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2 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
8 אוגוסט 2020

יום שני 3 אוגוסט
 סגור07:30 - 09:00
 - אושרת גני גונן צפי פלד - סגן ראש המועצה09:00 - 09:30
 פתרון סוגיית הבית באלישמע - עמית יפרח, 09:30 - 10:30

 (חדר מוטי מסיקה, אמיר כהן, תמי גלס, דינה ולימור ריבלין
 -  (משרד מנכ"ל  זום ) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה - פ.ע 11:30 - 12:30

גני גונן
 בזום - שכונת התרנגול רמות השבים - יורם 12:30 - 13:00

קליינר + יוסי שוסמן (רמות השבים) - אמיר (מהנדס) , תמי 
 סגור13:00 - 13:30
 הכנה לישיבת הועדה לתכנון ובניה דרום השרון13:30 - 14:30
 - תמי גלס (זום )ליום- 16/8/20
 בית עלמין מושב ירחיב - שיחת זום דוד מזרחי 14:30 - 15:00

 - דוד מזרחי (LDAVIDMZ) ( זום)(רמ"י) 
 ועדת היגוי - השירות ברשות - דברי פתיחה 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה15:30 - 16:30
 -  (מקוון באמצעות ZOOM) ישיבת מליאת המועצה17:00 - 20:00

יום רביעי 5 אוגוסט
  צילומי סטודיו - עם הצלם רמי זרנגר (רוני בן 09:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 זמן לשכה11:30 - 12:30
 סגור12:30 - 13:00
 -  רוני בן שטח (דוברת המועצה) - הערכת עובד13:00 - 14:00
 המשך הכנה לועדה לתכנון ובניה דרום השרון, 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 אריה גורן - ניר אליהו - רעיון להקמת פנמיית 15:00 - 15:15
  קבלת קהל - תושבת כפר מלל - בנושא אישי15:30 - 15:45
 תושבת ירקונה - בדיקת הנחות נוספות - ארנונה15:45 - 16:00
  איילת מזכ"לית גני עם - בנושא "נחל  הדס"16:15 - 16:30
 (שיחת טלפון אישית  קבלת קהל - שושנה בורכוב17:00 - 17:15
  (מקוון באמצעות זום) מל שניר - ספורטאי מצטיין17:15 - 17:30
 בנושא דיפו - עם רפי סער (ראש עיריית כ"ס) + 17:45 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה18:00 - 18:30
 חתונה בזום18:30 - 19:00
 מענה להודעות19:30 - 22:00

יום שישי 7 אוגוסט
 סגור13:00 - 13:30

שבת 8 אוגוסט
 יענקלה ממן16:00 - 17:00

יום ראשון 2 אוגוסט
 מעבר על מסמכים ומיילים09:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן אמיר כהן - מהנדס המועצה11:30 - 12:00
 - אושרת גני גונן דוד סיון - חבר מליאה 12:00 - 12:30
 נסיעה14:00 - 15:00
 פגישה עם מנכ"ל רכבת ישראל - מיכה מייקסנא15:00 - 16:00
 נסיעה16:00 - 17:00
 אורי מרגלית - רמת הכובש17:45 - 18:00
 ניהול בית ספר צופית - אביאת אדמוב (הנהגת 18:10 - 18:40

 - אושרת גני גונן (פגישת זום)הורים)
 ניחום אבלים20:00 - 21:00

יום שלישי 4 אוגוסט
 ולנת"ע מס' 657 - תחנות ומתחמי דיפו08:45 - 10:45
 דיון לשמיעת התנגדויות לתכנית מס' 09:00 - 13:00

 (משרדי תמל/1072 - מזרח יהוד מגשימים - השתתפות בזום
 - Roy Amselהותמ"ל, גבעת שאול, ירושלים)

 בזום - א.ת בנימין - שרון (מנכ"ל), תמי 13:00 - 14:00
(מהנדסת הועדה), אגוזי (גזבר), בנצי (מנכ"ל חברה כלכלית), 

 (ZOOM)לימור (יועמ"ש), אמיר (מהנדס), צפי  (סגן)
 - אושרת גני גונן סמי ניקסון - קצין רכב14:00 - 14:30
 סגור14:30 - 15:00
 היערכות לישיבת הממשלה וועדת השרים 15:00 - 15:30

 - כרמל  (בזום)לחקיקה-חוק הותמ"ל, מרכז המועצות האזוריות.
 אישור העסקת יועץ לעניין ועדות גיאוגרפיות 15:30 - 16:00

 - כרמל מילכה (ZOOM)וותמלים (מרכז המועצות האזוריות)
 (מקוון באמצעות  נציגי  ניר אליהו בנושא הדיפו 16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונןזום )
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל16:30 - 17:30
 נסיעה17:45 - 18:00
 ניחומי אבלים18:00 - 19:00

יום חמישי 6 אוגוסט
 פגישה ראשי רשויות - כוכב יאיר ודרום השרון - 08:00 - 08:30

 (באמצעות ZOOM ורדה מאיר (מנהלת מחוז מרכז משרד החינוך)
 - ורדה אופיר)

 אסיף - ראש מ.א חוף הכרמל - מפגש למידת 09:45 - 10:45
 - אושרת גני גונן (באמצעות זום )עמיתים

 (חדר ישיבות פורום ראשי רשויות - אשכול השרון10:00 - 12:30
 - נירית טיירי- קליקה כפר קאסם )

 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: שרון (מנכ"ל 12:30 - 13:30
 - המועצה), ורד (ע.ר' המועצה) ודניאלה (מנהלת לשכה)

אושרת גני גונן
 פגישה עם מת"ח כיבוי אש פ"ת - הכרות עם 14:00 - 15:00

 -  (ZOOM)מפקד התחנה אלון שבתאי ותיאום ציפיות 2020
אושרת גני גונן

 מעבר על דואר, מסמכים לחתימה וטלפונים15:00 - 19:00
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9 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
15 אוגוסט 2020

יום שני 10 אוגוסט
 סגור07:30 - 09:30
 ראשי רשויות - מנהיגות מקומית במשבר 10:00 - 12:00

 (ZOOM)הקורונה
 סיכום חציון - דגשים לתקציב 2021 - מנהלים 12:00 - 18:00

 - אושרת גני גונן (שילוב - אולם מליאה / מקוון )מועצה

יום רביעי 12 אוגוסט
 - אושרת גני גונן אלי כהן + עודד ויזל - מחורשים 09:30 - 10:30
 אורית פוגל - שפרן - שת"פ תזמורת סמפונט 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)רעננה
 אמיר (מהנדס המועצה) - דיפו11:30 - 11:40
 לימור (יועמ"ש) + תמי (מהנדסת הועדה) - 11:45 - 12:15

 - אושרת גני גונןשיחת וועידה
 - שרון  (ZOOM) הכנה לשימוע משרד הפנים12:30 - 13:30

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 -  (ZOOM) דרום השרון - שימוע לרשויות איתנות13:30 - 14:30

מרדכי כהן
 זמן טלפונים, מעבר על מסמכים ומיילים14:30 - 18:30
 - מירית כץ דרייב אין סרטים בדרום השרון18:30 - 22:00

יום שישי 14 אוגוסט
 סגור13:00 - 13:30

שבת 15 אוגוסט

יום ראשון 9 אוגוסט
 ביקור בקיבוץ גבעת השלושה - יו"ר יאיר מרום, 09:30 - 11:30

 -  (מזכירות הקיבוץ)חברי הנהלה וחבר המליאה שמוליק מריל
אושרת גני גונן

 נסיעה11:30 - 12:00
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי - ס.ר' המועצה12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן שרון (מנכ"ל) המשך פ.ע 13:30 - 14:00
  (ZOOM) הכנה לפגישה עם מנכ"ל משרד הפנים 14:00 - 15:00

- שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 -  פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה לתכנון ובניה)15:00 - 16:00

אושרת גני גונן
 אורי מרגלית - תכנית כוללנית פורום הקיבוצים 15:30 - 16:00
 מפגש יו"ר ועדים - הצגת מתווה תוכנית למידה 16:00 - 17:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת  (ZOOM)לשנת הלימודים תשפ"א
דרום השרון

 - אושרת  ורד שני (ע.ר' המועצה) - הערכת עובד17:30 - 18:30
גני גונן

יום שלישי 11 אוגוסט
 במתחם אפק - הילה סוטובסקי (כהן) + עדי 09:00 - 10:00

צים + צפי (סגן) + תמי (מהנדסת הועדה) - מתחם אפק 
 - אושרת גני גונן (תל אפק)(הסדרת רישוי)
 נסיעה10:00 - 10:45
 -  פגישת הכנה משרד התחבורה - לקראת 11:0017.8 - 12:00

אושרת גני גונן
 מתחם המועצה (מפגש משאבי אנוש)12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה13:00 - 14:00
 זמן לשכה14:00 - 15:30
 שי דבי - יו"ר ועד מקומי כפר מעש + תמי גלס 15:30 - 16:00

 (מהנדסת הועדה) - בנושא אזור נופש מטרופוליני (אנ"מ)
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 נסיעה16:30 - 17:00
 ניחום אבלים17:00 - 18:00

יום חמישי 13 אוגוסט
 נסיעה08:15 - 09:00
 משרד החינוך - שר החינוך - הערכות לפתיחת 09:00 - 11:00

שנה"ל 
 טלפונים11:00 - 12:00
 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: שרון (מנכ"ל 12:00 - 13:00

 - המועצה), ורד (ע.ר' המועצה) ודניאלה (מנהלת לשכה)
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש13:30 - 14:15
 נסיעה14:15 - 15:00
 סגור אישי15:10 - 15:45
 נסיעה15:45 - 16:45
 סגור לא לקבוע פגישות16:00 - 19:00
 מפגש פורום ראשי מועצות עם נציגי כחול לבן -18:00 - 19:30

 (ראול ולנברדג, תל תיקון 116, וועדות גיאוגרפיות, ותמ"לים
 - כחול לבןאביב)



1 אושרת לפרסום12:48 12/01/2021

שוהדגבא
12345

6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

ספטמבר 2020

שוהדגבא
1

2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

16 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
22 אוגוסט 2020

יום שני 17 אוגוסט
 סגור07:30 - 09:30
 פגישה עם מרדכי כהן (מנכ"ל משרד הפנים) ושי10:00 - 11:00

 חג'ג' בנושא קווים מנחים לעבודת הוועדות הגאוגרפיות
(ZOOM)מרדכי כהן - 

 - שרון  (משרד מנכ"ל ) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30
סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון

 - אושרת גני גונן אמיר כהן - מהנדס המועצה11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה11:30 - 12:30

 - אושרת  רוני בן שטח (דוברת המועצה) - פ.ע 12:30 - 13:00
גני גונן

 משה לזר  - שיחה אישית13:00 - 14:00
 דיון הועדה המחוזית לתכנון ובניה - סירקין 14:20 - 17:20

 - אושרת גני גונן (ZOOM)מזרח
 רשות הספורט - ארגון ימי הולדת בימי הקורונה16:30 - 17:30

יום רביעי 19 אוגוסט
 נסיעה08:45 - 09:15
 סגור אישי09:15 - 11:15
 נסיעה11:15 - 12:15
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה12:30 - 13:30
  שיחת ועידה - רפי סער (ראש עיריית כ"ס( + 12:45 - 13:00

 - יואל + צח בורוביץ + ליאת - עדכון בנוגע לתחנת הכח 
 מעבר דואר / טלפונים13:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 -  (ZOOM) תושב גני עם בנושא: אכיפת חוקים 15:30 - 15:45

אושרת גני גונן
 קבלת קהל בזום - יפעת רוזליו בנושא הקמת 16:15 - 16:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)חוות שרתים בשטחי המועצה
 קבלת קהל בזום - הדס וניצה עידן בנושא: 16:45 - 17:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הסעות לביה"ס החיצוניים 
 רועי כהן - שדה ורבורג - "פרויקט כדורעף" - 17:30 - 17:45

 -  (ZOOM)אתגרים, מדיניות לגבי אולמות הספורט במועצה. 
 ישיבת הכנה - עדכון הוראת תמ"א 35 לעניין 18:00 - 19:00

 - כרמל מילכה (ZOOM)צפיפויות הדיור - המגזר הכפרי

יום שישי 21 אוגוסט
 סגור13:00 - 13:30

שבת 22 אוגוסט

יום ראשון 16 אוגוסט
  ביקור במושב חגור - יו"ר ועד מקומי ואגודה 09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (מזכירות חגור)אלכסנדר כהנא וחברי הוועדים
 נסיעה11:30 - 12:15
 ישיבת הכנה-למתווה וועדות גיאוגרפיות 12:30 - 13:30

 -  (ZOOM)שיתקיים ב-17.8.2020 עם מרדכי כהן משרד הפנים
כרמל מילכה

 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 13:30 - 14:30
המועצה, שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה, ליטל רהב - ס. 

ראש המועצה,  ורד שני - עוזרת ראש המועצה
 סיור בחווה החקלאית עם מנכ"ל המועצה שרון 14:30 - 15:00

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון (אגף חינוך)סספןרטס
 סגור15:00 - 15:30
 היטלי השבחה - מ.א עמק יזרעאל אייל בצר, 15:30 - 16:30

רו"ח בועז מקלר, מ.א מנשה אילן שדה, מ.א חוף השרון אלי 
 ברכה, מילכה כרמל- מנהלת ראש תחום תכנון וקרקעות

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 ליונס - רונית גטניו16:30 - 16:50
 (ZOOM / חדר ישיבות  ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

 - תמי גלסמליאה)

יום שלישי 18 אוגוסט
 פ.ע שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה)09:00 - 09:30
 פגישת היכרות עם מנהלת ביה"ס צור יצחק 09:30 - 10:30

 - נני רייזברגמורן שחם 
 טלפונים + מעבר על מסמכים ומיילים10:30 - 12:00
 (אולם   מודל הפעלה של המרכז לתשושי נפש 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןישיבות )
 רוני בן שטח (דוברת המועצה)13:00 - 14:00
 מעבר דואר / טלפונים14:00 - 14:30
 (בית ספר  טקס סיום קייטנת ילדי עובדים14:30 - 15:00

 - אנוק שולמןאהרונוביץ'- באוויר הפתוח)
 גני עם - משק המים - נציגי ועד מקומי + אגודה 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)- צפי (סגן), אמיר ודנה, יקי (הנדסה)
 נציגות הורים ביה"ס צופית + נני רייזברג 16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)מנהלת אגף החינוך 
 אסנת קמחי (משרד השיכון) וניב ויזל (ראש מ.א17:30 - 18:30

מטה יהודה) - בנושא מדיניות תכנון במרחב הכפרי

יום חמישי 20 אוגוסט
 יום היערכות למנהלי בתי הספר08:40 - 09:00
 עדכון הוראות תמא 35 לעניין צפיפויות הדיור - 09:00 - 11:30

 - דלית זילבר (ZOOM)המגזר הכפרי - דלית זילבר
 סגור טלפונים11:30 - 12:30
 -  תמי גלס (מהנדסת הועדה לתכנון ובניה)12:30 - 13:00

אושרת גני גונן
 פורום ראשי רשויות במפגש עם השר פרץ והשר 13:00 - 14:00

 (ZOOM)שמולי
 רשות איתנה - טיעונים והשלכות - אגוזי (גזבר),14:15 - 14:45

 -  (ZOOM)לימור (יועמ"ש), שרון (מנכ"ל), רון שני (יועץ כלכלי)
אושרת גני גונן

 הכנה לכנס ראשי מועצות 2021 - מרכז 15:00 - 16:00
 - ליאורה ברנס (ZOOM)המועצות האזוריות

 סגור לא לקבוע פגישות16:00 - 19:00
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23 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
29 אוגוסט 2020

יום שני 24 אוגוסט
 סגור07:30 - 09:30
 מעבר דואר / טלפונים12:00 - 13:00
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך14:00 - 15:00

גונן
 איציק דלג'ו  + חיים תייר + בורוכוב (נוה ימין) 15:00 - 16:00

+ עו"ד לימור ריבלין (יועמ"ש) + תמי גלס (מהנדסת הועדה) +
דינה קישון (ועדה) + עו"ד אריאל שיין  בנושא: הסדרת 

 - אושרת גני  (אולם ישיבות + ZOOM)שימושים חורגים בנווה ימין
גונן

 מרדכי קדמון - היבט החקלאות לעניין התכנית 16:00 - 17:00
 - אושרת  (ZOOM)הכוללנית - צפי (סגן) ותמי (מהנדסת הועדה)

גני גונן
 פייסבוק לייב לתושבים - מתכוננים לפתיחת 20:00 - 21:30
 - רוני בן שטח (אולם המליאה)שנת הלימודים

יום רביעי 26 אוגוסט
 אושרת חופש08:00 - 18:00
 יריב12:00 - 13:00
 פייסבוק לייב - צור יצחק - התמודדות עם פגיעה20:00 - 21:00

 (צור יצחק)מינית להורים. מרצה ליאור גל כהן

יום שישי 28 אוגוסט
 סגור13:00 - 13:30
 מפגש זום ראש מועצת אמנדינגן - האנו הארט |14:00 - 15:00

Mrs. Oshrat Gani Gonen & Mr. Hanno Hurth - Zoom meeting 
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 סגור אישי21:30 - 22:15

שבת 29 אוגוסט
 (רחבת היכל  אירוע תרבות -  אריק דוידוב20:30 - 23:00

התרבות)

יום ראשון 23 אוגוסט
 ביקור בישוב צופית - יו"ר ועד מקומי ישראל 09:30 - 10:45

 - אושרת גני  (מזכירות צופית)אברמסון ונציגי הועד + ועד אגודה 
 צופית - ועד אגודה - יו"ר ועד אגודת צופית - 10:45 - 11:30

 -  (מזכירות - בית התרבות)אלי בן גרא + דני ברכה + חגי פורת
 נסיעה11:30 - 12:30
  (ZOOM) הקמת אתר מורשת - התיישבות האלף 12:30 - 13:00

- צפי פלד
 מעבר דואר / טלפונים13:00 - 13:30
 אסתי (נווה ירק) - שיחה אישית13:30 - 14:30
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי - ס.ר' המועצה14:30 - 15:00
 יצחק אגוזי - גזבר - דוחות כספיים של העמותה 15:00 - 15:45

 לקידום החינוך - לקראת ישיבת הנהלה  ומליאה קרובות
 - אושרת גני גונן פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה)15:45 - 16:30
 דניאלה אומן (מנהלת לשכה) - הערכת עובד16:30 - 17:45
 עדי קיין קרני - מ"מ סמנכ"ל מהיר לעיר נתיבי 18:00 - 18:30

 - אושרת גני גונן (שיחה טלפונית)אילון
 (ברחבת  עצרת מחאה - נשים ונערות אינן הפקר19:00 - 20:30
היכל התרבות)

יום שלישי 25 אוגוסט
 קבלת קהל - גלעד בן דוד - שדי חמד - אישורי 09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)רוכלות בתחום המועצה
 שיחת ועידה - חוב אלפי מנשה - יובל ארד (ראש09:45 - 10:45

מועצת כוכב יאיר) דפנה חצור (יועמ"ש איגוד ערים) ומריק 
 ביקור שטח של מנכ"ל רשות המים גיורא שחם -11:00 - 12:00

פרויקט דרום שרון מזרחי - מריק עפרון (מנכ"ל), גיל שגיא, 
 - תמי גלס הכנה לועדת משנה לתו"ב 11:306.9.20 - 12:30
 נסיעה12:00 - 12:30
 דוד מזרחי (רמ"י) - א.ת. חצב בקיבוץ נחשונים  12:30 - 13:30

 - דוד מזרחי (LDAVIDMZ) (ZOOM)(פגישת המשך 25.6)
 הצגת הערכות לשנת הלימודים תשפ"א - שרון 13:30 - 15:00

(מנכ"ל), נני (חינוך), יואב (תפעול), אגוזי (גזבר), צפי (סגן), 
 מוקה כהן (צור נתן) + תמי גלס (מהנדסת 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הועדה)
  תמ"ל 1081 עם נציגי כפר סירקין ונחשונים16:00 - 17:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 אורי וגדעון מאקופיס + צח (קבינט) - מסיבת 18:00 - 19:00

עיתונאים ב"זום" בגרמניה - התנגדות לתחנת הכוח של סימנס 

יום חמישי 27 אוגוסט
 (עדנים) תושבת עדנים  - שיחה אישית08:30 - 09:15
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש09:30 - 10:30
 -  (ZOOM) היערכות תחילת שנה - סייעות בלבד10:30 - 12:00

גיתית גזית
 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: שרון (מנכ"ל 12:00 - 13:00

 (ZOOM)המועצה), ורד (ע.ר' המועצה) ודניאלה (מנהלת לשכה)

 סגור13:00 - 13:30
 דואר / טלפונים13:30 - 14:30
 - אושרת בועז ארנון + מיכל כספי - שיחה אישית14:30 - 15:30

גני גונן
 סגור לא לקבוע פגישות16:00 - 19:00
  זום עם יו"ר הנהגות ההורים מוסדות חינוך 20:00 - 22:00

(ZOOM)
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30 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
5 ספטמבר 2020

יום שני 31 אוגוסט
 מפגש זום בנושא תוכנית הרמזור - מרכז 08:30 - 10:00

 (ZOOM)השלטון המקומי
 סגור10:00 - 11:00
 בדיקה טכנית למסיבת העיתונאים10:30 - 11:00
 מסיבת עיתונאים דיגיטלית בנושא ריינדיר 11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)וסימנס
 ישיבה בנושא תחבורה ציבורית במרחב הכפרי 12:00 - 13:00

 - עמיחי לוי (ZOOM)דרום השרון - אורי, מלכה, ליטל רהב 
 סגור13:00 - 13:30
 היתרים ביוב ג'לג'וליה - אמיר (מהנדס), בנצי 13:15 - 13:30

 - אושרת גני גונן(מנכ"ל חכ"ל), תמי (מהנדסת הועדה)
 - אושרת גני גונן פ. ע צפי (סגן)13:30 - 13:45
  טלפונים מנהלי בית ספר14:00 - 15:30
 - יואב סבן (ZOOM) הכנה לפתיחת שנה"ל 15:00 - 16:00
 טלפונים ומעבר על דואר ומסמכים16:00 - 20:30

יום רביעי 2 ספטמבר
 נסיעה07:30 - 08:30
 סיור מוס"ח פתיחת שנת הלימודים - נני + 08:30 - 12:30

 - נני רייזברג (מוס"ח )גיתית
 סגור13:00 - 15:00
 פתיחת שנה"ל - סיכום יום והפקת לקחים 15:00 - 16:00

 - יואב סבן (ZOOM)לתחילת הלימודים 
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל16:30 - 18:00
 קבלת קהל - תושבי שדי חמד - מבקשים לבנות 16:30 - 16:45

 - דניאלה שוורץ (ZOOM)לבן מאחורי הבית
  קבלת קהל - תושבת מתן - התנהלות הועד 17:00 - 17:15

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 קבלת קהל - נפתלי יעקב - שיפוץ ושיקום לול 17:30 - 17:45

 - אושרת גני גונן (ZOOM)מצופית (בסמוך לשטח הותמ"ל)
 קבלת קהל - תושב נווה ימין - התייעצות אישית 17:45 - 18:00

 (בלשכה)(ללא גורמים מקצועיים) בנושא תו"ב
 פתיחת תערוכה - לובי המועצה 18:00 - 18:30
 -  קבלת קהל - קובי (אורי) אשל - גן הפקאן 18:30 - 18:45
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה18:45 - 19:45

יום שישי 4 ספטמבר
 סגור13:00 - 13:30

שבת 5 ספטמבר

יום ראשון 30 אוגוסט
 ביקור ברמת הכובש - צח אקשטיין יו"ר רמת 09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (מזכירות רמת הכובש)הכובש + צוות הנהגה
 נסיעה11:30 - 12:00
 סגור12:00 - 12:30
 (אולם כנס נהגים לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א12:30 - 15:30

 - מיקי בלומנטלכנסים מועצה)
 היערכות פתיחת שנת הלימודים - סגירת קצוות 13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (לשכה / זום)נושאים פתוחים
  אורי מרגלית - נציג המליאה קיבוץ רמת הכובש14:30 - 15:30

 - אושרת גני גונן(לשכה)
 דואר / טלפונים15:30 - 16:00
 - יואב סבן (ZOOM) הכנה לפתיחת שנה"ל 16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום שלישי 1 ספטמבר
 סיור מוס"ח פתיחת שנת הלימודים - נני 08:00 - 13:00

 - נני  (מוסדות חינוך )(מנהלת אגף החינוך) וגיתית (קדם יסודי)
רייזברג

 פתיחת שנה"ל - סיכום יום והפקת לקחים 14:00 - 15:00
  (ZOOM)לתחילת הלימודים בראשות נני (חינוך) ויואב (תפעול)

- יואב סבן
 פגישה בעניין גני אירועים - צפי (סגן), יואב 15:30 - 16:30

(תפעול), אלי (רישוי עסקים) ולימור (יועמ"ש)- מעיין כאהן (גן 
 - אושרת גני  (ZOOM)אירועים עדן) רפי, סמדר ורון - ניר אליהו

גונן
 אוטובוס שרות צור יצחק17:00 - 19:00

יום חמישי 3 ספטמבר
 סיור מוס"ח פתיחת שנת הלימודים - נני + 08:30 - 13:30

 - נני רייזברג (מוס"ח )גיתית
 סגור13:00 - 15:00
 פתיחת שנה"ל - סיכום יום והפקת לקחים למחר15:00 - 16:00

 - יואב סבן (ZOOM)בראשות נני ויואב
 ישיבת הכנה-תמיכת קק"ל ומשרד החקלאות 15:30 - 16:30

 -  (ZOOM)במועצות האזוריות במועצת מנהלי מקרקעי ישראל
כרמל מילכה

 סגור לא לקבוע פגישות16:00 - 19:00
 בית חינוך צור יצחק - מורן סלע (ראש מינהלת 20:30 - 22:30

 - מורן סלע אברהם (ZOOM)צור יצחק)
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