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27 ספטמבר 2020 - ספטמבר 2020
3 אוקטובר 2020

יום שני 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

 יום כיפור08:00 - 16:30

יום רביעי 30 ספטמבר
 דיון בהמלצות החוקרת - התנגדות תמ"ל 08:00 - 08:30

מגשימים
 כנס חשיפה למסגרות שנות שירות ומכינות09:00 - 09:30
 פגישת הכנה לועדת גבולות בעניין חלוקת 10:00 - 11:00

הכנסות יהוד מונסון ודרום השרון - שרון (מנכ"ל), לימור 
 התייעצות בנושא פעילות מרכז היום לחבר 11:00 - 11:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הותיק
 - אושרת גני גונן (ZOOM) פ.ע בנצי- מנכ"ל חכ"ל11:30 - 12:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 בצור יצחק + נמרוד שושני יו"ר הועד14:00 - 14:30
 קבלת קהל - תושב כפר מעש - בנושא הסעות 15:00 - 15:15

 - אושרת גני גונן (ZOOM)בני נוער לגני תקווה וקריית אונו
 (ZOOM) קבלת קהל - תושב אלישמע 15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה16:00 - 17:00
 נסיעה17:00 - 18:00
 (שיחה טלפונית) עו"ד דנה פריד בנושא הדיפו17:15 - 17:45
 פרוייקט עלה - הקמת כפר לאנשים עם 19:30 - 20:30

 מוגבלויות - עם מייסד הפרויקט יהודה מרמלשטיין ודן רונן 

יום שישי 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

 סגור13:00 - 13:30

שבת 3 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

יום ראשון 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור
 ערב יום כיפור08:00 - 17:00

יום שלישי 29 ספטמבר
 אדית בר (סמנכ"לית פיתוח משרד הפנים) - 09:30 - 11:00

 - אדית בר (ZOOM)צוות ניהול והובלת אשכול השרון 
 כרמל מילכה (מרכז המוא"ז) - גיבוש הצעות 10:00 - 11:30

 - כרמל מילכה (ZOOM)החלטה למועצות רמ"י בנושא תעסוקה
 סגור13:00 - 13:30
 התנגדות לתוכנית תמ"מ 39/21/3 -אזור נופש 13:30 - 14:30

 - לימור ריבלין (ZOOM)מטרפוליני - אונו - כפר מעש
 ישיבה בנושא: תכנית תממ 21/3 שינוי מס' 49 14:30 - 16:00

'שינוי הוראות לשטח פיתוח עירוני' – עמדת מרכז המועצות 
האזוריות וראשי המועצות האזוריות במחוז מרכז + נושאים 

 - גיא קפלן (ZOOM)שוטפים
 - שרון סספורטס  (ZOOM) ישיבת הנהלה מורחבת16:00 - 17:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 - Eyal  (ZOOM) שיחת זום בנושא מטרו גן חיים 19:50 - 20:30

Mamo

יום חמישי 1 אוקטובר
 הרצאה של מיכל נאור ורניק - תכנית מתאר 10:00 - 11:45

 - כרמל מילכה (ZOOM)מפורטת מטה יהודה (מרכז המוא"ז)
 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: שרון 11:00 - 12:00

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

 סגור12:00 - 12:30
 יובל להב (פיקוח) 12:30 - 13:00
 סגור13:00 - 13:30
 טלפונים / מעבר על דואר13:30 - 14:30
 ישיבה בנושא: הסדרת מגורים בשטח ציבורי 14:30 - 15:00

 - גיא קפלן (ZOOM)(גיא קפלן-מהנדס הועדה המחוזית מרכז)
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-18/10 15:00 - 16:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 ישיבת הכנה -תוואי כבישים 551/541 בחלופות 16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונן (zoom)התכנון - ב 15.10 
 דודו בוזגלו (מתן)16:30 - 17:30
 טלפונים ומעבר על דואר17:30 - 19:30
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4 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
10 אוקטובר 2020

יום שני 5 אוקטובר
חול המועד סוכות

 טלפונים + שיחות "זום" אישיות חברי מליאה10:00 - 15:30
 - אושרת גני  (ZOOM) אורי מרגלית (רמת הכובש)12:00 - 13:00

גונן
21:00 - 19:00M1 ישיבת הנהלה בנושא דיפו מטרו (ZOOM)  - 

אושרת גני גונן

יום רביעי 7 אוקטובר
חול המועד סוכות

 סגור09:00 - 10:00
 ראש הממשלה בנימין נתניהו - שיחת זום עם 13:00 - 14:30

 ראשי הרשויות: השלבים הבאים של המאבק בנגיף הקורונה
(ZOOM)Or Kobi - 

 - שרון סספורטס (ZOOM) שיחת תושבים אלישמע 19:00 - 20:00
- מנכל מועצת דרום השרון

יום שישי 9 אוקטובר
חול המועד סוכות

שבת 10 אוקטובר
שמיני עצרת

יום ראשון 4 אוקטובר
חול המועד סוכות

 פגישות "זום" חברי מליאה10:00 - 15:30
 (שדה ורבורג ) מפגש תושבים בנושא דיפו מטרו 18:00 - 20:00

יום שלישי 6 אוקטובר
חול המועד סוכות

 פ.ע שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה)09:00 - 10:00
 טלפונים חברי מליאה12:00 - 14:30
 ישיבת הנהלה עם נציגי גן חיים ושדה ורבורג 19:00 - 21:00

M1 בנושא דיפו מטרו(ZOOM) אושרת גני גונן - 

יום חמישי 8 אוקטובר
חול המועד סוכות

 סגור10:45 - 12:30
 -  (ZOOM) פעילות מועדוני קהילה ומרכזי היום13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 פורום מייעץ - ראשי רשויות בראשות פרופ' 14:00 - 16:00

 -  (ZOOM)איתמר גרוטו (המשנה למנכ"ל משרד הבריאות)
איתמר גרוטו

 פאנל התנועה החדשה - לזכרו של יוסי יפה ז"ל 19:00 - 20:00
 (ZOOM)- מפגש עם בני נוער

  שר החקלאות - אלון שוסטר - נשים בחקלאות 20:00 - 20:30
(ZOOM)

 פגישה עם צוותי צח"י ישוביים - פעילות 20:30 - 21:30
 (ZOOM)לעצירת התחלואה בישובים
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11 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
17 אוקטובר 2020

יום שני 12 אוקטובר
 טלפונים +מעבר על הודעות09:00 - 10:00
 - אושרת   פ.ע יובל קדוש -  מ"מ דוברת המועצה10:00 - 10:30

גני גונן
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 12:00

מנכל מועצת דרום השרון
 פגישת הכנה לקראת פגישות עם קובי 12:00 - 13:00

בליטשטיין סמנכ"ל תשתיות מ.התחבורה (15.10) + ניסים פרץ
 - אושרת גני גונן (ZOOM)מנכ"ל נתיבי ישראל (19.10)

 פגישה בנושא מסדרונות אקולוגיים - משרד 13:30 - 14:30
 - רעות חזן (ZOOM)החקלאות + חוף השרון ודרום השרון 

 הלוויה 15:00 - 16:00
 אביבה בן רפאל - גיוס משאבים וחינוך + דוד 16:30 - 17:30

 - נני רייזברג (zoom)גרוס + נני (מנהלת אגף חינוך)
 מטה רשויות קביעת פרמטרים לתוכנית רמזור 17:30 - 18:30

עם פרופסור גמזו - חיים ביבס, שי חג'ג', שלמה דולברג, איציק 
 - שלמה דולברג (ZOOM)אשכנזי + ראשי רשויות

יום רביעי 14 אוקטובר
 מעבר על הודעות, דואר וטלפונים09:00 - 11:30
 -  (היכל תרבות) צילומים - טקס לזכר יצחק רבין 11:30 - 12:30

רעות שושן
 פגישה עם מפקד מחוז פקע"ר אריאל בליץ  וצחי12:30 - 13:00

 - יואב סבן (חדר ישיבות מליאה)גולדשטיין מפקד הנפ"א הצבאית
 פ.ע רוני - דוברת המועצה13:00 - 13:30
 הכנה לפגישה עם מנכ"ל משרד הכלכלה  דוד 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןלפלר - שרון סספורטס (מנכ"ל)
 פורום ראשי רשויות מייעץ לשר הבריאות 14:15 - 15:30

 - אנה לרנר-זכות (ZOOM)בתקופת הקורונה
 הכנה למפגש עם מנכ"ל משרד התחבורה - ר' 16:15 - 16:45

 -  (ZOOM)עיריית טירה + ר' מועצת כוכב יאיר + ר' עיריית כ"ס
רפי סער

 הלוויה17:00 - 18:00
 (שיחה טלפונית נני רייזנברג- מנהלת אגף החינוך18:00 - 18:30

 - אושרת גני גונן)

יום שישי 16 אוקטובר

שבת 17 אוקטובר

יום ראשון 11 אוקטובר
 ביקור בכפר סירקין - רועי סער יו"ר ועד מקומי 09:30 - 12:00

 + חברי ועד מקומי וחברי המליאה וועד האגודה החקלאית
 - אושרת גני גונן(כפר סירקין)

 (כפר  כפר סירקין - גל פרנקל + שרון סספורטס12:00 - 12:45
 - אושרת גני גונןסירקין)

 נסיעה12:45 - 13:30
 דואר / טלפונים13:30 - 14:30
 שרון (מנכ"ל) ויואב (תפעול) - הערכת מצב 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)קורונה במליאה
 זמן לשכה15:00 - 15:30
 פ.ע רוני - דוברת המועצה15:30 - 16:00
 (שיחה טלפונית) אשר בן עטיה16:00 - 16:30
 (שיחה טלפונית  גיורא שחם (מנכ"ל רשות המים)17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונן)
 -  (ZOOM) הכנה לדיון בנושא כביש 551 + 17:30541 - 18:00

אושרת גני גונן
 - אושרת  (אושרת) פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה18:00 - 19:00

גני גונן

יום שלישי 13 אוקטובר
 - אושרת  פ.ע  שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:00 - 10:00

גני גונן
 שיחה טלפונית רו"ח בועז מקלר ומילכה כרמל 10:00 - 10:30
 - אושרת גני גונן (טלפונית)(מרכז המוא"ז)
 - אושרת גני גונן גיא כהן - איאד מנצור - בית ברל10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי (גזבר המועצה)11:00 - 12:00

 פ.ע רוני ברקול - דוברת המועצה12:00 - 12:30
 טלפונים / מעבר על דואר14:00 - 15:00
 הלוויה15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת מליאת המועצה17:00 - 20:00

יום חמישי 15 אוקטובר
 - אושרת גני גונן דוד לפלר מנכ"ל משרד הכלכלה08:30 - 09:30
 דיון הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית - 09:30 - 11:30

 (ZOOM)דרכי מזרח השרון תמ"א/31/א/ 1/14
 קובי בליטשיין  (משרד התחבורה) - בנושא 11:30 - 12:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)כביש 531 + עוקף ניר אליהו
 ישיבת שבועית - שרון (מנכ"ל), ורד (ע.ר' 12:30 - 13:30

המועצה) ודניאלה (רל"ש)
 פ.ע רוני- דוברת המועצה13:30 - 14:00
 טל אלכסנדרוביץ, מיכאל ויובל דדוש - משרד בן15:00 - 15:30

 - Ben Horin & Alexandrovich Office  (ZOOM)חורין אלכסנדרוביץ 
Dana Zitun-

 שירה כץ  -  מנכ"לית אשכול במחוז דרום 15:30 - 16:30
 ישיבת הכנה-לפגישה 19/10 עדיאל שמרון - 17:00 - 18:00

 - כרמל מילכה (ZOOM)חלף היטל השבחה זכויות במקרקעין
 (שיחה טלפונית ) קובי בליטשיין (מ.התחבורה)18:00 - 18:45
 המשך הכנה למפגש עם מנכ"ל משרד 19:00 - 20:00

התחבורה - ר' עיריית טירה + ר' מועצת כוכב יאיר + ראש 
 (ZOOM)עיריית כ"ס
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18 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
24 אוקטובר 2020

יום שני 19 אוקטובר
 - אושרת גני גונן נסיעה לירושלים  08:00 - 10:00
 מרכז המועצות האזוריות - היכרות, הסכם חלף 10:00 - 11:00

היטל השבחה, זכויות במקרקעין ושונות- מנכ"ל רמ"י עדיאל 
 נסיעה11:00 - 12:30
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:00 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
   מנכ"ל נתיבי ישראל - ניסים פרץ + גונן סער 12:00 - 13:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 מועצת האשכול ופורום ראשי הרשויות: בחירת 13:00 - 14:00

 - נירית טיירי (ZOOM)מנכ"ל ויו"ר לאשכול
 ראיון רדיו FM 90 - בנושא הדיפו 13:00 - 13:15
 מעבר על דואר / טלפונים14:00 - 15:00
 תכנית מתאר כוללנית כפר סבא בועדה 15:00 - 16:00

 - תמי גלס (ZOOM)המחוזית - תמי גלס (מהנדסת הועדה)
 - אריק ליבוביץ (ZOOM) ועדה כלכלית אסטרטגית16:30 - 17:45
 - אושרת  (ZOOM) ישיבת הנהלת מליאת המועצה18:00 - 19:30

גני גונן
 מפגש חקלאים עם שר החקלאות אלון שוסטר 20:00 - 21:30

יום רביעי 21 אוקטובר
 נסיעה09:00 - 09:30
 פגישה עם ליטל (סגנית), נמרוד שושני (יו"ר 09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונןועד צור יצחק) ויריב אברהם (צור יצחק)
 נסיעה10:30 - 11:30
 - שוש  (ZOOM) ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון11:00 - 12:00

סבן
 - אושרת גני גונן (טלפונית ) שרה ימיני - נווה ימין12:00 - 12:15
 פ.ע רוני - דוברת המועצה12:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) רחל סייג אלישמע13:30 - 13:45
 - אושרת גני גונן (ZOOM) חיים כהן14:00 - 14:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) איילת סגל14:30 - 14:45
 באהרונוביץ עם נני (מ.אגף חינוך) - חלוקת 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונן (ביה"ס אהרונוביץ )מחשב לכל מורה 
 מנכ"ל משרד התחבורה -החלטה בנושא 15:30 - 16:15

 - עופר מלכה (ZOOM)התנגדות לדיפו 
 מטה רשויות-תכנית רמזור- חיים ביבס, שי חג'ג',17:00 - 18:00

 - שלמה  (ZOOM)שלמה דולברג, איציק אשכנזי + ראשי רשויות
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס. ר' המועצה18:00 - 19:00

יום שישי 23 אוקטובר

שבת 24 אוקטובר

יום ראשון 18 אוקטובר
 נסיעה לירושלים08:30 - 10:00
 (שיחת ועידה) רועי סער09:30 - 10:00
 עופר מלכה (מנכ"ל משרד התחבורה) - בנושא 10:00 - 12:00

 - עופר מלכה (חדר דיונים, דיפו רכבת קלה ירושלים )ביטול דיפו
 נסיעה12:00 - 13:30
  פגישת הכנה גבעת השלושה - לימור ותמי13:00 - 13:30

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 התנועה החדשה - שירי ארדיטי נחום, יואל 13:30 - 14:00

זילברמן וראשי מועצות בנושא היערכות לשנת תשפ"א ועדכון 
 - שירי ארדיטי (ZOOM)בשינויים בשטח 

 -  (ZOOM) גבעת השלושה - בנושא בית עלמין14:00 - 15:00
אושרת גני גונן

 זמן לשכה15:00 - 16:00
 הכנה לדיון מהיר של ח"כים: איתן גינזבורג, רם 16:00 - 17:00

בן ברק (20.10) - תכנית סירקין דרום - רועי סער + איתי בן 
 - אושרת גני גונן (ZOOM)חורין + ענת בן מנחם 

 -  (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:30
תמי גלס

יום שלישי 20 אוקטובר
 פרוייקט "נקודת ראות" - פגישת ראשות צוותים 09:00 - 10:00

 - גלית וידרמן (ZOOM)(משרד הפנים- מינהל ההון האנושי)
 "נקודת ראות" - פגישת זום עם מנכ"ל משרד 09:40 - 10:10

הפנים + ראשי צוותים
 ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת: דיון מהיר 10:00 - 11:30

של ח"כים: איתן גינזבורג, רם בן ברק - בנושא תכנית סירקן 
 - אושרת גני גונן (ZOOM)דרום - אלעד

 קבוצת עבודה של ראשי רשויות-משרד 11:15 - 12:45
 - Or Kobi (ZOOM)הבריאות בנושא חקירות אפידמיולוגיות

 -  (ZOOM) היערכות לחורף- יואב סבן (תפעול)12:00 - 13:00
יואב סבן

 - אושרת גני גונן פ.ע תמי גלס13:00 - 14:00
 שלי שינברג (משרד הפנים) - ועדה גיאוגרפית 14:30 - 17:00

לבחינת חלוקת הכנסות: יהוד מונסון, דרום השרון ,סביון , 
 - שלי שינברג (ZOOM)קריית אונו, אור יהודה

 טקס השקת תכנית  "ארגז דיגיטלי לכל מורה" 18:00 - 19:00
 - אושרת גני גונןעם קרן "אתנה" ומשרד החינוך

  ועדת בטחון מתן + הדר שושני (יו"ר ועד מתן)21:00 - 23:00
(ZOOM)hadarwk@gmail.com - 

יום חמישי 22 אוקטובר
 - אושרת גני גונן (ZOOM) מפגש מזכ"לי ישובים08:00 - 09:00
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין (יועמ"ש)09:30 - 10:30
 -  (ZOOM) פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך10:30 - 11:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) פ.ע שרון - מנכ"ל 11:30 - 12:00
 פ.ע רוני - דוברת12:00 - 12:30
  ראשי רשויות בנושא התנגדות תחנת הכוח      12:30 - 14:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 פגישת הכרות עם עזרא ימין מנכ"ל חברת ערים14:00 - 14:30

 -  (ZOOM)- צפי פלד (סגן) ומורן סלע (מינהלת צור יצחק)
אושרת גני גונן

 - Arc - I.G Eisen (ZOOM) משרד השיכון15:00 - 15:30
 (ZOOM) תחנות כוח - עדכונים17:00 - 18:00
 הרצאתה של הילה אלרואי במסגרת חודש 18:00 - 19:00

 - מירית כץ (ZOOM)המודעות לסרטן השד
 מולי אורן + ליאת זולטי (חברות מליאה) בנושא19:00 - 19:15

 - אושרת גני גונן (שיחת ועידה טלפונית)"תרמוקיר" 
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יום שני 26 אוקטובר
 פגישה בנושא התנגדות ראשי הרשויות לקידום 09:00 - 10:00

 -  (ZOOM)המטרו לתוואים + פורום ראשי רשויות השרון
Mayor-Moshe Fadlon

 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי (גזבר המועצה)10:00 - 11:00

 - אושרת  פ.ע  שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה11:00 - 11:30
גני גונן

 דיון עם שר החינוך ח"כ יואב גלנט - בנושא 11:30 - 12:30
 - חיים ביבס (zoom)מתווה חזרה ללימודים

  פורום ראשי רשויות בראשות שר הבריאות12:00 - 13:00
(ZOOM)שלומית אבני - 

 פ.ע רוני- דוברת המועצה13:30 - 14:00
 צילום לקליפ ראשי רשויות קמפיין "צובעים את 14:00 - 14:30
 - אושרת גני גונןישראל בירוק" 
 מעבר על דואר טלפונים14:30 - 17:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת מליאה 17:00 - 20:00

יום רביעי 28 אוקטובר
 אסטרטגיה בקיצור נמרץ - שרון (מנכ"ל), אשל 08:45 - 09:45
 - אושרת גני גונן (ZOOM)ואריק (חכ"ל)

 (במרכז היום לחבר  נווה ימין - אוטובוס  שירות 10:00 - 10:30
 - אושרת גני גונןהוותיק נווה ימין)
 רועי אמזל - מצגת דוח חוקר ותמ"ל מגשימים - 10:30 - 11:30

שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), תמי (מהנדסת הועדה)+ נציגי 
 - אושרת גני גונן  פ.ע רוני - דוברת המועצה11:30 - 12:00
 (חצר  מפגש פרידה מיורם- מנהל אגף התפעול 12:00 - 13:00

 - לירן בנימיןהמועצה)
 א.ת בנימין - שרון, תמי, בנצי, לימור, אמיר, צפי 13:30 - 14:30
 נסיעה15:00 - 16:30
 שיחת זום ראשי הרשויות - שר החינוך יואב 15:00 - 16:00

 - Or Kobi (ZOOM)גלנט
 פגישה עם שר הרווחה איציק שמולי - בנושא 16:30 - 17:30

קידום הפרוייקט להקמת כפר לאנשים עם מוגבלויות + דן רונן 
 נסיעה17:30 - 19:00
 הרצאה של דביר קריב (מחנך בבית חינוך 18:45 - 19:45

 (ZOOM)ירקון)  - יום הזיכרון לרבין ז"ל 

יום שישי 30 אוקטובר
 (מתן) יום הדיגיטל לותיקים במתן (רונית גטניו)11:15 - 12:15

שבת 31 אוקטובר

יום ראשון 25 אוקטובר
 מעבר על דואר09:00 - 11:00
  ביקור עזריאל מנהל אדמיניסטרטיבי עמי אסף12:00 - 13:00

(הוד השרון )
 מתווה חינוך קורונה עם שר האוצר - חיים ביבס,14:00 - 15:00

 - חיים ביבס (ZOOM)שי חג'ג', שלמה דולברג + ראשי רשויות
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה15:30 - 16:30
 מפגש ראשי רשויות בנושא התנגדות לתחנות 16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הכח 
 פ.ע רוני - דוברת המועצה16:30 - 17:00
 אלעד קנדל + החברה הכלכלית כפר סבא - 17:00 - 18:00
 - אלעד קנדלגגות סולאריים
 רותי פרום - סמנכ"לית תכנון ופיתוח הכפר 18:15 - 18:45

 (שיחה טלפונית )במשרד החקלאות
  פגישת הכנה בנושא אנ"מ אונו (27.10 - דיון 19:00 - 20:00

המועצה הארצית) - לימור, תמי, אמיר, עו"ד אלי וילצ'יק + 
 - אושרת גני גונן (ב ZOOM)נציגי כפר מעש

יום שלישי 27 אוקטובר
 - אושרת גני גונן הדר שושני (יו"ר מתן)09:00 - 10:00
 הרצאה לעובדי המועצה בנושא "ניהול שיחה 09:00 - 09:45

 - ליטל רהב (ZOOM)מאתגרת" בחסות מרכז הגישור במועצה
 אישורי רוכלות בתחום המועצה - לימור 10:00 - 11:00

 (חדר (יועמ"ש), אלי (רישוי עסקים), יהודה, ליאור (תפעול)
 - אושרת גני גונןמליאה)

 נסיעה11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן חנוכת כביש עוקף ניר אליהו11:30 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 ישיבת המועצה הארצית - אנ"מ אונו (אזור נופש15:40 - 17:10

 - אושרת גני גונן (zoom)מטרופוליני)
 -  (ב ZOOM) מפגש יושבי ראש ועדים מקומיים18:30 - 20:00

אושרת גני גונן

יום חמישי 29 אוקטובר
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 - עדי  (ZOOM) דיון צוות מלווה - תמ"א/31/א09:00 - 12:00
סילברמן

 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה של 09:00 - 10:00
 - תמי גלס (ZOOM)ה-9/11

 שת"פ כפר ברא דרום השרון - מיזם חדשני- 10:00 - 11:00
MOONA חינוכי טכנולוגי(ZOOM) אושרת גני גונן - 

 ישיבת תיאום שבועית: אושרת, שרון, ורד 11:00 - 12:00
 - אושרת גני גונןודניאלה

 טל אלכסנדרוביץ (משרד בן חורין 12:10 - 13:10
 פ.ע רוני - דוברת המועצה14:00 - 14:30
 צוות חקירות אפידימיולוגיות  - ורד, אורית, מאי,14:30 - 15:00
 - אושרת גני  (ZOOM) ניב גרנות - איחוד והצלה 15:00 - 15:30
 עדי לוי סקופ (חברת מליאה כ"ס ירוקה)- 15:30 - 16:00
 -  פ.ע תמי ודינה (ועדה מקומית לתכנון ובניה)16:30 - 17:00
 מפגש מנהלי ביה"ס + הנהגת הורים - חזרה 18:00 - 19:00
  שידור טקס מועצתי יום הזיכרון לרבין ז"ל20:00 - 20:40
  מפגש נוער בנושא יום הזיכרון ליצחק רבין 20:30 - 21:30
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