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יום שני 1 יוני
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך09:00 - 10:00

גונן
 -  (מקוון באמצעות ZOOM) דוד סיוון (חבר מליאה)10:15 - 10:45

אושרת גני גונן
 ביה"ס דו לשוני - דני (מנהל העמותה "יד ביד") 11:00 - 12:00

 (מקוון+ מירב דוד + שרון (מנכ"ל) + נני (מנהלת אגף החינוך)  
(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 

 - אושרת גני גונן פ.ע צפי פלד (ס. ר' המועצה)12:00 - 12:30
 התנגדות לתת"ל 91 - חו"ד גיורא איילנד - רפי 12:30 - 13:30

סער (ר. עיריית כ"ס), יגאל להב (ר. מועצת קרני שומרון), 
אמיר כוכבי (ר. עיריית הוד השרון), עידן חסון (עו"ד כ"ס), 

שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה), רן יקיר, ניצן בסן וצח 
 - אושרת  (מקוון באמצעות ZOOM)(קבינט) + נציגי מטה המאבק

גני גונן
 סגור13:30 - 14:30
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)14:30 - 15:00
 -  (אולם המליאה) דירקטוריון החברה כלכלית 15:00 - 16:00

בנצי איתן

יום רביעי 3 יוני
 נסיעה09:00 - 09:15
  צילומים ליום איכות הסביבה - נחל הדס09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונן(נפגשים במזכירות גני עם)
 נסיעה10:30 - 10:45
 היכרות עם ממ"ר שרון - תת ניצב חיים שמואלי 12:00 - 12:30
 - אושרת גני פ.ע - רוני בן שטח (דוברת המועצה)12:30 - 13:00

גונן
 סגור13:00 - 14:00
 - אושרת גני  אמנון קדמן (יו"ר הועד קיבוץ אייל)14:00 - 15:00

גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב (ס. ר' המועצה)15:00 - 16:00

יום שישי 5 יוני

שבת 6 יוני

יום ראשון 31 מאי
 ביקור בשדה ורבורג - עם חסי אברך (יו"ר 08:30 - 11:30

 (שדה ורבורג)הועד)
 נסיעה11:30 - 11:45
 - אושרת גני גונן מפגש צוות לשכה 11:45 - 12:15
 נסיעה12:30 - 13:00
 סגור אישי13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)14:30 - 15:00
 הכנה לפגישה בנושא: מיזם משותף מתחם 15:00 - 16:00

 - לימור ריבליןאהרונוביץ הישן שתתקיים ב-04.06.20 
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד (ע. ר' המועצה)16:00 - 17:00
 נסיעה17:00 - 17:15
 הלוויה17:30 - 18:30

יום שלישי 2 יוני
 פ.ע שרון (מנכ"ל המועצה)09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה10:00 - 11:00
 פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה המקומית 11:00 - 12:00
 - אושרת גני גונןלתכנון ובניה)
 נסיעה 12:00 - 13:00
 (בית  הוד בצר - מנכ"ל ראש הממשלה החליפי13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונןזמיר, תל אביב)
 נסיעה14:15 - 15:00
 סגור15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב (ס. ר' המועצה)16:00 - 16:30
 -  (מקוון באמצעות ZOOM) ישיבת מליאת המועצה17:00 - 19:00

אושרת גני גונן

יום חמישי 4 יוני
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש09:30 - 10:30
 נתי זיו (צור יצחק)10:30 - 11:30
 חנה הרצמן מנכ"ל קשת - האגודה למען 11:30 - 12:00

הקשיש - תמי פרבר (מנהלת האגף לשירותים חברתיים)  + 
 - אושרת גני גונןעו"ס חיה דואק 

 פגישת הכנה בנושא אזור תעסוקה בנימין - 12:00 - 13:00
שרון (מנכ"ל), אשל (יועץ), לימור (יועמ"ש) ותמי (מהנדסת 

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM )הועדה)
 הכנה לישיבת יו"ר ועדות תכנון, כלכלה 13:00 - 13:30

 - כרמל מילכה (ZOOM)ואסטרטגיה - מרכז המועצות האזוריות
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)13:30 - 14:00
 תיאום תכניות העבודה של ועדות תכנון 14:00 - 15:30

 וקרקעות והועדה האסטרטגית  - מרכז המועצות האזוריות
(ZOOM)Or Kobi - 

 - אושרת גני גונן אמיר כהן - מהנדס המועצה 15:30 - 15:45
 סגור 16:00 - 19:00
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יום שני 8 יוני
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)09:30 - 10:00
 בנושא ביה"ס דו לשוני - דני (מנהל העמותה יד 10:00 - 10:30

 ביד) + מירב דוד + שרון (מנכ"ל) + נני (מנהלת אגף החינוך)
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 אילן שוהם 10:45 - 11:15
 וועדת מנהל ראשונה של עמותת מרכזי 11:30 - 12:00

 (במרכז הצעירים )הצעירים בישראל - שחר יפה (נוער וצעירים)
 - אושרת גני גונן גבי סיבוני 12:00 - 13:00
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי פלד (ס. ר' המועצה)13:00 - 13:30
 סגור14:00 - 15:00
 פ.ע שרון (מנכ"ל המועצה)15:00 - 16:00

יום רביעי 10 יוני
 שולחן עגול בנושא התנדבות ומעורבות 10:00 - 11:30

 - תמי פרבר (חדר ישיבות מליאה)חברתית
 שמעון סוסן (ראש מועצת מודיעין) בנושא ועדה11:30 - 12:30

 - שמעון סוסן (ZOOM)גיאוגרפית ובית עלמין
 ברכות למסיבות סיום13:30 - 14:00
 פ.ע בנצי (מנכ"ל חכ"ל)14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב (ס. ר' המועצה)15:30 - 16:00
 - שירה  רמי אדיב (אלישמע) - בנושא דורבנים16:00 - 16:15

אלפסי
 נסיעה16:30 - 17:00

יום שישי 12 יוני

שבת 13 יוני

יום ראשון 7 יוני
 סיור במתן עם תמי גלס (מהנדסת הועדה) + 08:30 - 09:30

 - אושרת גני גונן (משרדי ועד מתן)הדר שושני (יו"ר ועד מתן)
 -  (מתן) פ.ע הדר שושני (יו"ר ועד מקומי מתן)09:30 - 11:30

אושרת גני גונן
 נסיעה11:30 - 12:00
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 ועדה גיאוגרפית בנושא חלוקת הכנסות 12:30 - 13:15

יהוד-דרום השרון -  שרון (מנכ"ל), תמי (מהנדסת הועדה), 
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד (ס. ר' המועצה),13:30 - 14:30

שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה), ליטל רהב (ס. ר' המועצה), 
 זמן לשכה14:30 - 15:00
 פגישה בנושא ועדת רווחה - תמי פרבר (מנהלת 15:00 - 15:15

 - האגף לשירותים חברתיים + ליטל רהב (ס. ר' המועצה)
 פגישת הכנה בנושא - ועדה גיאוגרפית לחלוקת 16:30 - 17:00

 - אושרת גני גונןהכנסות סביון - אגוזי (גזבר) ולימור (יועמ"ש)
 - תמי  (ישיבת ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 18:30
  פתיחת תערוכת אומני המועצה - חודש הגאווה18:30 - 19:00
 שיחת הכנה לקראת כנס המרחב הכפרי עם 19:00 - 20:00

יום שלישי 9 יוני
 נסיעה09:30 - 10:00
 (רח' ניסים גאון ישראל פרוש - ראש עיריית אלעד10:00 - 10:30

 - ישראל פרוש1 אלעד)
 פגישה בנושא אזור תעשייה - ישראל פורוש 10:30 - 11:30

(ראש עיריית אלעד), שרון (מנכ"ל המועצה) ואשל (יועץ 
 - אושרת גני גונן (אלעד)כלכלי)

 נסיעה11:30 - 12:30
 קבינט - פגישה בנושא התנגדות לתחנת הכוח 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונן(תת"ל 91)
 נסיעה13:30 - 14:30
 - אושרת גני גונן יריב אברהם14:30 - 15:30
 נסיעה15:30 - 16:30
 עו"ד חן סומך + לימור ריבלין (יועמ"ש) - ועדה 16:30 - 17:30

 - אושרת גני גונןגיאוגרפית צור יצחק 
 נסיעה17:30 - 18:00
 (בית  הלוויה חבר המליאה יעקב עובדיה ז"ל 18:00 - 19:00

העלמין שדה ורבורג)

יום חמישי 11 יוני
 נסיעה09:00 - 10:30
 בית עלמין בנימין - מנכל המשרד לשירותי דת 10:30 - 11:30

+ שני מנדל (משרד האוצר) + אמגדי (אדריכל מחוז מרכז) + 
 - אדלה דוויק (כנפי נשרים 7, ירושלים)לימור (יועמ"ש)
 נסיעה11:30 - 13:00
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)13:00 - 13:30
 - אושרת  (מקוןן ZOOM) פגישה מקדימה - מודוס13:45 - 14:00

גני גונן
 הצגת מסגרת תכנונית מוצעת לתכנית אב 14:00 - 15:00

למרחב דרום השרון - אמיתי הרלב (מודוס) + יאיר אביגדור 
 - אושרת גני גונן(אדריכל התוכנית) 

 - אושרת  צילומים - ברכות לבוגרי תיכון "ירקון" 15:30 - 16:15
גני גונן

 מלכי נפתלי (יו"ר אגודה גן חיים) - התנגדות 16:30 - 17:30
לדיפו

 יובל ארד (ראש מ. מקומית כוכב יאיר) + שלומי 17:30 - 18:00
דורני (מנכ"ל מ.מקומית כוכב יאיר)  + שרון סספורטס (מנכ"ל 

 - אושרת גני גונןהמועצה)
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14 יוני 2020 - יוני 2020
20 יוני 2020

יום שני 15 יוני
 נסיעה09:30 - 10:00
 צילומים לסרטון "דרום השרון - שומרים על 10:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן (בית לאה על נחל הירקון )הירוק של כולנו"
 נסיעה12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי פלד (ס. ר' המועצה)12:30 - 13:00
 - אושרת גני  הכנה לפגישה בנושא תקנות נתב"ג13:00 - 13:30

גונן
 התייעלות טיאוט וגזם - שרון (מנכ"ל), יואב 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונן(מנהל אגף תיפעול) וליאור (ס. אגף תיפעול)
 מחצבת פוייר  - צפי (ס.ר' המועצה), שרון 14:00 - 15:00

(מנכ"ל), יואב (תיפעול), בנצי (מנכ"ל חכ"ל), אמיר (מהנדס) 
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע. ראש המועצה15:00 - 15:30
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך15:30 - 16:30

גונן
 אריק לייבוביץ - מצטרף לפ.ע חינוך - מודל גגות15:30 - 16:00
 נסיעה16:30 - 17:00
 - אושרת גני גונן ביקור מיקי הרמן (צור יצחק)17:00 - 18:00
 הכנה לפגישה עם מנכ''ל משרד הפנים מרדכי 19:00 - 19:30

יום רביעי 17 יוני
 גיא קלמן הדס רייזל09:00 - 10:00
 הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של 10:00 - 11:00

 - תמי גלסה-28/6/20
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)11:00 - 11:30
 -  דנה גל (מנהלת המחלקה המוניציפלית)11:30 - 12:00

אושרת גני גונן
 אריק ליבוביץ (מנהל פיתוח עיסקי) + שרון 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונן(מנכ"ל) - שיחת חתך
 - יצחק אגוזי אגוזי (גזבר), שרון (מנכ"ל) ויפתח 12:30 - 13:30
 -  נמרוד שושני (יו"ר ועד מקומי צור יצחק)13:30 - 14:30

אושרת גני גונן
 איילת סלע (איל)14:30 - 15:00
 - דניאלה שוורץ אלי דלה (ירחיב)15:30 - 15:45
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב (ס. ר' המועצה)16:00 - 16:30
 -  (שיחה טלפונית )  אמיר כהן (מהנדס המועצה)16:30 - 17:15

אושרת גני גונן
 זום בנושא הנת"צ - אמיר כהן (מהנדס המועצה)17:45 - 18:00
 (שיחה מקוונת באמצעות  חלוקת הכנסות נתב''ג 18:30 - 19:00

יום שישי 19 יוני

שבת 20 יוני

יום ראשון 14 יוני
 נסיעה09:00 - 09:30
  ביקור בישוב נירית - נועם עצמון (יו"ר הועד) 09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן(נירית)
 נסיעה11:30 - 11:45
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן צילום ברכה לבוגרי התיכונים12:30 - 13:30
 איתמר (נירית)  בנושא מחאה חברתית13:30 - 14:00
 מיכל רבין - מנהל נפת צפון משרד הרווחה + 14:00 - 15:00

תמי פרבר (מנהלת האגף לשירותים חברתיים) וליטל רהב (ס. 
 - אושרת גני גונןר' המועצה)

 - אושרת גני גונן (ZOOM) רון שני 15:00 - 15:30
 נסיעה15:30 - 16:00
 סיור באלישמע - אמיר (מהנדס), תמי גלס 16:00 - 16:30

 (מהנדסת הועדה) , מוטי מסיקה וניסים אדיב (אלישמע)
 - אושרת גני גונן(מזכירות אלישמע)

 (אלישמע) ניסים אדיב (יו"ר ועד מקומי אלישמע)16:30 - 17:30

יום שלישי 16 יוני
 - ענת  (ישיבת ZOOM ) ועדה מחוזית תעש השרון08:30 - 11:00

אלשיך
 פ.ע שרון (מנכ"ל המועצה)11:30 - 12:30
 סגור13:00 - 14:00
 טלפונים ומעבר על מיילים14:00 - 15:30
 מפגש סיכום ותיקוף משותף - מסע לעיצוב 16:00 - 18:00

 - נני רייזברג (אולם מליאה)תמונת עתיד חינוכית
  ישיבת הנהלה פתוחה לציבור בנושא דיפו מטרו19:00 - 20:00

 - אושרת גני גונן(בית העם שדה ורבורג)

יום חמישי 18 יוני
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש09:30 - 10:30
 הכנה לישיבת להנהלה - ליטל, שרון, צפי, 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונןלימור, אגוזי, תמי, אמיר
 ראש מועצה אזורית מטה יהודה - בנושא ועדות 12:00 - 13:00

 - Niv Vizelגיאוגרפיות
 נסיעה 13:30 - 14:30
 פגישה ראשי רשויות - כוכב יאיר ודרום השרון - 14:30 - 15:30

בנושא חינוך - ורדה אופיר +שרון סספורטס (מנכ"ל) ונני 
 -  (לשכת מנהלת המחוז, תל אביב)רייזברג (מנהלת אגף החינוך)

ורדה אופיר
 נסיעה15:30 - 16:30
 אזכרה 16:30 - 17:00
 (רחבת  יריד איכרים + הפנינג יוגה במועצה17:30 - 21:00
 - מירית כץהדשא במועצה)
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יום שני 22 יוני
 ימי הולדת עובדים:08:00 - 08:30
 -  מושב עדנים - ברק מטלון ודרור שלייפמן 09:30 - 10:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב (ס. ר' המועצה)10:30 - 11:00
 הכנה (שנייה) לועדה גיאוגרפית - חלוקת 11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונןהכנסות יהוד (30.6) 
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)12:00 - 12:30
 ורדה לוי - בנושא העמותה לחבר הוותיק12:30 - 13:00
  יואב שרייבמן + יגאל שרייבמן - בנושא הדיפו13:15 - 13:45
(ZOOM מקוון ב)אושרת גני גונן - 
 זמן לשכה14:00 - 15:00
 ינק אוקונסקי (שדה ורבורג)15:00 - 15:30
 אורן קורקט (ירקונה)16:00 - 16:30
 מפגש ראשי רשויות + קבינט ומטה המאבק 17:00 - 18:30

 - אושרת גני (מקוון באמצעות ZOOM)בנושא המאבק בתחנות הכח
גונן

 הכנה לפגישה עם מרדכי כהן בנושא חלוקת 19:00 - 20:00
 - לימור ריבלין (ZOOM)הכנסות נתב''ג 

יום רביעי 24 יוני
 כנס להשקת תכנית מתאר ארצית למרחב 10:00 - 11:00

תחנות המטרו במטרופולין תל אביב - תמ"א 70 - תמי 
 - דלית  (ZOOM)(מהנדסת הועדה) + אמיר (מהנדס המועצה) 

  (ZOOM) חניון רכב כבד במושב ירחיב/ג'לג'וליה11:00 - 12:00
- אורית פיילר

 פ.ע בנצי (מנכ"ל חכ"ל)12:00 - 13:00
 א.ת בנימין - שרון (מנכ"ל) , צפי (ס. ר' 13:00 - 13:30

המועצה), לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר), תמי (מהנדסת 
הועדה), בנצי (מנכ"ל חכ"ל) ואמיר (מהנדס)

 הכנה לישיבת מליאה 30.6 - ליטל (ס. ר' 13:30 - 14:30
המועצה), שרון (מנכ"ל) , צפי (ס. ר' המועצה), לימור 

 - אושרת גני גונן(יועמ"ש), אגוזי (גזבר), תמי (מהנדסת הועדה)
 סגור14:30 - 15:00
 איל רהב 15:00 - 15:30
 תכנית פעולה מול ועדות גאוגרפיות, ותמ"לים 16:00 - 17:00

 - שי חגגוות"לים - ראשי המועצות האזוריות
 נסיעה17:00 - 17:45
 פגישה עם יו"ר צור נתן17:45 - 18:45

יום שישי 26 יוני
 כנס מוניציפאלי כחול לבן במעמד ראש 10:00 - 12:00

 (שפיים)הממשלה החליפי בני גנץ, השרים והח"כים 

שבת 27 יוני
 יום הולדת 18:00 - 20:00

יום ראשון 21 יוני
 נסיעה09:00 - 09:30
  יורם קליינר (יו"ר ועד מקומי רמות השבים)09:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן(מזכירות רמות השבים)
 נסיעה12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי (גזבר המועצה)12:30 - 13:00
 פ.ע רוני (דוברת המועצה)13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי (ס. ר' המועצה)13:30 - 14:00
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד (ס. ר' המועצה),14:00 - 15:00

שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה), ליטל רהב (ס. ר' המועצה), 
ורד שני (ע. ר' המועצה)

 ישיבת הכנה - חניון רכב כבד בלבד - אמיר 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן(מהנדס) תמי (מהנדסת הועדה) ודינה (ועדה)

  ישיבת הנהלה בנושא מעמד הישוב צור יצחק 17:00 - 19:00
 - אושרת גני גונן(באולם הכנסים)

יום שלישי 23 יוני
  הכנה לדיון בנושא תקנות נתב"ג לשנת 08:302020 - 08:50

(ZOOM)לימור ריבלין - 
 - מרדכי כהן (ZOOM) דיון בנושא תקנות נתב"ג 09:00 - 10:00
 פורום ה-14 ראשות הרשויות בישראל - מפגש 5 10:00 - 14:00

 - ליזי דלריצ'ה - ראש  (רח' הצורן 6 א.ת. ספיר נתניה)- בנתניה
המועצה

 נסיעה12:15 - 13:00
 (תל אביב ) פרופסור בן עמר13:00 - 16:00
 נסיעה16:00 - 17:00
 בתי כנסת בקיבוצים - יואל מרשק (גבעת 17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונןהשלושה)
  בנושא נת"צ 402 ירקונה - לימור (יועמ"ש), 18:00 - 19:00

אמיר (מהנדס), תמי (מהנדסת הועדה), חברי ועד ירקונה וגילה
 - אושרת גני גונןפרין

 הצגת חלופות לדפו M1 צפון למועצה אזורית 19:00 - 19:30
 - יעל סלומון (דרך ZOOM )דרום השרון - מינהל התכנון

 ראיון לכלכליסט בנושא ועדות גיאוגרפיות 20:00 - 20:15
וותמלים - שלומית צור (כתבת כלכליסט) + רוני (דוברת 

יום חמישי 25 יוני
 סגור אישי08:15 - 12:00
 צילום הזדהות עם מאבק העובדים הסוציאליים12:00 - 12:30
 (באמצעות  בתי עלמין + א.ת חצב - דוד מזרחי12:30 - 13:30

(ZOOM(LDAVIDMZ) דוד מזרחי - 
 נסיעה13:30 - 14:30
 פגישת היכרות - הנהלת מחוז מרכז במשרד 14:30 - 15:30

 - ורדה  (לשכת מנהלת מחוז מרכז, רח' השלושה 2 ת"א)החינוך 
אופיר

 נסיעה15:30 - 17:00
 סגור לא לקבוע פגישות17:00 - 17:30
 (רחבת הדשא  ערב שירה בציבור + יריד איכרים17:30 - 20:00

 - מירית כץבמועצה)
 הכנה לקראת פגישה עם שר ומנכ"ל משרד 20:00 - 21:00

הפנים בנושא ותמ"ל וועדות גאוגרפיות - ראשי המועצות 
 - Or Kobi (ZOOM)האזוריות
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28 יוני 2020 - יוני 2020
4 יולי 2020

יום שני 29 יוני
 סגור אישי05:00 - 09:30
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

- מנכל מועצת דרום השרון
 -  (ZOOM) צפי (ס.ר' המועצה) + לימור (יועמ"ש)11:30 - 12:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  (ZOOM)  איתן יפתח (חבר מליאה)12:30 - 13:30

גונן
 סגור13:30 - 14:00
 אזור התעסוקה של אלעד ודרום השרון - גדי 14:00 - 15:00

מארק (משרד השיכון) + ישראל פרוש (ר. עיריית אלעד) + 
סתוונתית + חברת ערים + נציגי עיריית אלעד + בנצי (מנכ" 

 - אושרת גני גונן (ZOOM)חכ"ל) + לימור (יומע"ש) + אגוזי (גזבר)
 חגיגות  40 למועצה - שרון סספורט (מנכ"ל) + 15:00 - 16:00

מירית כץ (תרבות נוער וצעירים) + רוני בן שטח (דוברת)+ ורד 
 - אושרת גני גונןשני (ע. ר' המועצה)  

 אגוזי (גזבר) - הכנסות המועצה - הצגת הערכת 16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונןמצב

 סגור16:30 - 19:00

יום רביעי 1 יולי
 -  פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה המקומית)10:00 - 11:00

אושרת גני גונן
 רו"ח בועז מקלר - בעניין תביעת חלף היטל 11:00 - 12:00

השבחה על עסקאות במשקי עזר - אגוזי (גזבר), לימור 
 - אושרת גני גונן(יועמ"ש) ותמי (מהנדסת הועדה)

 סגור12:00 - 12:30
 פ.ע שרון (מנכ"ל)12:30 - 13:30
 צילומים - ברכות למסיימי כיתות ו'13:30 - 14:30
 דוד וחנה ממליה15:00 - 15:30
 (מקוון אלון והוריו משדי חמד בנושא גינת כלבים15:30 - 15:45

(ZOOM שירה אלפסיבאמצעות - 
  ישובים גדולים במועצות אזוריות - פגישת הכנה16:00 - 18:00

(ZOOM)Or Kobi - 
 - אושרת גני גונן ליטל רהב (ס. ר' המועצה)18:00 - 19:00
 מטה מאבק סירקין21:00 - 21:15

יום שישי 3 יולי
 דר רוזנטל  11:30 - 12:30

שבת 4 יולי

יום ראשון 28 יוני
  גיורא אביגדורוב (יו"ר ועד מקומי כפר מלל)09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן(כפר מלל)
 שחר11:30 - 12:00
 זמן לשכה12:00 - 13:00
 שיחת זום עם עו''ד שלמה ולדמן - הכנה לדיון 13:00 - 14:00

 - לימור ריבלין (ZOOM)30.06.20 בנושא חלוקת הכנסות יהוד 
 -  הכנה ועדות גיאוגרפיות -לימור (יועמ"ש)14:30 - 15:00

אושרת גני גונן
 נסיעה15:00 - 16:30
 פגישה עם שר הפנים מר אריה דרעי - בנושא 16:30 - 18:00

 -  (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים)הותמ"ל וועדות גיאוגרפיות 
ליאורה ברנס

 נסיעה 18:00 - 19:30

יום שלישי 30 יוני
 נסיעה11:00 - 12:30
 עמוס נצר (ר. מועצת זבולון) - בנושא הצטרפות11:30 - 12:00

 (ZOOM)לישיבות עם השר ומנכ"ל משרד הפנים - שיחת טלפון 
 דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז בנושא בחינת 12:30 - 15:00

חלוקת הכנסות - יהוד מונסון, מועצה מקומית סביון, מועצה 
 אזורית דרום השרון, עיריית קריית אונו, עיריית אור יהודה

 - שלי שינברג(משרד הפנים רחוב קפלן 2 ירושלים )
 נסיעה15:00 - 16:30
  (באולם הכנסים) ישיבת מליאה בנושא צור יצחק17:00 - 19:00
- אושרת גני גונן

יום חמישי 2 יולי
 נסיעה09:00 - 10:00
 (בית העיתונאים על  אסיפה כללית מפעל הפיס 10:00 - 12:30

 - איריס מזרחישם סוקולוב, רחוב אליעזר קפלן 4, תל אביב)
 נסיעה12:30 - 13:00
 -  (ZOOM) חוק הותמ"ל - היוועצות משפטית13:00 - 14:00

כרמל מילכה
 לובי מאבק הדיפו בגן חיים - רוני (דוברת) + 15:00 - 15:30

ערן (ניו מדיה) + יאיר מרטון (יח"צ) + מלכי נפתלי (יו"ר אגודה
 - אושרת גני גונןגן חיים) 

 תיאום שבועי 15:30 - 16:00
 נסיעה16:30 - 16:45
 הלוויה17:00 - 18:00
 סגור18:00 - 19:00
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