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3 מאי 2020 - מאי 2020
9 מאי 2020

יום שני 4 מאי
 היערכות גני ילדים - רותי + קארין מייקסנר 09:30 - 10:00

(שפ"ח) + גיתית  (חינוך קדם יסודי) + מיכל + קרן + גננות 
 - נני רייזברג (באמצעות ZOOM )מובילות 

 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך11:00 - 11:30
גונן

 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 -  (באמצעות ZOOM) גלי זמיר (חברת מליאה)12:30 - 13:00

אושרת גני גונן
 סגור אישי13:30 - 14:30
 (מקוון  ישיבת עידכון יו"ר וועדים בנושא קורונה15:00 - 16:30

(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 
 - נני  (באמצעות ZOOM) מסע חינוך - גדי ביאליק17:00 - 18:30

רייזברג

יום רביעי 6 מאי
 -  מקדימה לפגישה בנושא  - צור יצחק (10:00)  09:30 - 10:00

אושרת גני גונן
 הכנה מליאת המועצה בנושא צור יצחק - שרון, 10:00 - 11:30
 - אושרת גני גונןליטל צפי ומורן
  מפגש למידה בזום כיתת וותיקים - בית חינוך 11:30 - 12:30

 (מקוון באמצעות זום )ירקון (צח לוזון - מורה לביו רפואה)
 סגור - טלפונים12:30 - 13:00
 הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של 13:30 - 14:30

 - תמי גלסה-17/5/20
 סגור14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 16:00
 - שירה אלפסי דרור גינת מרמות השבים15:00 - 15:15
 - גיתית  (באמצעות ZOOM) הדרכת גננות פיקוח17:15 - 18:15

גזית

יום שישי 8 מאי

שבת 9 מאי

יום ראשון 3 מאי
 סיור בתי ספר יסודיים - יצחק נבון, צור יצחק, 08:45 - 13:15

יחדיו, צופית,  מתן, כצנלסון, מעבר אפק ואהרונוביץ
  ישיבת הנהלה בנושא תוכנית תב"רים שנתית15:00 - 16:30

( ZOOM מקוון באמצעות)אושרת גני גונן - 
 הערכת מצב קורונה16:30 - 19:30

יום שלישי 5 מאי
 טלפונים +דואר09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חברה כלכלית10:00 - 10:30

 סיור בבתי הספר התיכונים - ירקון + עמי אסף10:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן  מלכי נפתלי (חבר מליאה)12:30 - 13:00
 -  פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה לתכנון ובניה)13:00 - 14:00

אושרת גני גונן
 מדיניות שימוש חורג - שרון (מנכ"ל המועצה), 14:00 - 15:00

  (מקוון באמצעות ZOOM)לימור (יועמ"ש) ותמי (מהנדסת הועדה)
- אושרת גני גונן
 סגור15:00 - 16:00
  ישיבת מליאה מקוונת - משודרת לייב בפייסבוק16:00 - 18:00

(ZOOM מקוון באמצעות)אושרת גני גונן - 

יום חמישי 7 מאי
 דואר וטלפונים09:00 - 12:00
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 ישיבת תיאום שבועית - משתתפים: שרון 12:30 - 13:30

 - אושרת (מנכ"ל), ורד (ע. ר' המועצה) ודניאלה (ראש לשכה)
גני גונן

 מפקד הנפה בפקע"ר - צחי גולדשיין  + יובל 13:30 - 14:00
 - נחשון (מפקד יקל"ר) + יואב (קב"ט המועצה) ושרון (מנכ"ל)

אושרת גני גונן
 -  (מקוון באמצעות ZOOM) גיא כהן (חבר מליאה)14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 עדכון בנושא חזרה לגנים - יו"ר ועדים מקומיים 15:00 - 16:00
  היערכות לחזרה לפעילות - סייעות גני ילדים16:00 - 17:00

(ZOOM באמצעות)גיתית גזית - 
 מעבר על דואר17:00 - 19:00
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10 מאי 2020 - מאי 2020
16 מאי 2020

יום שני 11 מאי
 מעבר על דואר + טלפונים 09:00 - 10:30
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)10:30 - 11:00
 פ.ע רואי מסורי (מבקר) - עדכונים בנושא 11:00 - 11:30

 - אושרת גני גונןביקורת פנים
 - אושרת גני גונן יפתח דיין  (גזברות) - היכרות 11:30 - 12:15
 נת"צ 402 נתיבי איילון ירקונה - לימור 12:30 - 13:00

 (יועמ"ש), אמיר (מהנדס), ורד (ע. ר' המועצה) ורוני (דוברת)
 - צפי פלד(אצל צפי)

 סגור - טלפונים13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן יובל - משרד האוצר14:00 - 15:00
 הערכות מצב קורונה15:00 - 17:00

יום רביעי 13 מאי
 - איגוד ערים ישיבת מועצת איגוד ערים 10:00 - 11:30
 סגור11:30 - 12:30
 - (באמצעות ZOOM) פגישת מנהלים - אגף החינוך14:00 - 15:00

נני רייזברג
 מעבר על דואר + טלפונים15:00 - 18:00

יום שישי 15 מאי

שבת 16 מאי
 עדכונים בנוגע לפתיחת מערכות החינוך ראשי 21:00 - 22:00

 - lishkat@azoriot.co.il (ZOOM)המועצות - שי חג'ג' + ערן דורון 

יום ראשון 10 מאי
 נסיעה08:00 - 08:30
 ביקור בגני ילדים - רותי סוויסה, נני רייזברג 08:30 - 11:30

(מנהלת אגף החינוך), גיתית גזית (מנהלת מחלקת חינוך קדם 
 - אושרת גני גונןיסודי), ערן אבידור (ניו מדיה ודיגיטל)

 נסיעה11:30 - 12:00
 פ.ע ורד (ע. ר' המועצה)12:00 - 13:00
 משרד - טלפונים + דואר13:00 - 14:00
 ישיבת המשך - הכנה למליאת המועצה בנושא 14:00 - 15:30

צור יצחק - שרון (מנכ"ל), ליטל וצפי (סגני ר' המועצה) מורן 
 - אושרת גני גונן(מינהלת צור יצחק)

 - אושרת גני גונן פ.ע שרון (מנכ"ל המועצה)15:30 - 16:30
 הערכות מצב קורונה16:30 - 19:00

יום שלישי 12 מאי
ל"ג בעומר

 יום חופש08:00 - 16:00

יום חמישי 14 מאי
 הנהגת הורים08:00 - 09:00
 שרון (מנכ"ל) + חגית (משאבי אנוש) + ששי 10:00 - 11:00

 - אושרת גני גונן(יו"ר ועד)
 - נני רייזברג מפגש הנהגות הורים11:00 - 12:00
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן אורן ביי - קיימות12:30 - 13:00
 סגור13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM) יניב קממי14:00 - 14:30
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חברה כלכלית14:30 - 15:30

 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 19:00
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17 מאי 2020 - מאי 2020
23 מאי 2020

יום שני 18 מאי
 מצגת בנושא צור יצחק - צפי (ס. ר' המועצה), 10:00 - 11:00

שרון (מנכ"ל), ליטל (ס. ר' המועצה), אגוזי (גזבר) ומורן 
 - אושרת גני גונן(מינהלת צור יצחק)

 נציגי חברת כלכלית כפר קאסם 11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן יהורם גולי (חבר מליאה)11:30 - 12:00
 פגישה מקדימה לישיבת הנהלה 25.5 - בנושא 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןארנונה לשנת 2021
 ישיבת המשך - מצגת צור יצחק - צפי, שרון, 13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונןליטל, אגוזי ומורן 
 מאבק בהמשך פעילות הותמ"ל - שיחת זום 14:30 - 15:30

 - Or  (ZOOM)בראשות שי חג'ג' יו"ר מרכז המועצות האזוריות
Kobi

 ישיבת מליאה (שלא מן המניין) בנושא מודל 16:00 - 17:00
 -  (ZOOM)תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר - יוני 2020 

אושרת גני גונן
 כינוס חירום מועצת נשים - מאבק באלימות 17:30 - 18:30

 (מרכז צעירים)כלפי נשיםם

יום רביעי 20 מאי
 יום חופש08:00 - 00:00
 הלוויה 18:00 - 18:45

יום שישי 22 מאי
יום ירושלים

שבת 23 מאי

יום ראשון 17 מאי
 זמן לשכה09:30 - 10:30
 ישיבת צוות מצומצם10:30 - 11:30
 מעבר על דואר + טלפונים11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי (סגן ראש המועצה)12:30 - 13:00
 פ.ע רוני (דוברת)13:00 - 13:30
 קבלת קהל - קרן בן ישי - מכפר מעש - יוזמה 13:30 - 13:45

 - דניאלה שוורץלבניית בית חינוך בכפר מעש
 סגור14:00 - 14:30
 רמי סטויצקי - מיזמי התנדבות במועצה14:30 - 15:00
 פ.ע ורד (ע. ר' המועצה)15:00 - 16:00
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 17:00

יום שלישי 19 מאי
 זמן לשכה09:00 - 10:00
 פ.ע רואי מסורי (מבקר המועצה) - עדכונים 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונןבנושא ביקורת פנים
 - אושרת גני  (ZOOM) אורי מרגלית (חבר מליאה)10:30 - 11:00

גונן
 אגוזי (גזבר המועצה) - חוק עזר לחוק מחזור 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןחדש, חוקי עזר סלילת רחבות, חוקי תיעול
 תמי גלס (מהנדסת הועדה המקומית לתכנון 13:00 - 13:30

 - אושרת גני גונןובניה)
 שיחת וועידה בנושא וועדת גבולות - דרוויש 13:30 - 14:00

 ראבי (ר' מועצת ג'לג'וליה) + יהונתן טימור ממשרד השיכון
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

  פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה) - בנושא מטרו 14:00 - 15:00
- אושרת גני גונן
 פ.ע שרון (מנכ"ל)15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן יד ביד - בחינת הפעלה ועלויות 15:30 - 16:00
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 18:30

יום חמישי 21 מאי
הרמאדן

יום השואה
 הוועדה לקידום נשים ברשויות המקומיות - 09:00 - 10:30

סיכום שנת הפעילות ודיון באסטרטגית יציאה לנשים ממשבר 
 - גלית וידרמן (ZOOM)הקורונה

 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש10:30 - 11:30
 הכנה לפגישת ZOOM בנושא בית עלמין נווה 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונןימין
 המאבק על הקרקעות לצד חילופי התפקידים 12:30 - 13:30

בממשלה - נציגי כפר סירקין: רועי סער + איתי בן חורין + ערן 
שבתאי + יובל עצמון, שרון סספורטס (מנכ"ל), לימור ריבלין 

 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך13:30 - 14:30
גונן

 פ.ע רוני (דוברת)14:30 - 15:00
 דוד מזרחי (מנהל מחוז מרכז רמ"י) + דוד אמגדי16:00 - 17:00

(מתכנן המחוז) + גיא קפלן - (מתכנן המחוז מ.הפנים) -  
 - אושרת גני  (מקוון באמצעות ZOOM)בנושאבית עלמין נווה ימין

 (טלפונית) אלי אסקוזידו 17:00 - 17:30
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24 מאי 2020 - מאי 2020
30 מאי 2020

יום שני 25 מאי
 נסיה08:00 - 09:00
 (ברחבת היכל  דיון מסכם - בנושא אולם כנסים10:15 - 11:15

 - שרון סספורטסהתרבות במועצה)
 ארז זמיר - עדכונים12:30 - 12:45
 טלפונים לח"כים ושרים חברי ות"ל בנושא דיפו 13:00 - 16:30

מטרו
 סגור16:30 - 17:00
 - אושרת  (מקוון באמצעות ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

גני גונן
 מעבר על דואר + טלפונים19:00 - 20:00
 שיחת זום בנושא המטרו והדיפו - גן חיים ושדה 20:00 - 21:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)ורבורג

יום רביעי 27 מאי
 טיפול בנושא הקורונה ביה"ס צופית08:00 - 12:00
 ביקור אבלים 12:00 - 12:30
 אזור תעשיה בנימין - שרון (מנכ"ל), צפי (ס.ר' 12:30 - 13:30

המועצה), אגוזי (גזבר), תמי (מהנדסת הועדה), בנצי (מנכ"ל 
חכ"ל), ורד (ע. ר' המועצה)

 צילומים 13:30 - 14:00
 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה של 14:00 - 15:00

 - תמי גלסה-7/6/20
 - אושרת גני (ZOOM) בנושא גבולות עם ג'לג'וליה 14:20 - 14:35

גונן
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)15:30 - 16:00
 -  (ZOOM) הנהלת ביה"ס צופית - זום להורים17:00 - 18:00

אושרת גני גונן
 עצרת מחאה בנושא המאבק באלימות נגד נשים18:30 - 21:30

יום שישי 29 מאי
שבועות

שבת 30 מאי

יום ראשון 24 מאי
 יצחק דלג'ו09:00 - 09:30
 אבישי (מנורה)09:30 - 10:30
 ישיבת צוות מצומצם10:30 - 11:30
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 פיתוח מתחם אהרונוביץ הישן - נציגי כפר מלל: 13:00 - 14:00

מנשה מלמוד + דפנה קפלן, נדב יפה (ירקונה),  צפי פלד (ס.ר' 
המועצה) שרון סספורטס (מנכ"ל), תמי גלס (מהנדסת 

הועדה), אמיר כהן (מהנדס המועצה) + ריק ליבוביץ + מיכל 
 - אושרת גני גונן (באמצעות ZOOM)שמקביץ 

 נסיעה14:00 - 14:30
 (תל אביב) אביגדור יצחקי - יו"ר מפעל הפיס14:30 - 15:00
 -  (באמצעות ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה15:00 - 17:00

תמי גלס
 פ.ע ורד (ע. ר' המועצה)17:00 - 17:30

יום שלישי 26 מאי
 זמן לשכה09:00 - 10:00
 פ.ע שרון (מנכ"ל)10:00 - 10:30
 (אולם כנסים / רחבת  אירוע שבועות לעובדים10:30 - 11:30

 - חגית אקיבוטידשא)
 ליאור שוויגר 12:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן פ.ע - צפי פלד (ס.ר' המועצה)13:30 - 13:45
 יפתח דיין - ממונה על הכנסות ותקציבי פיתוח 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן+ יצחק אגוזי (גזבר)
 מדיניות המועצה בנושא הנצחה - תמי (מנלת 15:00 - 15:30

 (מקוון השירותים החברתחחם), יורם דוקטורי וויקי ג'אן 
(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 

 סגור15:30 - 16:00
 נסיה16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן הלוויה17:30 - 18:30

יום חמישי 28 מאי
 ערב שבועות - סגור08:15 - 14:30
  פורום ה 14 ראשות הרשויות - עמותת כ"ן09:30 - 10:30

(ZOOM)
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