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יום שני  7ספטמבר

יום ראשון  6ספטמבר

 09:30 - 07:30סגור
 10:30 - 09:00נסיעה
 13:00 - 10:30ראש עיריית יקנעם  -סימון אלפסי  -ביקור
באזור תעשייה יקנעם עם שרון )מנכ"ל( ,אגוזי )גזבר( ,אמיר
)מהנדס(  ,בנצי ואריק )חברה כלכלית( )הצאלים  ,1יוקנעם עילית
 בניין העירייה(  -אושרת גני גונן 14:25 - 12:55הועדה המחוזית לתכנון ובניה  -תמא 47 / /ג/ /
 - 1 3תחנת משנה סירקין )(ZOOM
 14:30 - 13:00נסיעה
 16:00 - 14:30זמן טלפונים
 17:00 - 16:00חסי אברך  +אבנר בן זקן  -בנושא הדיפו -
אושרת גני גונן
 18:30 - 17:00מפגש יושבי ראש ועדים מקומיים ) קומה  -1אולם
כנסים  - (ZOOM /אושרת גני גונן

 09:30 - 09:15שיחה וועידה בנושא הדיפו בגן חיים  -אמיר
)מהנדס(  +חסי אברך )שדה ורבורג(  +מלכי נפתלי )גן חיים(
 11:30 - 09:30ביקור בקיבוץ ניר אליהו  -רון עציוני יו"ר  +חברי
ההנהלה )מזכירות הקיבוץ(  -אושרת גני גונן
 12:00 - 11:30נסיעה
 12:30 - 12:00ישיבה עם הגזברות עדכון סטטוס הכנסות -
ציפי/אגוזי )גזברות(  -אושרת גני גונן
 13:30 - 13:20תמי גלס )מהנדסת הועדה(  +שרון )מנכ"ל(-
שיח על אזור התעשייה אלישמע  -אושרת גני גונן
 13:45 - 13:30טכנאי מחשוב
 15:00 - 14:00תמיכת קק"ל ומשרד החקלאות במועצות
 17:00 - 15:00ועדת משנה לתכנון ובניה )חדר ישיבות מליאה( -
 16:00 - 15:00נסיעה
 16:00 - 15:30הכנה לפגישה עם מרדכי כהן  -ישובים גדולים -
 16:45 - 16:00מפגש ראשי רשויות עם השרה להגנת הסביבה
 17:45 - 16:45נסיעה
 18:00 - 17:00פגישה בנושא ישובים גדולים במועצות
 20:00 - 19:00הרמת כוסית מתנדבים )ורדה לוי( )ברחבת

יום רביעי  9ספטמבר

יום שלישי  8ספטמבר

 09:15 - 08:00נסיעה
 09:45 - 09:15ישיבת הכנה  -לישיבה בשעה  10:00אצל מנכ"ל
משרד החקלאות נחום איצקוביץ )הקריה החקלאית בית דגן( -
 11:00 - 10:00תכנית אסטרטגית להגנת היישובים והמרחב
החקלאי/כפרי -פגישה עם מנכ"ל משרד החקלאות  -מרכז
 12:30 - 11:00נסיעה
 13:30 - 12:30פגישה בנושא :הגדלת תמיכות מפעל הפיס
למועצות אזוריות עם ישובים גדולים אצל אביגדור יצחקי -
 15:00 - 14:00הרמת כוסית והצגת פעילות העמותה -
העמותה לחבר הוותיק )חדר ישיבות (  -אושרת גני גונן
 18:00 - 15:00קבלת קהל )לשכה(  -אושרת גני גונן
 15:15 - 15:00תושב כפר מעש  -הנצחה ) - (ZOOMאושרת גני
גונן
 15:45 - 15:30תושבת ירחיב  -שירותי השפ"ח במועצה )(ZOOM
 16:15 - 16:00חיים גולי  -אושרת גני גונן
 17:30 - 16:45נמרוד שושני  -יו"ר ועד מקומי צור צחק )- (ZOOM
 18:30 - 17:30ועדות גאוגרפיות  -דודו קוכמן ,מזכ"ל האיחוד
 19:30 - 18:30פ.ע ליטל רהב  -ס.ר' המועצה  -אושרת גני גונן

 09:30 - 08:30שי פלבר  -אושרת גני גונן
 09:20 - 08:45ישיבת ולנת"ע
 13:00 - 09:30אושרת סגור
 11:00 - 10:00הכנה לפגישה  10.9במשרד הפנים )גיא קפלן
ודוד מזרחי(  -בנושא בית עלמין ירחיב ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 12:30 - 12:00שיחת ועידה  -שכונת התרנגול  -אמיר
)מהנדס( ,תמי )מהנדסת הועדה( ,לימור )יועמ"ש( ,ציפי
 13:30 - 12:30מפגש פרידה מגרעין שנות השירות התנועה
 13:45 - 13:00הדר לביא
 14:00 - 13:45יהודה רובינשטיין  -תוכנת רישוי זמין  -עדכון
 15:00 - 14:00פ.ע תמי גלס )מהנדסת הועדה לתכנון ובניה( -
 15:30 - 15:00מנשה מלמוד  -שיחה אישית  -אושרת גני גונן
 16:00 - 15:30סגור
 17:00 - 16:00הכנה לוועדה הגאוגרפית  -יהוד מונסון )(22.9
 17:30 - 17:00שיחה אישית רועי סער יו"ר ועד מקומי סירקין
 18:00 - 17:30נועם עצמון יו"ר ועד מקומי נירית  -בנושא
 19:30 - 18:00נסיעה

יום שישי  11ספטמבר

יום חמישי  10ספטמבר
 09:30 - 09:00חסי אברך )שדה ורבורג(  +מלכי נפתלי )גן
חיים( בנושא הדיפו בגן חיים
 10:00 - 09:30נסיעה
 11:00 - 10:00הלוויה
 12:30 - 11:30הצגת תוכנית בני משפחה מטפלים  -נציגות
משרד הרווחה  -הפיקוח הארצי ,מנכ"ל אשל )חדר ישיבות ( -
 14:00 - 13:00פ.ע נני רייזברג  -מנהלת אגף חינוך
 15:00 - 14:00הפקת לקחים פתיחת שנת הלימודים -שרון
)מנכ"ל( ,ליטל )סגנית( ,נני )חינוך( ,אגוזי )גזבר( ,יואב
 15:30 - 15:00פגישה בנושא בית עלמין בנימין -עודד פלוס
)מנכ"ל משרד הדתות( ,דוד מזרחי מנהל מחוז מרכז רמ"י(,
 16:00 - 15:30בנק לאומי חתימה  -פתיחת חשבון לחברה
הכלכלית  -בנצי איתן
 16:30 - 16:00שיחת ועידה בעניין ביטול ותמ"ל צופית  -לימור
ריבלין  +עו"ד איל ממו ועו"ד דנה פריד  -אושרת גני גונן
 17:30 - 16:30בית עלמין ירחיב  -שיחת זום עם גיא קפלן
מתכנן הועדה המחוזית לתכנון ובניה ) - (ZOOMדוד מזרחי
 19:30 - 18:00יהורם
19/01/2021 13:48

 13:30 - 13:00סגור

שבת  12ספטמבר
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יום שני  14ספטמבר

יום ראשון  13ספטמבר

 09:30 - 07:30סגור
 10:30 - 09:30הצגת פרוייקט א.ת בנימין על ידי החברה
המנהלת גדיש  -יעקב  -מנכ"ל החברה ,אמיר ,צפי ,שרון ,אגוזי ,
לימור  ,דינה ,תמי )חדר ישיבות מליאה  - (ZOOM +בנצי איתן
 12:00 - 10:30דיון שבועי ועדות גאוג' )משרד מנכ"ל (  -שרון
סספורטס  -מנכל מועצת דרום השרון
 12:00 - 11:00פ.ע יצחק אגוזי  -גזבר המועצה  -אושרת גני גונן

 11:00 - 09:30סיור שטח עם צוות נתיבי ישראל  +ירקונה
בנושא נת"צ )נתיבי תחבורה ציבוריים(
 11:30 - 11:00הרמת כוסית לעובדי המועצה )מדשאה של
המועצה (  -ששי דניאל
 16:15 - 12:00ניחום אבלים
 15:00 - 14:00פ.ע אמיר כהן  -מהנדס המועצה )שיחת ועידה
טלפונית(  -אושרת גני גונן
 16:00 - 15:00זמן לשכה
 17:00 - 16:00ורד שני  -עוזרת אישית  -פגישת עבודה  -אושרת
גני גונן
 19:00 - 17:00ועדת חינוך לפתיחת שנת הלימודים  +הרמת
כוסית לראש השנה ) - (ZOOMנני רייזברג
 22:00 - 20:30מופע תחילת שנה עם הדר לוי )רחבת היכל
התרבות(  -אושרת גני גונן

 13:00 - 12:00טלפונים  /דואר
 13:30 - 13:00רונית גטניו )מנכ"לית עמותת אחים(  -עדכונים
 אושרת גני גונן 14:00 - 13:30עמותת אחים  -הרמת כוסית לחג ותודה )(ZOOM
 16:30 - 14:00מעבר על דואר ,מסמכים וטלפונים
 19:00 - 16:45ישיבת מליאה חגיגית )אולם הכנסים החדש( -
אושרת גני גונן

יום רביעי  16ספטמבר

יום שלישי  15ספטמבר

 10:00 - 09:00אלי כהן  +עודד ויזל )חורשים(  -אושרת גני גונן
 11:00 - 10:00פ.ע בנצי  -מנכ"ל חכ"ל  -אושרת גני גונן
 13:30 - 13:00המשך פ.ע שרון )מנכ"ל המועצה(  -אושרת גני
גונן
 18:00 - 15:00קבלת קהל )לשכה(  -אושרת גני גונן
 16:00 - 15:00פ.ע ליטל רהב  -ס.ר' המועצה  -אושרת גני גונן
 16:30 - 16:15תושב אלישמע  -שיחה אישית  -אושרת גני גונן
 21:45 - 20:30הרמת כוסית לשנה החדשה לבני הנוער )נווה
ימין (

 09:00 - 08:00רונח קאופמן
 09:30 - 09:00נסיעה
 10:30 - 09:30ביקור בבית ספר אילן רמון כיתות ז'  -אושרת +
יובל ארד )ראשי הרשויות(  -נני רייזברג  +נורית )מנהלות מח'
 11:15 - 10:30נסיעה
 12:30 - 11:30צילומים סרטון ברכה לראש השנה
 13:00 - 12:30נסיעה לכפר מלל  -משק גדעון קריסיק -
אושרת גני גונן
 13:30 - 13:00נסיעה
 14:30 - 13:30סגור
 15:30 - 14:30צור נתן בנושא תכניות משרד השיכון
 15:45 - 15:30ועדת גבולות החלפת שטחים ג'לג'וליה  -עדי
רובין ומיקי דמשק ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 17:00 - 16:30רואי מסורי  -מצגת סיכום חצי שנתי
 18:00 - 17:00פ.ע שרון )לשכה(  -אושרת גני גונן
 17:25 - 17:10אריק  -הצעת מתווה לתוכנית פעולה מבוססת
מידע לפיתוח כלכלי )חכ"ל(  -אושרת גני גונן
 18:45 - 17:45דיון ראשי רשויות  -חגי תשרי בצל הקורונה

יום שישי  18ספטמבר

יום חמישי  17ספטמבר
 09:15 - 09:00שיחה עם השר שוסטר  -ועדת גבלות 22.9
 10:00 - 09:30הרמת כוסית לשכה  -אושרת גני גונן
 11:00 - 10:00ישיבת תיאום שבועית משתתפים :שרון )מנכ"ל
המועצה( ,ורד )ע.ר' המועצה( ודניאלה )מנהלת לשכה( -
אושרת גני גונן
 11:30 - 11:00זמן סגור לשכה
 12:30 - 12:00נסיעה
 13:30 - 12:30חנוכת מרכז לוגיסטי בגן חיים  -שר החקלאות
 +לקט ישראל )גן חיים(
 14:00 - 13:30נסיעה
 14:30 - 14:00ישיבת עדכון והרמת כוסית יו"ר ועדים מקומיים
 ,חברי ועד וצוותי צח"י ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 16:30 - 15:00עבודת משרד  -מסמכים ומיילים
 17:00 - 16:15נסיעה
 18:00 - 17:00במתן  -טקס הנחת אבן פינה מועדון וותיקים
)מתן(  -אושרת גני גונן
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ערב ראש השנה )חגים דתיים יהודיים(
 13:30 - 13:00סגור

שבת  19ספטמבר
ראש השנה )היום הראשון( )חגים דתיים יהודיים(
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יום שני  21ספטמבר

יום ראשון  20ספטמבר

צום גדליה )חגים דתיים יהודיים(
 09:30 - 07:30סגור
 10:30 - 09:30פ.ע נני רייזברג  -מנהלת אגף חינוך )- (ZOOM
אושרת גני גונן
 12:00 - 10:30דיון שבועי ועדות גאוג' )מקוון(  -שרון סספורטס -
מנכל מועצת דרום השרון
 14:30 - 13:30הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-
 - (ZOOM) 29.9.20תמי גלס
 15:00 - 14:30סגור
 15:30 - 15:00פ.ע ורד שני )ע.ר' המועצה(  -אושרת גני גונן
 16:00 - 15:30טלפונים  /דואר
 18:00 - 16:00ועדת שימור  -מבנה מסילאים ) - (ZOOMדינה
קישון

ראש השנה )היום השני( )חגים דתיים יהודיים(
 17:00 - 09:00ראש השנה

יום רביעי  23ספטמבר

יום שלישי  22ספטמבר

 10:00 - 09:30רועי סער )כפר סירקין(  -שיחה אישית )- (ZOOM
אושרת גני גונן
 12:00 - 10:30ורד שני )ע.ר' המועצה(  -דגשים לתקציב 20/21
 12:45 - 12:00טלפונים
 13:30 - 13:00היטלי סלילה  -אגוזי וציפי )מקדימה לפגישה
עם רט"ג( ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 14:00 - 13:30ישיבת המשך עם ורד שני  -דגשים לתקציב
 - (ZOOM) 20/21אושרת גני גונן
 15:00 - 14:00הלוויה
 18:00 - 15:00קבלת קהל )לשכה(  -אושרת גני גונן
 15:15 - 15:00ליאת זינגר צור יצחק  +צחי  -יו"ר הנהגת הורים
 תקלות תכופות  -חשמל  -בית אקשטיין כפר מלל  +חנייהבמתחם ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 15:45 - 15:30תושבת כפר מעש  -בנושא רווחה )- (ZOOM
אושרת גני גונן
 16:15 - 16:00רונית שמעון  -מיזם בירקון ) - (ZOOMאושרת גני
גונן
 19:00 - 17:00סגור אישי

 10:30 - 09:30פ.ע שרון סספורטס  -מנכ"ל המועצה
 14:00 - 10:30בחינת שינוי גבולות :יהוד מונסון -דרום השרון -
שלי שינברג )משרד הפנים( ) - (ZOOMשלי שינברג
 16:00 - 15:00פ.ע תמי גלס )מהנדסת הועדה לתכנון ובניה(
) - (ZOOMאושרת גני גונן
 17:00 - 16:00בחינת אפשרות -פתיחת ועדה לחלוקת הכנסות
על שטחי מגשימים ) - (ZOOMלימור ריבלין

יום שישי  25ספטמבר

יום חמישי  24ספטמבר
 10:00 - 09:00כרמל מילכה )מרכז המועצות האזוריות( -
ישיבת הכנה לישיבה עם גיא קפלן מהנדס הועדה המחוזית
ב(ZOOM) 29.9-
 11:00 - 10:00אורי פדלון  -שיחה אישית  -אושרת גני גונן
 12:00 - 11:00התנעת פרויקט נקודת ראות  -גלית וידרמן
)מנהלת אגף בכירה ההון האנושי במשרד הפנים(  -גלית וידרמן
 12:30 - 12:00טלפונים  /דואר
 13:30 - 12:30ישיבת תיאום שבועית משתתפים :שרון )מנכ"ל
המועצה( ,ורד )ע.ר' המועצה( ודניאלה )מנהלת לשכה( -
אושרת גני גונן
 14:30 - 13:30פ.ע לימור ריבלין  -יועמ"ש  -אושרת גני גונן
 15:30 - 14:30עו"ד שחר בן עמי  -פ.ע  -אושרת גני גונן
 17:00 - 16:00מלכי נפתלי )גן חיים(  +חסי אברך )שדה
ורבורג(  -אושרת גני גונן
 17:30 - 17:00נסיעה
 19:00 - 17:30ניחומים
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 13:30 - 13:00סגור

שבת  26ספטמבר

1

אושרת לפרסום

ספטמבר 2020
א ב ג ד ה ו
6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

 27ספטמבר - 2020
 3אוקטובר 2020

אוקטובר 2020
ש
5
12
19
26

א ב ג ד ה ו
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

ש
3
10
17
24
31

יום שני  28ספטמבר

יום ראשון  27ספטמבר

יום כיפור )חגים דתיים יהודיים(
 16:30 - 08:00יום כיפור

ערב יום כיפור )חגים דתיים יהודיים(
 17:00 - 08:00ערב יום כיפור

יום רביעי  30ספטמבר

יום שלישי  29ספטמבר

 08:30 - 08:00דיון בהמלצות החוקרת  -התנגדות תמ"ל
מגשימים
 09:30 - 09:00כנס חשיפה למסגרות שנות שירות ומכינות
 11:00 - 10:00פגישת הכנה לועדת גבולות בעניין חלוקת
הכנסות יהוד מונסון ודרום השרון  -שרון )מנכ"ל( ,לימור
 11:30 - 11:00התייעצות בנושא פעילות מרכז היום לחבר
הותיק ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 12:30 - 11:30פ.ע בנצי -מנכ"ל חכ"ל ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 14:00 - 13:30נסיעה
 14:30 - 14:00בצור יצחק  +נמרוד שושני יו"ר הועד
 15:15 - 15:00קבלת קהל  -תושב כפר מעש  -בנושא הסעות
בני נוער לגני תקווה וקריית אונו ) - (ZOOMאושרת גני גונן
 16:00 - 15:30קבלת קהל  -תושב אלישמע )(ZOOM
 17:00 - 16:00פ.ע ליטל רהב  -ס.ר' המועצה  -אושרת גני גונן
 18:00 - 17:00נסיעה
 17:45 - 17:15עו"ד דנה פריד בנושא הדיפו )שיחה טלפונית(
 20:30 - 19:30פרוייקט עלה  -הקמת כפר לאנשים עם
מוגבלויות  -עם מייסד הפרויקט יהודה מרמלשטיין ודן רונן

 11:00 - 09:30אדית בר )סמנכ"לית פיתוח משרד הפנים( -
צוות ניהול והובלת אשכול השרון ) - (ZOOMאדית בר
 11:30 - 10:00כרמל מילכה )מרכז המוא"ז(  -גיבוש הצעות
החלטה למועצות רמ"י בנושא תעסוקה ) - (ZOOMכרמל מילכה
 13:30 - 13:00סגור
 14:30 - 13:30התנגדות לתוכנית תמ"מ - 39/21/3אזור נופש
מטרפוליני  -אונו  -כפר מעש ) - (ZOOMלימור ריבלין
 16:00 - 14:30ישיבה בנושא :תכנית תממ  21/3שינוי מס' 49
'שינוי הוראות לשטח פיתוח עירוני' – עמדת מרכז המועצות
האזוריות וראשי המועצות האזוריות במחוז מרכז  +נושאים
שוטפים ) - (ZOOMגיא קפלן
 17:00 - 16:00ישיבת הנהלה מורחבת ) - (ZOOMשרון סספורטס
 מנכל מועצת דרום השרון 19:00 - 17:00ועדת משנה לתכנון ובניה ) - (ZOOMתמי גלס
 20:30 - 19:50שיחת זום בנושא מטרו גן חיים )Eyal - (ZOOM
Mamo

יום שישי  2אוקטובר

יום חמישי  1אוקטובר
 11:45 - 10:00הרצאה של מיכל נאור ורניק  -תכנית מתאר
מפורטת מטה יהודה )מרכז המוא"ז( ) - (ZOOMכרמל מילכה
 12:00 - 11:00ישיבת תיאום שבועית משתתפים :שרון
)מנכ"ל( ,ורד )ע.ר' המועצה( ודניאלה )רל"שית( )- (ZOOM
אושרת גני גונן
 12:30 - 12:00סגור
 13:00 - 12:30יובל להב )פיקוח(
 13:30 - 13:00סגור
 14:30 - 13:30טלפונים  /מעבר על דואר
 15:00 - 14:30ישיבה בנושא :הסדרת מגורים בשטח ציבורי
)גיא קפלן-מהנדס הועדה המחוזית מרכז( ) - (ZOOMגיא קפלן
 16:00 - 15:00הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה18/10-
) - (ZOOMתמי גלס
 16:30 - 16:00ישיבת הכנה -תוואי  551/541בחלופות התכנון
 ב  - (zoom) 15.10אושרת גני גונן 17:00 - 16:30דודו בוזגלו )מתן(
 19:00 - 17:00סגור לא לקבוע פגישות
19/01/2021 14:03

ערב סוכות )חגים דתיים יהודיים(
 13:30 - 13:00סגור
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