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29 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר

יום רביעי 1 ינואר
 שיחת ועידה עם רפי סער (ראש עיריית כ"ס) + 09:00 - 09:30

 -  (טלפוני)ניצן סבן (מהקבינט) בנושא המאבק בתחנת הכוח
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן רוני בן שטח - דוברת המועצה09:30 - 10:00
 מפגש חשיפה להאקתון בנושא הסעות לבתי 10:00 - 10:40

 - ענת טוינה (בית חינוך ירקון )הספר 
 - אושרת גני גונן שמחה פלבר11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 מפגש חשיפה להאקתון בנושא הסעות לבתי 12:30 - 13:00

 - ענת טוינה (עמי אסף )הספר
 נסיעה13:00 - 14:00
 בת"א - הצגת יחידת נוער מצטיינת ארצית - 14:00 - 15:00

פרזנטציה - עם מירית כץ מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים
 נסיעה15:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה16:30 - 17:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל17:00 - 19:30
 ביקורי אבלים20:00 - 21:30

יום שישי 3 ינואר

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר

יום שלישי 31 דצמבר

יום חמישי 2 ינואר
 הכנה לפגישה עם אריאל יוצר במשרד האוצר 08:30 - 09:30

(6.1) - שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר), תמי 
 - אושרת גני גונן(מהנדסת הועדה), אמיר (מהנדס)

 - אושרת  תב"רים - אגוזי (גזבר) + שרון (מנכ"ל)09:30 - 12:30
גני גונן

 פ.ע. שרון סספורקס - מנכ"ל המועצה12:30 - 13:30
 נסיה ובהמשך תיקון 116 - טלפונים לתושבים13:30 - 17:00
 סגור17:00 - 20:00
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5 ינואר 2020 - ינואר 2020
11 ינואר 2020

יום שני 6 ינואר
 נסיעה07:00 - 08:00
 ישיבה בנושא: מסגרת תכנית המתאר הכוללנית08:00 - 09:30

 (לשכת התכנון מחוז של דרום השרון - מגורים ומתחמי פיתוח
מרכז)

 נסיעה09:30 - 10:00
 תכנית כלכלית אסטרטגית למועצה - שרון 10:00 - 11:00

 - אושרת גני גונן(מנכ"ל) ואגוזי (גזבר)
 עדכון שוטף התנועה החדשה - און ריפמן 12:00 - 13:00

סמנכ"ל חינוך ומייסד ושירי ארדיטי נחום מזכ"לית התנועה 
 - אושרת גני גונןהחדשה

 סגור13:00 - 13:30
 זמן לשכה14:00 - 15:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה15:00 - 17:00

גני גונן
 נסיעה17:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן ניחום אבלים 18:00 - 20:00

יום רביעי 8 ינואר
 נסיעה09:00 - 10:00
 מפגש פתיחה - תכנית התמחויות להכשרת 10:00 - 16:15

 (אוניברסיטת ראשי רשויות - ניהול התקציב ברשויות המקומיות
תל אביב )

 נסיעה16:15 - 17:00
 קבלת קהל17:00 - 18:00
 פ.ע. ליטל רהב - ס.ר' המועצה18:00 - 18:30
 שי - שיחה אישית18:30 - 19:00
 עדי שחר - חבר המליאה19:00 - 19:30
 נסיעה19:30 - 20:00
 (נוה ימין - בית  נוה ימין - חגיגת סיום התלמוד20:00 - 21:30

העם)

יום שישי 10 ינואר

שבת 11 ינואר
 שבתרבות - היכל התרבות11:00 - 13:00
 מעבר על מסמכים14:30 - 16:30
 מירב בור16:30 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 אלי רוקח18:00 - 19:00

יום ראשון 5 ינואר
 הדר שושני (יו"ר ועד מתן) + איתמר אליצור - 08:30 - 10:00
 - אושרת גני גונןבנושא תיירות
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד וליטל רהב 10:30 - 11:30

(סגנים), שרון סספורטס (מנכ"ל) וורד שני (ע.ר' המועצה)
 פ.ע. ורד שני - ע.ר' המועצה11:30 - 12:00
 סגור12:30 - 13:00
 הכנה לפגישה עם אריאל יוצר במשרד האוצר 13:00 - 14:30

(3.2) - שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר), תמי 
(מהנדסת הועדה), אמיר (מהנדס), אשל ארמוני (יועץ כלכלי), 

 פגישת הכנה בנושא בית עלמין קיבוץ גבעת 14:30 - 15:00
השלושה - צפי (סגן), אגוזי (גזבר), לימור (יועמ"ש), תמי 

 - צפי פלד(מהנדסת), דנה (מוניציפלית), דינה (ועדה)
 רוני בן שטח +  ערן אבידור - פ.ע דוברות + 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונןשיחה עם בני קמרון - כתב ידיעות השרון
 פגישה בנושא תמ"א 48 עם נציגי הועדים 16:00 - 17:00

 - ירקונה, גני עם, אלישמע, כפר מל"ל, עדנים + חברי מליאה
אושרת גני גונן

 -  (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
תמי גלס

יום שלישי 7 ינואר
 ישיבת מנהלים - הכנה למפגש תושבים בצור 08:45 - 09:30
 - ליטל רהב (חדר ישיבות מליאה)יצחק (12.01)

 מעבר על דואר - זמן לשכה09:30 - 10:30
 פגישת הכרות אריק ליבוביץ - ראש אגף פיתוח 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונןעסקי החברה הכלכלית 
 פ.ע. אגוזי - גזבר המועצה11:00 - 12:00
 המועצה לשימור אתרים - עמרי שלמון מנכ"ל 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןהמועצה + מריה מצרפי מנהלת מחוז מרכז
 נסיעה13:00 - 13:30
 הלוויה13:30 - 14:00
 סגור14:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 הסדרת מוצא ניקוז כפר סירקין - אמיר (מהנדס 16:30 - 17:00

המועצה)
 (חדר  ישיבת מליאה - משודרת לייב בפייסבוק17:00 - 20:00
 - אושרת גני גונןישיבות מליאה)

יום חמישי 9 ינואר
 נסיעה08:30 - 10:00
 (תל  מפגש ראשי רשויות - רשת עריo מצוינות10:00 - 12:30

אביב, רחוב הארבעה)
 פגישה עם ורד סלומון ממן ממשרד השיכון + 12:30 - 13:30

אשל ארמוני (יועץ אסטרטגי) + שרון סספורטס (מנכ"ל 
 - אושרת  (בתל אביב - קיריית הממשלה, מנחם בגין 125 )המועצה) 

גני גונן
 נסיעה13:30 - 14:30
 סגור14:30 - 20:00
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12 ינואר 2020 - ינואר 2020
18 ינואר 2020

יום שני 13 ינואר
 נסיעה08:00 - 09:00
 ועדת תכנון וקרקעות - מרכז המועצות האזוריות09:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 תכנית ההתמחויות להכשרת ראשי רשויות - 11:30 - 17:30

II (אונ' תל אביב )תכנון ובנייה ברשויות המקומיות - מפגש 
 נסיעה17:30 - 18:30
 ביקורי אבלים19:00 - 21:00

יום רביעי 15 ינואר
 ישיבת היגוי בנושא תכנית סירקין דרום - בחינת09:30 - 11:30

 - צוות מרכז (קרית הממשלה רמלה)חלופות
 נסיעה11:30 - 12:30
 מריק - מנכ"ל איגוד ערים12:30 - 13:00
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך13:00 - 14:00

גונן
 פ.ע תמי גלס - מהנדסת הועדה14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה18:00 - 19:00
 שיחה מקדימה - עם מנחת הפאנל ועידת ישראל19:00 - 19:15

סביבה
 עבודת משרד + דואר וטלפונים19:30 - 21:00

יום שישי 17 ינואר

שבת 18 ינואר

יום ראשון 12 ינואר
 - אושרת גני  גל הראל יו"ר ועד מקומי שדי חמד 09:00 - 09:30

גונן
 רוני (דוברת) + אלי כהן (חבר מליאה) - בנושא 09:30 - 10:00

 - אושרת גני גונןפאנל וועידת ישראל לסביבה 2020
  פ.ע רוני בן שטח + ערן אבידור - דוברות ומדיה10:00 - 10:30
- אושרת גני גונן
 ישיבת צוות מצומצם10:30 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש12:00 - 13:00
 פגישת ראשי רשויות מהשרון והשומרון- מאבק 13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה )בתחנות הכוח 
 הקרן לשיקום מחצבות - מיכאל חרלפ מנהל 14:00 - 14:30
 - אושרת  הצגת תברים - מצגת סופית למליאה14:30 - 15:45
 - אושרת גני גונן ת.צ.ר - צפי (סגן) ודינה (ועדה)15:45 - 16:00
 סגירת המסע האסטרטגי בחינוך - נני (מנהלת 16:00 - 17:00
 פ.ע. ורד שני - ע.ר' המועצה17:00 - 17:30
  ניחום אבלים17:30 - 18:00
 (מבואת  פתיחת תערוכת ציורים - צילה אסא 18:00 - 18:45
 - אושרת  ישיבת ועד + מפגש תושבים צור יצחק19:30 - 21:30

יום שלישי 14 ינואר
  גבעת השלושה - בית העלמין בקיבוץ - צפי 08:00 - 09:00

(ס.ר' המועצה), לימור (יועמ"ש), תמי (ועדה), דינה (ועדה), 
 פ.ע. שרון סספורטס - מנכ"ל09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:15
 ראש עיריית אלעד - ישראל פרוש + אשל 10:15 - 11:15

 ארמוני (יועץ דרום השרון) + בנצי - בנושא אזור תעשייה
 נסיעה11:15 - 11:45
 - אושרת גני  פ.ע רוני בן שטח - דוברת המועצה12:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 קבלת פרס הצטיינות - הרשות הירוקה - 13:00 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 - תמי גלס הכנה לישיבת משנה לתכנון ובניה 14:00 - 15:00
 - שי רוזנצוויג - ראש מועצה מקומית אלפי מנשה15:00 - 16:00
 - אושרת  פ.ע אמיר (מהנדס) בנושא איגוד ערים 16:00 - 16:30
 נסיעה 16:30 - 17:30
 ותמ"ל מגשימים - שרון (מנכ"ל), לימור 17:30 - 18:30
 ניחום אבלים19:00 - 20:00

יום חמישי 16 ינואר
 נסיעה08:00 - 09:00
 (דרך מנחם  סגירת הסכם אזור תעשיה בנימין09:00 - 10:00
 - יורי גמרמן (LYURI)בגין 125, ת"א )
 נסיעה10:00 - 11:00
 מעבר על דואר + טלפונים11:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 14:00
 (במשרדי דנאל - רח'  אילן ישראלי מנכ"ל דנאל 14:00 - 15:30

 - אושרת גני גונןאבא הלל 12 ר"ג)
 נסיעה15:30 - 17:00
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19 ינואר 2020 - ינואר 2020
25 ינואר 2020

יום שני 20 ינואר
אושרת חופש

יום רביעי 22 ינואר
אושרת חופש

יום שישי 24 ינואר

שבת 25 ינואר

יום ראשון 19 ינואר
 אושרת חופש00:00

יום שלישי 21 ינואר
אושרת חופש

יום חמישי 23 ינואר
 אושרת חופש17:00
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26 ינואר 2020 - ינואר 2020
1 פברואר 2020

יום שני 27 ינואר
אושרת חופש

יום רביעי 29 ינואר
 פ.ע. תמי גלס - מהנדסת הועדה09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 דפנה טלר מצופית 10:30 - 11:30
 נסיעה 11:30 - 12:30
 (תל אביב -  תל אביב - משרד המשפטים - אורלי 12:30 - 14:00
בית הדר דפנה )
 נסיעה 14:00 - 15:00
 - נני רייזברג נני רייזנברג - מנהלת אגף החינוך15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל16:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה18:00 - 19:00
 מעבר על דואר +טלפונים19:00 - 21:00

יום שישי 31 ינואר
 -  (בית עלמין כוכב יאיר) אזכרה - בועז שויגר ז"ל 11:00 - 12:00

אושרת גני גונן

שבת 1 פברואר
 - מירית כץ (היכל התרבות) פסטישבט 18:302020 - 20:30
 ניחום אבלים 20:30 - 21:30

יום ראשון 26 ינואר
אושרת חופש

יום שלישי 28 ינואר
 משרד + הלווייה09:00 - 16:30
 פגישה עם רועי סער - יו"ר ועד מקומי סירקין + 16:30 - 17:30

 - אושרת גני גונןציפי וקנין (סגנית גזבר)
 מעבר על דואר + טלפונים17:30 - 21:30

יום חמישי 30 ינואר
 הכנה לפגישה עם אריאל יוצר במשרד האוצר 09:00 - 10:00

(3.2) - לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר), תמי (ועדה), אמיר 
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש10:00 - 10:50
 נסיעה11:00 - 11:30
 ניחום אבלים11:30 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 פ.ע. יצחק אגוזי - גזבר המועצה13:00 - 14:00
 בית כנסת רמות השבים - דינה (ועדה) לימור 14:00 - 14:30

 - צפי פלד(יועמ"ש) אמיר (מהנדס) ותאיר
 - אושרת גני גונן צפי פלד - פ.ע ס. ר' המועצה14:30 - 15:00
 פרי משה - מפקד נקודת משא"ז מתן - היכרות 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונןותיאום ציפיות
 פגישה בנושא בית עלמין ירחיב - עו"ד אמיר רנן15:30 - 16:00

+ חברי ועד ירחיב + לימור ריבלין (יועמ"ש) + תמי גלס 
 - אושרת  פ.ע. נני רייזברג- מנהלת אגף החינוך 16:30 - 17:30

גני גונן
 - ששי  (אולם בית חינוך ירקון ) שגרירי בריאות 18:30 - 20:00

דניאל-ספורט
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