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2 פברואר 2020 - פברואר 2020
8 פברואר 2020

יום שני 3 פברואר
 בית עלמין באזה"ת בנימין - צפי (ס.ר' 11:00 - 11:30

המועצה), אגוזי (גזבר), שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), אמיר 
 - אושרת (מהנדס), תמי (מהנדסת הועדה), בנצי (מנכ"ל חכ"ל)

גני גונן
 יצירת שת"פ עם בית אקשטיין באמצעות בחינת11:30 - 12:00

הצרכים במועצה לטובת הקמת שירותי שיקום (דיור – 
 - יגאל נחתומיתעסוקה)

 נסיעה12:00 - 13:30
 (משרד האוצר  משרד האוצר - אריאל יוצר 13:30 - 15:30

 - אושרת גני גונןירושלים)
 נסיעה15:30 - 17:00
 שיחה טלפונית עם מילכה כרמל - מרכז 17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונןהמועצות האזוריות
 - אושרת גני גונן הדר שושני - יו"ר מתן17:30 - 19:00
 ניחום אבלים19:30 - 20:00

יום רביעי 5 פברואר
 גמר חידון התנ"ך של תלמידי בתי הספר 09:30 - 10:30

 - קלרה נדיר (היכל התרבות )היסודיים
 תכנית ההתמחויות להכשרת ראשי רשויות - 10:30 - 16:15

 (תל אביב)תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות - מפגש שלישי 
 - אושרת גני גונן קבלת קהל16:30 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב  -ס. ר' המועצה18:00 - 19:00
 מעבר על דואר + טלפונים19:00 - 21:00

יום שישי 7 פברואר
 נסיעה10:00 - 11:00
 יומולדת11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:00

שבת 8 פברואר
 - מירית כץ (היכל התרבות) כנס חבורות זמר 20:30 - 22:00

יום ראשון 2 פברואר
 - אושרת גני   פ.ע רוני בן שטח - דוברת המועצה09:00 - 09:30

גונן
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:30 - 10:30

גני גונן
 נסיעה11:00 - 12:00
 (לאונרדו  פנאל בוועידת ישראל לסביבה 2020 12:00 - 14:30

 - אושרת גני גונןסיטי טאואר, רמת גן)
 נסיעה14:30 - 15:30
 - אושרת גני גונן (תל אביב) ח"כ יאיר לפיד 15:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 ניחום אבלים17:00 - 18:00

יום שלישי 4 פברואר
 פתיחת קורס מזכירים של האיחוד החקלאי 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)המתארח במועצה
 פורום ה- 14 ראשות הרשויות בישראל - מפגש 10:004 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:45
 הלוויה15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל16:00 - 17:00
 ישיבת הנהלה - מוזמנים כל חברי מליאת 17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)המועצה
 מפגש חשיפה והיכרות עם מנהיגות הורים 20:00 - 21:30

 - אירית (אולם המליאה)לילדים עם צרכים מיוחדים בדרום השרון
קרמל לוי

יום חמישי 6 פברואר
 נסיעה08:00 - 09:00
 סגור - דיון בבית משפט09:00 - 14:00
 סגור 14:00 - 16:30
 - אושרת (בית ברל) טקס חנוכת ביה"ס עמי אסף 16:30 - 18:30

גני גונן
 ניחום אבלים19:00 - 19:30
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9 פברואר 2020 - פברואר 2020
15 פברואר 2020

יום שני 10 פברואר
 סגור09:00 - 09:30
 רוני בן שטח - דוברת המועצה09:30 - 10:00
 (רחבת היכל  אירוע נטיעות עובדי מועצה 10:00 - 11:00

 - ששי דניאל-ספורטהתרבות )
 -  הכנה למשנה לתכנון ובניה של ה-11:0016/2/20 - 12:00

תמי גלס
 נסיעה12:00 - 13:30
 ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה - תכנית 13:30 - 18:30
 - אושרת גני גונן (הרצל 91 רמלה )מתאר כוללנית
 נסיעה18:30 - 19:30

יום רביעי 12 פברואר
 התנגדות לתכנית מיתאר כפר סבא - תמי גלס 08:30 - 09:30

 - תמי גלס(מהנדסת הועדה), עו"ד וילצ'יק
 נסיעה09:30 - 11:00
 בנושא תמ"א 48 - התנגדות לתכניות בניה בהוד11:00 - 12:30

 (משרד האוצר, קפלן 1 השרון - זאב ביילסקי (יו"ר הות"ל) 
 - zeevb@mof.gov.ilירושלים)

  (ירושלים) תמונת עתיד לחינוך במועצה - מסע 12:301 - 17:00
- נני רייזברג

 מרחב החדשנות פל"א פתרונות לילדים , בית 13:30 - 14:00
החולים אלי"ן

 שוק מחנה יהודה - מפגש עם אורי עמדי יזם 16:00 - 16:30
חברתי קהילתי אשר שימש כראש מינהל לב העיר בירושלים 

 נסיעה17:00 - 18:00
 בנושא ותמ"ל סירקין - רמי גרינברג (ר' עיריית 18:00 - 19:00

פ"ת), שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה), לימור ריבלין 
(יועמ"ש), תמי גלס (מהנדסת הועדה) ורועי סער יו"ר הועד 

 - אושרת גני גונן (בלשכת ראש עיריית פ"ת)סירקין

יום שישי 14 פברואר

שבת 15 פברואר
 -  (יציאה למסלול במתנ"ס מתן) צעדת ט"ו בשבט09:00 - 13:00

אושרת גני גונן

יום ראשון 9 פברואר
 - איגוד ערים ישיבת מועצת איגוד ערים לביוב09:15 - 10:30
 ישיבת הכנה בנושא תמ"א 48 לפגישה עם 12:30 - 13:30

ביילסקי ב 12.2 - שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש) ותמי 
 - אושרת גני גונן(מהנדסת הועדה)

 סיור חכי"ם וראשי רשויות -בעיניין הקמת 13:30 - 16:00
 - אושרת (מפגש במועצה ויציאה לשטח)תחנות הכוח באזור השרון

גני גונן
 הכנה לדיון בתכנית המתאר הכוללנית - תמי 17:00 - 18:00

גלס (מהנדסת הועדה), נילי יוגב (אדריכלית), חגי דביר 
 - אושרת גני גונן(אדריכל התכנית)

 הכנה לפגישה במשרד הפנים בנושא תקציב 18:00 - 19:00
וגבולות (ב 16.2) - שרון (מנכ"ל), אגוזי (גזבר), תמי (מהנדסת 

 - אושרת גני גונןהועדה) וצפי (ס.ר' המועצה)

יום שלישי 11 פברואר
 פגישת היכרות עם אתי בורלא - משרד 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונןהבריאות 
 - אושרת  ליאור גפן - ס.ר' אגף תפעול - היכרות 10:00 - 10:30

גני גונן
 - אושרת  עינת ברעם - מנמ"ר - פגישת היכרות 10:50 - 11:20

גני גונן
 טקס הנחת אבן פינה לשכונת הלימונים - רמת 13:00 - 13:45

 - צח אקשטיין (רמת הכובש)הכובש
 סגור14:00 - 17:00
 ישיבת מליאת המועצה - משודרת בפייסבוק 17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה )לייב
 נסיעה19:00 - 20:00
 סגור אישי20:00 - 21:00
 נסיעה21:00 - 22:00

יום חמישי 13 פברואר
 סגור אישי07:30 - 08:30
 זמן לשכה09:30 - 11:00
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך11:00 - 12:00

גונן
 לופו אסתר וחיה פלג - ראיון לעיתון "כיוון 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןחדש" לכבוד יום האישה הבינלאומי 
 סגור13:30 - 14:00
 פעילויות לעובדים - שרון (מנכ"ל), ששי ומיכל 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן(ועד עובדים)

 נסיעה15:30 - 16:00
 ניחום אבלים16:00 - 18:00
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16 פברואר 2020 - פברואר 2020
22 פברואר 2020

יום שני 17 פברואר
 נסיעה09:00 - 11:00
 בית יציב - פיתוח ייחודיות ואזורי בחירה 11:00 - 13:30

 (רחוב העצמאות 79 באר מבוקרת - מנהלי בתי ספר יסודיים 
שבע)

 נסיעה13:30 - 15:00
 - אושרת גני איל כהן - פרוייקטים יזמיים לרשויות15:00 - 16:00

גונן
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 20:00

יום רביעי 19 פברואר
 נסיעה08:00 - 09:00
 ועידת השלטון המקומי - מוני אקספו - 09:00 - 15:00

 (גני התערוכה תל אביב )השתתפות בפאנל בועידה  
 פאנל "ההגה עובר לידיים של הרשויות" - חלקן 11:50 - 12:50

 של הרשויות המקומיות בעיצוב התחבורה הציבורית בישראל
(אולם F גני התערוכה ת"א)

 טקס הענת תעודות הוקרה ליחידות הנוער 12:55 - 13:30
המצטיינות ברשויות המקומיות לשנת 2020 - במסגרת מושב 

 (חדר דוברים)חינוך ותעסוקה בועידה
 נסיעה15:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן קבלת קהל16:30 - 18:00
 - אושרת גני גונן ועד נירית - מינוי ועד מקומי חדש18:00 - 18:30
 מעבר על מסמכים + טלפונים18:30 - 20:30

יום שישי 21 פברואר
 נסיעה11:00 - 11:30
 ברית 11:45 - 15:45

שבת 22 פברואר
 בת מצווה 09:00 - 15:00
 יום הולדת 18:00 - 20:00
 ביקור אבלים20:00 - 22:00

יום ראשון 16 פברואר
 נסיעה08:00 - 09:00
  ועדה מחוזית - התנגדות לתכנית מתאר כ"ס09:00 - 12:30

 - אושרת גני גונן(רמלה, הרצל 91 )
 נסיעה12:30 - 14:00
  מנכ"ל משרד הפנים-  בנושא תקציב וגבולות14:00 - 16:00

 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכל, קפלן 2 ירושלים)
 נסיעה16:00 - 17:00
 -  (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

תמי גלס
 במרכז הצעירים - מפגש עם שגריר ישראל 19:30 - 20:30

במקדנויה - דן אוריין .

יום שלישי 18 פברואר
 מנהיגות נוער והשפעה חברתית - מירית (מנהת10:00 - 10:30

 - אגף תרבות נוער וצעירים + רעות (מנהלת מחלקת נוער)
אושרת גני גונן

 הכנה לדיון בג"צ בנושא ועדות גאוגרפיות - 11:00 - 12:00
 - כרמל מילכה (אבא הילל 14 רמת גן )במרכז המועצות האזוריות

 הלוויה12:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 - אושרת פ.ע מורן סלע - ראש מינהלת צור יצחק13:30 - 14:00

גני גונן
 נסיעה14:00 - 14:30
 צוות ייעודי בנושא תמ"א 48 בראשות הועדה 14:30 - 15:30

המחוזית - משתתפים יור" הות"ל ביילסקי, ר' עיריית הוד השרון
 (לשכת ראש עיריית הוד השרון)כוכבי, יו"ר הועדה המחוזית לפלר

 נסיעה 15:30 - 16:00
 תומר חלי - שיחה אישית16:00 - 16:40
 שיחת טלפון לליזי16:40 - 17:10

יום חמישי 20 פברואר
 כפר סירקין "פרצלציה" - מול רשות מקרקעי 08:00 - 09:00

 - אושרת גני גונןישראל - צפי פלד (ס.ר' המועצה)
 שכונת התרנגול + רחוב הלימון - רמות השבים 09:00 - 10:00

 - צפי פלד- צפי פלד (ס.ר' המועצה)
 פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה10:00 - 11:00
 נסיעה13:00 - 14:00
 קבלת משלחת אמנדינגן מגרמניה - ארוחת 14:00 - 17:00

 (תל אביב)צהריים
 נסיעה 17:00 - 18:00
  קבלת חברי המשלחת מגרמניה במועצה18:30 - 19:00

(לישכה)
 מפגש עם נציגי משלחת אמנדינגן גרמניה וחברי19:00 - 20:30

 - אושרת גני גונן (אולם כנסים )מליאת המועצה
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23 פברואר 2020 - פברואר 2020
29 פברואר 2020

יום שני 24 פברואר
 כנס שנתי של ראשי המועצות האזוריות07:45 - 16:00

יום רביעי 26 פברואר
 כנס שנתי של ראשי המועצות האזוריות08:45 - 16:00
 ניחומי אבלים 18:00 - 20:00

יום שישי 28 פברואר

שבת 29 פברואר

יום ראשון 23 פברואר
 דיון בהתנגדות להרחבת דרך 5233 - שרון 08:30 - 09:30

(מנכ"ל) תמי (מהנדסת הועדה) לימור (יועמ"ש) אמיר (מהנדס)
 - אושרת גני גונןוסיון (עו"ד)

 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך09:30 - 10:30
גונן

 זמן לשכה11:30 - 12:00
 אתי שפריר - מנהלת סניף ביטוח לאומי פ"ת 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןונציגי רווחה, גבייה, גמלאות בטחון 
 - מדיניות האכיפה - תמי גלס (מהנדסת הועדה)13:00 - 13:30

תמי גלס
 פגישה בעניין שמאות מכרעת - גוטסמן - לימור 13:30 - 14:30

 - לימור ריבליןריבלין (יועמ"ש)
 - אושרת גני  פ.ע רוני בן שטח - דוברת המועצה15:00 - 15:30

גונן
 ועדת כספים  - אגוזי (גזבר), שרון (מנכ"ל) 15:30 - 16:30

לימור (יועמ"ש) וחברי המליאה ישראל טייבלום, אלי כהן 
 - יצחק אגוזיויענקל'ה עובדיה

 - אושרת גני  (חדר ישיבות מליאה) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00
גונן

יום שלישי 25 פברואר
 כנס שנתי של ראשי המועצות האזוריות07:45 - 16:00

יום חמישי 27 פברואר
 נסיעה08:45 - 09:15
 "שיעור אחר" - שיעור בביה"ס עמי אסף 09:15 - 10:00
 משרד הפנים10:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 בית עלמין אזה"ת בנימין - צפי (ס.ר' המועצה), 11:30 - 12:00

אגוזי (גזבר), שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), אמיר (מהנדס), 
 - אושרת תמי (ועדה), בנצי (מנכ"ל חכ"ל), ורד (ע.ר' המועצה)

 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה 12:30 - 13:30
 - תמי גלס8/3/20

 -  תת"ל 91 +התנגדות לתמ''ל 1072 (מגשימים)13:30 - 14:30
לימור ריבלין

 פ.ע לימור ריבלין  - יועמ"ש (אגוזי מצטרף 14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונןלנושא היטלי סלילה והאצלת סמכויות)

 - בנצי איתן ישיבת דירקטוריון חברת ההשבה 15:00 - 16:00
  אתר המועצה החדש - שרון (מנכ"ל), ליטל 16:00 - 17:00

(ס.ר' המועצה),  רוני (דוברת), עינת (מנמ"ר), ערן (ניו מדיה 
 - אושרת גני גונןודיגיטל)

 שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה17:00 - 18:30
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