, דר' גלית 

שאול ר.מ.עמק חפר, ניצן פלג ר.מ. גליל תחתון + צפי פלד ס. 
ראש מועצה, ליטל רהב ס. ראש מועצה, שרון סספורטס מנכ"ל

 המשך דיון בנושא עמיאסף  - צפי פלד, שי בר 16:00 - 17:30
רצון, יניב טביב, תמי גלס, ציפי וקנין,  שרון סספורטס,  יצחק 

אגוזי, אייל צייג, מירב פרידלנדר, משה פרץ, פיני הרשקוביץ דוד
 - אושרת גני גונןנופר 

 - אושרת גני גונן פ.ע אייל - מנהל אגף החינוך17:30 - 18:30
  צו המיסים ותב"רים  + יצחק אגוזי- גזבר + 18:30 - 19:30

שרון סספורט - מנכ"ל + עו"ד לימור ריבלין 
 ביקור אבלים19:30 - 21:00

יום שלישי 4 יוני
 - אושרת גני גונן  אבי בן חמו08:30 - 09:00
 - אושרת  פ.ע  שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:00 - 09:30

גני גונן
 נסיעה 09:30 - 10:30
 דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז -  בחינת שינוי 10:30 - 14:00

גבולות: אלעד - פתח תקווה - דרום השרון (מתחם "סירקין 
 - ועדה גאוגרפית מרכז (קרית הממשלה ת"א)דרום")-  

 נסיעה14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן חסי אברך - יו"ר שדה ורבורג 15:30 - 16:00
 סגור16:00 - 16:45
 חברי מליאה מולי אורן + איתן יפתח  - מקדימה16:45 - 17:00

 - אושרת גני גונןלישיבה הנהלה "צו מיסים" 
 ישיבת הנהלה מיוחדת (מוזמנים גם חברי 17:00 - 19:30

 - אושרת גני  (חדר ישיבות מליאה)מליאה שאינם חברי הנהלה)
גונן

 מעבר על דואר ומסמכים19:30 - 21:30

יום חמישי 6 יוני
 - אושרת גני  פעיל מצטיין - עידו צמחי מנירית 08:30 - 09:00

גונן
 - שרון  (חדר מליאה) סיכום חציון  - הנהלה09:00 - 11:00

סספורטס
 - אושרת גני  האני מרזיק - יועץ ראש הממשלה 11:00 - 12:00

גונן
 מירי ויעקב נגרין - פגישה אישית12:30 - 13:00
 אד' נילי יוגב 13:00 - 13:45
 לבב ברקן- הוקרה - מדליסט ג'ודו ספיישל 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונןאולמיפי מרמות השבים
 הכנה לישיבת מליאה 18.6 - אגוזי גזבר, שרון 14:30 - 15:00

 מנכ"ל, עו"ד ריבלין,  ורד ע. ר. המועצה, בועז תכנון אסטרטגי
 פגישת הכרות והתנעה - פז הירשמן - מנכ"ל 15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונןאשכול השרון

 סגור 16:00 - 17:00
 מעבר על דואר ומסמכים17:00 - 19:00
 - אייל צייג (אולם כנסים) ערב חלוקת מלגות19:00 - 20:30
 -  (היכל התרבות) ערב להקות דרום השרון 20:30 - 21:15
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9 יוני 2019 - יוני 2019
15 יוני 2019

יום שני 10 יוני
 הכרות עם רוני קדם שירותי כיבוי והצלה09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד עוזרת ר. מועצה10:15 - 11:00
 סגור + דואר11:00 - 11:45
 נסיעה12:00 - 13:00
 מרכז המועצות האזוריות13:00 - 14:30
 ביקור באוהל מחאה - סינרגיה (תנועת נוער בני 14:30 - 16:00

המושבים לשעבר לקראת ש"ש)
 -  איתם בירגר מבט מושבים - שיחה אישית 16:00 - 17:00

eitamb
 נסיעה17:00 - 17:30
 - אושרת גני גונן פ.ע אייל - מנהל אגף החינוך17:30 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00
 ביקור ניחומים19:00 - 19:15
 נסיעה19:45 - 20:00
 חתונה20:00 - 23:00

יום רביעי 12 יוני
אושרת חופשה

יום שישי 14 יוני
אושרת חופשה

שבת 15 יוני
אושרת חופשה

יום ראשון 9 יוני
יום חופש - חג שבועות

 כפר מעש חגיגת שבועות17:30 - 18:30
 שדה ורבורג - חגיגת שבועות19:00 - 20:00

יום שלישי 11 יוני
 אושרת חופשה00:00

יום חמישי 13 יוני
אושרת חופשה
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16 יוני 2019 - יוני 2019
22 יוני 2019

יום שני 17 יוני
 אוניברסיטת תל אביב - תכנית הכשרה לראשי 09:30 - 13:30

רשויות - ניהול עיר העתיד
 נסיעה13:30 - 14:00
 מכינה פנימית - ועדה גיאוגרפית יהוד-מגשימים 14:00 - 15:00

- ותמ"ל מגשימים (26.6)   ועדה גיאוגרפית ראש העין -אלעד 
 - אושרת (נחשונים) (2.7) ו. גיאוגרפית - תע"ש השרון (30.7) 

גני גונן
 מכינה לפגישה (1.7) עם מנכ"ל משרד איכה"ס 15:00 - 16:00

 - - גיא סמט- שרון (מנכ"ל) +בועז (אסטרטגיה) + נילי יוגב
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן הכנה לישיבת מליאה17:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן אייל  צייג -מנהל אגף חינוך18:15 - 18:45
 - צפי  נציגי הקיבוצים בנושא ארנונת עסקים 19:00 - 22:30

פלד

יום רביעי 19 יוני
 נסיעה08:30 - 09:00
 (רמת  ביקור בית ספר יחדיו - מנהלת אפרת גור09:00 - 11:00

 - אושרת גני גונןהכובש)
  בית ספר אהרונוביץ - מנהלת נחמה שיינברג11:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן(אהרונוביץ)
 טלפונים ומענה להודעות13:00 - 15:00
 סגור + דואר15:00 - 16:00
 נסיעה לירושלים16:30 - 17:45
 (אצל אריאל  תכנית סירקין - במשרדי הותמ"ל 17:45 - 18:45

 - אושרת גני גונןיוצר משרד האוצר ירושלים )
 במשרד האוצר - דיקלה פרסיקו + נציגי 19:00 - 20:00

 - דקלה  (במשרד האוצר, ירושלים )מגשימים - ותמל  מגשימים
פרסיקו

יום שישי 21 יוני
 קרן אור 17:00 - 18:00
 חגית שלום21:30 - 22:30

שבת 22 יוני

יום ראשון 16 יוני
 אושרת חופשה00:00

יום שלישי 18 יוני
 מינוי זמני של מהנדס מועצה - שי בר רצון - 08:30 - 09:00

 - שי בר רצוןמהנדס, צפי פלד - סגן, יצחק אגוזי - גזבר
 הכנה לוועדת משנה לתכנון ובניה - תמי גלס, 09:00 - 09:45

גוסטבו חיאליס, צפי פלד, דינה קישון, שי בר רצון, יריב סומך, 
 -  קנסות מנהליים - איתי גלעדי מנהל פיקוח09:45 - 10:00

אושרת גני גונן
 נסיעה לתל אביב10:00 - 11:00
  דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז - יהוד מונוסון 11:00 - 12:30

 - ועדה גאוגרפית מרכז (ת"א, קרית הממשלה.)(מגשימים) 
 נסיעה12:30 - 13:30
 דואר13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן פ.ע  שרון - מנכ"ל המועצה14:00 - 15:00
 - אייל צייג חלוקת מלגות מצטיינים בי"ס ירקון15:00 - 16:00
 אורי מרגלית יו"ר עינת - עתיד בי"ס מעבר אפק16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן מולי אורן - שיחה אישית . 16:45 - 17:00
 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות ) ישיבת מליאה17:00 - 20:00
 פ.ע מנכ"ל שרון סספורטס + שיחת ועידה עם 20:00 - 22:00

סירקין

יום חמישי 20 יוני
 - אושרת גני גונן (נירית ) ביקור בגן נרקיס - גן יער09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 סגור10:30 - 11:00
 יפעת זמיר - בנושא ותמ"ל - שרון מנכ"ל ובועז 11:00 - 11:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)אסטרטגיה
 פגישה עם רוני קדם שירותי כיבוי והצלה - צפי 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונןסגן, שרון מנכ"ל, יואב מ.א.תפעול
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל - ס.ר.מועצה12:00 - 12:30
 מיפוי בתי ספר - גזבר אגוזי , עו"ד לימור, מנכ"ל12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)שרון, מ.א. חינוך אייל
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 נועה עפרוני (נווה ירק) - נערה מצטיינת - 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן"פרוייקט קשישים" 
 - אושרת  שוקי דקל - עדכון תכנית אב לספורט14:30 - 15:00

גני גונן
 שדרוג המט"ש - אגוזי גזבר, צפי ס.ר.מועצה, 15:00 - 16:00
 (היכל  אהרונוביץ-מסיבת סיום שכבת ו' ביה"ס19:00 - 20:00
 -  (עמי אסף) מסיבת סיום יב' ביה"ס עמי אסף20:00 - 22:30
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23 יוני 2019 - יוני 2019
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יום שני 24 יוני
 נסיעה09:30 - 11:00
 תוכנית אסטרטגית 2040 במנהל התכנון - שחר 11:00 - 13:00

סולר,תמר כפיר,שי,מילכה,אילן שדה יו"ר ועדת תיכנון,עמיר 
 - ענת דור (ירושלים, רח בית הדפוס 12)ריטוב 

 נסיעה13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אייל - מנהל אגף החינוך14:30 - 15:00
 -  פגישת עבודה - אילן שדה וכרמל מילכה 15:00 - 16:00

כרמל מילכה
 סגור16:00 - 16:30
 אזור תעסוקה משותף - גיא קפלן + ר.מועצה 16:30 - 17:30

 - אושרת גני גונןג'לג'וליה + ר.מועצה כפר ברא
 (היכל התרבות  מסיבת סיום שכבת ו' -יחדיו   19:00 - 20:30

 - קלרה נדירבמועצה)

יום רביעי 26 יוני
 חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים ביה"ס עמי 08:30 - 09:30

 - אייל צייג (אולם מליאה)אסף
 - אושרת גני גונן (אולם כנסים) העצמת עובדים 09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן יעקב אגמון - יעוץ מוסדי 10:30 - 11:00
 סגור + דואר11:00 - 11:30
 גיא שיר - מנהל הפעילות בארץ של חברת ויה +11:30 - 12:30

 - אושרת גני גונןליטל רהב ס. ראש המועצה
 -  רונית גטניו עמותת אחים  - עדכון תקופתי12:30 - 13:00

אושרת גני גונן
 טלפונית - קומסיין לקבלת סיסמא - רישוי זמין 13:00 - 13:30
 בית ספר דו לשוני (בית ברל) - וראשי הרשויות: 13:30 - 14:30

 - כפ"ס, ג'לג'וליה, טירה, טייבה +מירב דוד ועמותת יד ביד
 - אושרת גני גונן פ.ע  צפי - ס. ראש המועצה14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00
 (היכל התרבות) מסיבת סיום שכבת ו' -כצנלסון   18:00 - 19:00
 נסיעה19:00 - 19:30
  מסיבת סיום שכבת ו' - בית חינוך צור יצחק  19:30 - 21:00

 - קלרה נדיר(אולם ספורט בבית הספר)

יום שישי 28 יוני
 נסיעה08:00 - 09:45
 ביקור בקורסי ההדרכה והפעילים- התנועה 09:45 - 11:00

 - שחר יפה (יער חינתון)החדשה
 נסיעה11:00 - 13:00

שבת 29 יוני

יום ראשון 23 יוני
 נורית דנינו - שיחה אישית08:15 - 08:45
 - כרמל מילכה פ.ע ועדת קרקעות-כרמל מילכה09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע בועז - תכנון אסטרטגי 10:00 - 10:30
 צוות מצומצם-צפי פלד- ס.ר.מועצה, שרון 10:30 - 11:30

סספורטס-מנכ"ל, ליטל רהב-ס. ר.מועצה,  ורד שני-ע. ר.מועצה

 אגודת המים קולחי מי השרון המזרחי- חברת 11:30 - 12:15
ההשבה - צפי ס.ר.מועצה +אורן עמיאל (רמת הכובש), עודד 

 - Office Eyalויזל וגיל שגיא (אייל)
 - אושרת גני גונן מורן סלע - מינהלת צור יצחק 12:30 - 13:00
 פ.ע אסטרטגיה-שרון (מנכ"ל), בועז (תכנון 15:00 - 15:30

 - אושרת גני אסטרטגי), אשל ארמוני - יועץ, ורד - ע.ר.מועצה
 נסיעה15:30 - 16:00
 סיור בעמי אסף החדש - מפקד כיבוי אש רוני 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןקדם
 - אושרת גני גונן מפגש יושבי ראש ועדים מקומיים17:00 - 19:00
 (היכל  מסיבת סיום שכבת ו'- בית חינוך צופית20:00 - 21:30

 - קלרה נדירהתרבות במועצה)

יום שלישי 25 יוני
 -  (אולם כנסים) חודש הגאוה לעובדי המועצה09:00 - 10:00

תמי פרבר
 תמיר בן משה סמנכ"ל פיתוח תשתיות משרד 10:00 - 14:00

החינוך  + יהודה כץ (מרכז בכיר למוס"ח במשרד החינוך)- 
 - אושרת גני גונןביקור וסיור במוסדות חינוך במועצה 

 מבנה ארגוני - שני חוור יועצת אירגונית + שרון 14:00 - 15:30
 - שרון סספורטס (אושרת)סספורטס מנכ"ל

 - אושרת  רמות השבים - בנושא צומת התרנגול15:30 - 16:00
גני גונן

 הכנה לוועדת משנה - תמי גלס אדר' הועדה, 16:00 - 16:30
 -גוסטבו חיאליס , דינה קישון, רונית תאני , עו"ד לימור ריבלין 

אושרת גני גונן
 -  (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:30

נילי יוגב
 ( היכל התרבות  מתן- מסיבת סיום שכבת ו'20:00 - 21:30

 - קלרה נדירבמועצה)

יום חמישי 27 יוני
 שפרה סטרוסקי - פגישה אישית08:30 - 09:00
 לארי איידלסון מנכ"ל האגודה לסוכרת נעורים  09:00 - 09:30

- הענקת מגן הוקרה למועצה - אייל (מ.א. חינוך), יואב 
 (מ.א.תפעול), ששי (מ.ספורט) ומירית (מ.נוער וצעירים)

 - אושרת גני גונן(לשכה)
 סגור09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן הנהגת הורים עמיאסף10:30 - 11:30
 - אושרת גני  פ.ע ערן אבידור - ניו מדיה ודוברות11:30 - 12:00

גונן
 הכרות עם סנ"צ אופיר בינדר - מפקד משטרת 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונןראש העין 
 סגור + דואר13:00 - 13:30
 - אושרת גני   פ.ע בנצי מנכ"ל חכ"ל דרום השרון13:30 - 14:00

גונן
 מעבר על דואר14:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 17:00
 טקס ענידת כנפיים לבוגרי קורס טייס - בוגר 17:00 - 19:30
 - אושרת גני גונן (בסיס חיל האוויר חצרים)הקורס מנירית
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יום ראשון

רשימת משימות יומית
סדר לפי: תאריך יעד

פתקים

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

סיור בעמיאסף החדש סטטוס בינוי - שרון, אייל, ג'אמל הקבלן+ יהודה מרסיאנו
עמי אסף; אושרת גני גונן

נסיעה

עדכון מט"ש- דפנה, גבי סיבוני ולין אבידור
לשכה

אושרת גני גונן

לשכה שוטף

הכנה לקראת הפגישה עם דקלה פרסיקו מתכננת הותמ"ל ויורי גמרמן מנהל
אגף בכיר פיתוח והנדסה - שרון סספורטס מנכ"ל, בועז שוויגר תכנון אסטרטגי

לשכת ר. מועצה
אושרת גני גונן

ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש המועצה, שרון סספורטס - מנכ"ל
המועצה, ליטל רהב - ס. ראש המועצה,  ורד שני - עוזרת ראש המועצה

לשכת ראש מועצה
אושרת גני גונן

פ.ע ערן אבידור - ניו מדיה ודוברות
לשכה; אושרת גני גונן

פ.ע בועז
לשכה; אושרת גני גונן

פ.ע  צפי - ס. ראש המועצה
לשכה; אושרת גני גונן

דיון בנושא מפעל ההשבה - צפי, שרון, בועז, בנצי וורד
לשכת ר. מועצה

אושרת גני גונן

מבנה ארגוני - אושרת  + שני +שרון
אושרת

שרון סספורטס

פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה
אושרת

אושרת גני גונן

פ.ע אייל - מנהל אגף החינוך
לשכה

אושרת גני גונן

מעבר על דואר

יום ראשון
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Eran Shaki



