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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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יום שני 6 יולי
 הדסה אלמוג (מרכז המועצות האזוריות) - 09:30 - 10:30

 - אושרת  (מקוון באמצעות ZOOM)בנושא ישובים גדולים במועצות
גני גונן

 כרמל מילכה (מרכז המועצות האזוריות-תכנון 09:45 - 10:30
וקרקעות) מצטרפת לזום עם הדסה אלמוג - לקראת ועדת 

 - אושרת גני גונן (ZOOM)תכנון וקרקעות 
 ועדת תכנון וקרקעות - מרכז המועצות האזוריות10:30 - 12:30
 נסיעה12:45 - 13:45
 פגישה עם גיל שריג - ורדה אופיר, מירב מזור 13:45 - 14:30

 - ורדה אופיר (לשכת מנהלת המחוז, משרד החינוך)וגיל שריג 
 נסיעה14:30 - 15:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה15:30 - 16:30
 ועדה כלכלית אסטרטגית - משתתפים: אושרת 17:00 - 18:00

גני גונן, יצחק אגוזי, שרון סספורטס, לימור ריבלין, ציפי וקנין, 
 (באמצעות אריק ליבוביץ, ישראל טייבלום, אלי כהן, רון שני

(ZOOM
 סגור18:00 - 20:30

יום רביעי 8 יולי
 תזכורתת! יום ד' הקרוב - הישיבה תתקיים בזום 09:30 - 16:00

- תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית לב השרון - וועדת 
 (Zoom10 ות"ל; חדר  תחנת כח קסם (תת"ל 98)09:30 - 11:30

 - תשתיות לאומיותועדת משנה קומה 7, בית השנהב - אודם)
 שולחן עגול ברשות השרה לשוויון חברתי - ח"כ 10:00 - 12:00

 (בחדר ישיבות של מועצה אזורית גזר, קומה ב, בית מירב כהן
 שיחה טלפונית - שלום בן משה - 12:300544-940200 - 12:45
 (שיחה  טלפונית - אורי מרגלית (רמת הכובש) 14:45 - 15:00

 - אושרת גני גונןטלפונית)
 - shlomo (ZOOM) ישיבת מליאה רשות ניקוז ירקון15:00 - 15:30
 רונן ומירה הראל (מתן) - לגבי בטיחות ברחוב 15:15 - 15:30

הדר במתן (טיפול שלא נסגר מול הועד - בבדיקת אגף הנדסה)
 - אושרת גני גונן (ZOOM) מיכל נעמני - עדנים 15:30 - 16:00
 -  (ZOOM) הנהגת הורים צופית - קבלת קהל16:00 - 16:30

אושרת גני גונן
 - שרון  (ZOOM) משבר הקורונה - עדכונים17:30 - 18:30

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת היכל התרבות מסיבת סיום מעבר אפק 20:00 - 21:15

יום שישי 10 יולי

שבת 11 יולי

יום ראשון 5 יולי
 (מזכירות קיבוץ  קובי בן ישי - יו"ר ועד קיבוץ עינת09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונןעינת)
 נסיעה11:30 - 12:00
 פ.ע ורד שני - ע. ראש המועצה12:00 - 13:00
  זום - הורים גן "חמד" - מושב שדי חמד13:00 - 14:00

( ZOOM באמצעות)אושרת גני גונן - 
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי פלד - ס. ר' המועצה14:00 - 14:30
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד (ס. ר' המועצה),14:30 - 15:00

שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה), ליטל רהב (ס. ר' המועצה), 
 בנושא שכונת התרנגול רמות השבים - אמיר 15:00 - 15:30

 - אושרת (מהנדס המועצה) ותמי (מהנדסת הועדה המקומית)
 זמן סגור - טלפונים15:30 - 16:00
 נסיעה16:00 - 16:45
 (חווה  מפגש סיום שנה מנהלי בתי ספר יסודיים16:45 - 18:00

 - קלרה נדירחקלאית פתח תקוה)
 הלוויה - ראש המועצה לשעבר יוסף זמוסטינו 18:00 - 19:00

 (בית עלמין נווה ירק)ז"ל 
  פגישת זום - קרקעות קיבוצי דרום השרון19:00 - 20:00

יום שלישי 7 יולי
 אורית מסמי - לשעבר מנכ"לית בפועל פורום 09:30 - 10:30

 "קדישא" - התייעצות לגבי עתיד הקבורה בדרום השרון 
( ZOOM באצעות)אושרת גני גונן - 

 בחינת הקמת כפר לצעירים על הספקטרום - 10:45 - 11:15
דני רונן, שרון סספורטס, תמי גלס, תמי פרבר, ליטל רהב, 

 - אושרת גני גונן (באצעות ZOOM )אופיר גרינברג
 דיון בהצעת החוק במועצה הארצית - חוק 11:40 - 13:10

 (ZOOM)הותמ"ל החדש - באמצעות זום
 (באמצעות פ.ע שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה)14:00 - 15:00

(ZOOM
 (היכל  מסיבת סיום כיתה ו' ביה"ס אהרונוביץ 17:00 - 18:00

 - נני רייזברגהתרבות)

יום חמישי 9 יולי
 תמי גלס (מהנדסת הועדה המקומית) + מיכל 10:00 - 11:00

 -  (ZOOM)שמקביץ (שמאית) - חטיבת קרקע בסמוך לבית ברל
 תכנית אסטרטגית של החברה הכלכלית - צפי 11:00 - 12:00

פלד (ס.ר' המועצה), שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה), בנצי 
 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה 12:00 - 12:30

19.7.20(ZOOM) תמי גלס - 
 פגישת הכנה לות"ל לישיבה שתתקיים ב 12:30 - 14:00

13.7.20 בהשתתפות+אילן+דפנה+עדאל בדיר+עאיד בדיר 
 פ.ע שרון (מנכ"ל) - בשעה 13:40 מצטרף אמיר 13:00 - 14:00

מהנדס המועצה - הכנה לקראת הפגישה עם מנכ"ל רכבת 
 א.ת בנימין - שרון (מנכ"ל), תמי (מהנדסת 14:00 - 15:00

הועדה), אגוזי (גזבר), בנצי (מנכ"ל חכ"ל), לימור (יועמ"ש), 
 שיחה טלפונית ליאור בועז (לשעבר עוזר ראש 15:15 - 15:45

עיריית פ"ת איציק אוחיון)
  רוני בן שטח  (דוברת המועצה) - טלפונית 15:45 - 16:15
 סגור לא לקבוע פגישות16:15 - 18:00
 (ZOOM) נסיה - שיחה 18:00 - 19:00
 (פרטים  ביה"ס  יחדיו - מסיבת סיום כיתות ו'19:45 - 20:45
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12 יולי 2020 - יולי 2020
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יום שני 13 יולי
 - שרון  (ZOOM) דיון שבועי ועדות גיאוג'  10:30 - 12:00

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
  פ.ע תמי גלס - מהנדסת הועדה לתכנון ובניה12:00 - 13:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
  דיון בתכנית מסדרון אקולוגי תממ/13:0050/21/3 - 15:00

(ZOOM)
 מליאה מנהל התכנון - ות"ל - תת"ל 98 תחנת 14:35 - 17:30

 - תשתיות לאומיות (ZOOM)כח קסם
 - אייל צייג (ZOOM) גן נווה15:00 - 16:00
 סגור17:30 - 20:30

יום רביעי 15 יולי
 שועאע מנצור - ראש עיריית טייבה09:30 - 10:30
  פ.ע רוני בן שטח - דוברת המועצה10:30 - 11:00
 שיחת זום עם אופיר פז (ראש המכון לשלטון 11:00 - 12:00

 - niraco1@gmail.com (ZOOM)מקומי) וסטודנטים מאונ' ת"א
 הכנה לפגישה עם השרה גילה גמליאל (16.7) - 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן (באמצעות ZOOM)ערן שבתאי
 -  קלרה נדיר - מנהלת מחלקת חינוך יסודי13:00 - 14:00

אושרת גני גונן
 זמן לשכה14:00 - 15:00
 נסיעה15:15 - 15:30
 ביקור ניחומים משפחת זמוסטיאנו נווה ירק15:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 אבי שמואל (משדה ורבורג) + נציגות בית מיתר17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)- חט"ב - בית מיתר
 פ.ע ליטל - ס. ר' המועצה17:30 - 18:00
  מולי אורן  + אורנה כהן - נירית - פגישה אישית18:30 - 19:00

 - אושרת גני גונן(מקוון באמצעות ZOOM קישור בגוף הזימון)

יום שישי 17 יולי
 (נווה ימין) מיכל אלאלוף15:30 - 16:30

שבת 18 יולי

יום ראשון 12 יולי
 ישיבת הכנה - התנגדות לדיפו גן חיים - לקראת 11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הישיבה בות"ל ב-22.7
 חסי אברך (שדה ורבורג) + מלכי נפתלי (גן 11:30 - 12:00

 -  (ZOOM)חיים) מצטרפים לישיבת הכנה להתנגדות לדיפו
אושרת גני גונן

 - (ZOOM) פ.ע. שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה 13:00 - 14:00
שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון

 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)
 אי יישום ר.מ.י של הסכם חלף היטל השבחה - 15:00 - 16:00

רמי בראל (חוף השרון) + הדסה אלמוג (מרכז המועצות 
 - אלי ברכה (ZOOM)המועצות)

  הערכת מצב קורונה - בראשות מנכ"ל המועצה15:00 - 16:00
(ZOOM)שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון - 

 (ZOOM) מפגש יושבי ראש ועדים מקומיים17:00 - 18:00

יום שלישי 14 יולי
 פ.ע אשל ארמוני (יועץ כלכלי) ושרון סספורטס 09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM )(מנכ"ל המועצה)
 מועצת איגוד ערים - אישור ועדה שמונתה 11:30 - 12:00

 - איגוד ערים (ZOOM)לקיום פשרה בענין הארנונה
 מעבר על מיילים + טלפונים12:00 - 14:00
 סגור14:00 - 15:00
 תנועת הנוער האיחוד החקלאי - שיתופי פעולה 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)עם המועצה 
 הכנה לוועדה הגאוגרפית - יהוד מונסון + 16:00 - 17:00

מגשימים (28.7) - בהשתתפות: עמוס קלצ'בסקי, ערן הילברון 
 - אושרת גני גונן (ZOOM)וצביקה וקסברג ממגשימים

 הכנה לפגישה עם השרה להגנת הסביבה - 17:30 - 18:00
גילה גמליאל - צח בורוביץ  0506488459 + 052-4441441 

 - אושרת גני גונן (שיחה טלפונית)יואל
 סטטוס כלכלי - חברה כלכלית - בנצי (מנכ"ל 18:00 - 19:15

 - אושרת (ZOOM)חכ"ל) + שרון (מנכ"ל המועצה) + אגוזי (גזבר)
גני גונן

יום חמישי 16 יולי
 סגור אישי09:00 - 09:15
 סגור09:30 - 10:15
  פ.ע רוני בן שטח - דוברת המועצה10:15 - 10:45
 ענת טווינה - מנהלת היח' להתנהגויות סיכוניות10:45 - 11:15

באגף החינוך
 נסיעה11:30 - 13:00
 גילה גמליאל - השרה להגנת הסביבה - בנושאי 13:00 - 14:00

סביבה במועצה (שריפות הפסולת הפיראטיות + התנגדות 
 (לשכת השרה להגנת הסביבה )לתחנות כוח)

 נסיעה14:00 - 16:00
 סגור לא לקבוע פגישות16:00 - 19:00
 יצחק אגוזי (גזבר) + רון שני (יועץ כלכלי) + 17:00 - 18:00

 (מקוון עו"ד עומר דקל -  הכנה לשימוע רשויות איתנות  (20.7)
(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות מערכת - 
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יום שני 20 יולי
 (ZOOM ממשרד המנכ"ל  דיון שבועי ועדות גיאוג' 09:00 - 10:00

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון)
 לימור ריבלין (יועמ"ש) - בנושאים: הצטרפות 10:00 - 10:30

לעתירה שהוגשה לבג"ץ בגין אישור חוק הותמ"ל + חלוקת 
 מתגייסים עד אליכם - רמות השבים, כפר מלל, 10:15 - 14:45

צופית, גן חיים, שדה ורבורג, גבעת חן, צור יצחק, צור נתן, 
 סגור - טלפונים 10:45 - 12:30
 - שרון  (שיחה מקוונת ZOOM) א.ת. בנימין 12:30 - 13:00

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 מפגש עם מנהלי מרכז המועצות האזוריות - 15:00 - 15:30

איציק אשכנזי (מנכ"ל) + אלון ביטון (ראש תחום ביטחון) + 
 - אושרת גני גונן שמחה פלבר15:30 - 16:30
 סגור16:30 - 17:00
 (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00
  מפגש ראשי רשויות ומנכ"לים בנושא פרסום 17:00 - 18:30

 - אלי  (ZOOM)קול קורא 2020 של הקרן לשטחים פתוחים
 מקדימה לדיון ועדת הביקורת של הכנסת - 19:15 - 19:45
 שיחת זום עם ד"ר אלי מילר לתושבי גן חיים - 19:45 - 21:15

יום רביעי 22 יולי
 ועדת הפנים והגנת הסביבה- יעדי יצור חשמל 09:00 - 11:00

מהשמש ומהגז הטבעי בהשתתפות שר האנרגיה ח"כ יובל 
 - Or Kobi (ZOOM)שטייניץ 

17:00 - 09:30M1N מינהל דיון במליאת הות"ל בנושא קו מטרו) 
(ZOOM תשתיות התכנון חדר ישיבות ערבה - הישיבה תועבר ב - 

לאומיות
 פ.ע ליטל רהב - ס. ר' המועצה17:00 - 18:00

יום שישי 24 יולי
 "מקבלים שבת" -  פרשת דברים מציבים 14:00 - 15:30

גבולות! חזון המועצה לשמירה על ערכיה הפתוחים, הירוקים, 
הסובלניים אל מול המציאות המשתנה - שידור רדיו מועצה 

 - Gili Aharoni (zoom)אזורית מטה יהודה

שבת 25 יולי

יום ראשון 19 יולי
 שגב08:30 - 09:30
 חסי אברך (יו"ר שדה ורבורג) בנושא התנגדות 08:30 - 09:00

ל"דיפו" 
 -  (נווה ימין) טלי שחר יו"ר ועד מקומי נווה ימין09:30 - 11:00

אושרת גני גונן
 מתגייסים עד אליכם - מתן, חורשים, ירחיב, 11:00 - 14:30

נירית, חגור, שדי חמד, עינת, גבעת השלושה, נחשונים, כפר 
 (מתן, ירחיב, שדי חמד, מעש, גת רימון, כפר סירקין, מגשימים  

עינת, כפר סירקין)
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי פלד - ס' ראש המועצה14:30 - 15:00
 - איגוד ערים (זום) ישיבת מועצת איגוד15:00 - 16:30
 פ.ע ורד - ע. ראש המועצה16:30 - 17:00
 פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה16:30 - 17:00
 (ZOOM מחדר המליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 (אולם  ערב מלגות ספורטאים - בקפסולות 19:00 - 20:30

 - ששי דניאל-ספורטספורט תיכון ירקון )

יום שלישי 21 יולי
 ועדת ביקורת של הכנסת - תמונת מצב על 09:00 - 11:00

התחבורה הציבורית, עיכוב בפרוייקטים ועתיד המערכת 
להסעת המונים - משבר התחבורה הציבורית (דוח ביקורת 

 (ZOOM)מיוחד, מרץ 2019)
 פרוייקט נחל הדס - פתיחה רשמית והצגת 11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM)הפרוייקט 
 פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:00 - 12:30
 דו"ח בדיקה בעדנים - לימור (יועמ"ש) ורואי 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)(מבקר)
 סגור - טלפונים13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן אמיר כהן - מהנדס המועצה13:30 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:45
 שיחת ועידה טלפונית - ערן שבתאי + איתי בן 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונן (טלפונית)חורין 
 סגור אישי15:40 - 17:30
  שיחה טלפונית - רועי סער (יו"ר כפר סירקין)17:30 - 17:45

(טלפונית)
 סגור18:00 - 20:15

יום חמישי 23 יולי
אושרת חופש- סגור

 -  (ZOOM) ישיבת דירקטוריון - חברה כלכלית 08:45 - 09:45
arik.leibovitz@gmail.com
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יום שני 27 יולי
 ועדת הפנים והגנת הסביבה - משבר האקלים - 10:00 - 12:00

עמדת המשרד להגנת הסביבה בדבר הקמת תחנות כוח לייצור 
 - Or Kobi (ZOOM)חשמל 

 נסיעה12:00 - 12:30
 פגישת הכרות עם פרופ' יולי תמיר - נשיאת 12:30 - 13:30

 -  (מכללת בית ברל)המכללה האקדמית בית ברל הנכנסת 
 נסיעה13:30 - 14:00
 רוני (דוברת) + ערן אבידור (ניו מדיה ודיגיטל) -14:00 - 14:30
 - אושרת גני גונןמצגת למליאה
 מקדימה לפגישת ראשי רשויות בנושא "דיפו" - 14:45 - 15:30

 - אושרתאמיר (מהנדס המועצה) + תמי גלס (מהנדסת הועדה)
 -  צפי (ס. ר' המועצה) ושרון (מנכ"ל המועצה)15:30 - 16:00

אושרת גני גונן
 (מקוון  בנושא דרייב אין - הדר שושני (מתן)16:00 - 16:30

(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 
 סגור16:30 - 20:30
 אמיר כוכבי (ר' עיריית הוד השרון) + רפי סער 18:00 - 19:00

 (לשכת עירית הוד השרון)(ר' עיריית כ"ס) - בנושא "דיפו" מטרו

יום רביעי 29 יולי
אושרת חופש - סגור

 סגור - לא לקבוע פגישות08:00 - 16:45

יום שישי 31 יולי

שבת 1 אוגוסט
 יעקוב ממן16:00 - 17:00
 (הבריכה בישוב נירית) בנירית - טקס המעברים19:00 - 20:00

יום ראשון 26 יולי
 מפגש מועדון סורגות (עם מיטל גלעד 09:30 - 09:45

 (מרכז יום בנווה ימין)מהעמותה לחבר הוותיק)
 ועדת משנה להתנגדוית - הכפלת דרך 5233 - 10:00 - 16:00

ZOOM (רחוב הרצל 91, רמלה)באמצעות  - 
mavat_system@iplan.gov.il

 מפגש מטרופולין בתנועה עם מנכ"ל הרכבת- 17:30 - 19:30
 - מיטל להבי - סגנית ראש העירייה (ZOONM)מיכה מייקסנר
 (ZOOM) הורים בית חינוך יצחק נבון צור יצחק19:00 - 19:30

יום שלישי 28 יולי
 אושרת חופש - סגור00:00

 סגור - לא לקבוע פגישות08:00 - 17:00
 ישיבת ולנת"ע (ועדת משנה לנושאים תכנוניים 08:45 - 12:20

 - אושרת  (ZOOM)עקרוניים) - בנושא תמא 47/ג/1/1: כביש 40
גני גונן

יום חמישי 30 יולי
 אושרת חופש - סגור00:00

 סגור - לא לקבוע פגישות08:00 - 16:30
 ועד העמותה לחבר הוותיק - סכנת הקורונה 19:00 - 19:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)בקרב גמלאי המועצה 
 מפגש זום עם שר החקלאות אלון שוסטר - יו"ר 20:00 - 21:30

 (מקוון ועדים מקומיים ואגודות חקלאיות + חברי מליאה
(zoom באמצעות
 (ZOOM) מפגש "זום" עם כחול לבן21:30 - 22:30
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