
1 אושרת לפרסום11:39 03/06/2021

שוהדגבא
12345

6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

דצמבר 2020

שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

1 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
7 נובמבר 2020

יום שני 2 נובמבר
 סגור07:30 - 09:00
 -  (ZOOM) פגישת זום - בן חורין אלכסנדרוביץ 09:00 - 10:00

Ben Horin & Alexandrovich Office - Or Harel
 - אושרת גני גונן יואב סבן - מנהל אגף תפעול11:00 - 12:00
 מילכה כרמל - ראש תחום תכנון וקרקעות מרכז12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןהמוא"ז
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל13:00 - 14:00
 דינה (ועדה)- הצגת חומרים ועדת משנה - כביש14:30 - 14:45

 - אושרת גני גונןעינת - ראש העין 
 עו"ד עמית יפרח - מזכ"ל תנועת המושבים + 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)תמי גלס (מהנדסת הועדה)
 מפגש יו"רים ועד אגודה - הקמת סככות 16:30 - 17:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)סולריות על מגרשי ספורט + עדכונים

יום רביעי 4 נובמבר
 - אושרת גני גונן פע לימור09:30 - 10:00
 -  (חדר מליאה) אלוף פיקוד העורף - אורי גורדין 10:00 - 11:00

אושרת גני גונן
  קבוצת עבודה ראשי רשויות בנושא חינוך10:30 - 12:15

(ZOOM)פולינה קמפינסקי - 
 (אולם כנסים  אירוע פרישה - גאולה (לישכה)13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונן(-1))
 מפגש ראשי רשויות עם שר האוצר ישראל כץ 14:00 - 15:00

 - Or Kobi (ZOOM)ושר החינוך יואב גלנט
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

גני גונן

יום שישי 6 נובמבר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 7 נובמבר

יום ראשון 1 נובמבר
 בית ספר אהרונוביץ09:00 - 10:00
 טלפונים ומעבר על דואר10:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה13:00 - 14:00
 טלפונים ומעבר דואר14:00 - 16:00
 נסיעה16:00 - 16:30
 ביקור במושב שדי חמד -  16:30 יו"ר ועד אגודה16:30 - 18:30

 (מזכירות שדי דויד סיון  17:30 יו"ר ועד מקומי גל הראל קפלן 
 - אושרת גני גונןחמד)

יום שלישי 3 נובמבר
 צילומים - כתבת מאבקי המועצה לגלובס - עם 09:00 - 13:30

 - אושרת גני גונןרוני (דוברת המועצה)
 ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת - החשש 14:00 - 15:00

לאי עמידתה של המדינה במחויבותה להפחתת גזי החממה 
 - אתי לוי -  (ZOOM)בשל הפגיעה בייצור חשמל מגגות סולאריים

מינהל כנסת מרכז שלטון מקומי
 השרה לשוויון מגדרי חברתי מירב כהן - העלאת14:15 - 15:15

 גיל הפרישה לנשים 
https://us02web.zoom.us/j/85822851153?pwd=a0N6QzMwbW8vd)

(WxadTJLUFl0d2JZZz09אילנית ביטון | לשכת ראשת המועצה גזר - 
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב14:30 - 15:30

גני גונן
 - אושרת (ZOOM) יעלה מקליס - ראש עיריית יהוד15:30 - 16:15

גני גונן
 לימור (יועמ"ש) הכנה לפגישה עם מוטי לנדאו -16:45 - 17:00

 - אושרת גני גונןראש מועצת סביון
 חלוקת הכנסות מהמקב"ת: מוטי לנדאו ראש 17:00 - 18:00

מועצת סביון גני יהודה, דנה פינס סגנית' שרון סספורטס 
 - מוטי לנדאו (ZOOM)מנכ"ל

יום חמישי 5 נובמבר
 טלפונים ומעבר על דואר09:00 - 10:00
 פ.ע רוני - דוברת המועצה10:00 - 10:30
 מפגש סטודנטים לתואר שני במסלול מיוחד 11:00 - 11:15

 - נני רייזברג (אולם מליאה)לניהול מערכות חינוך במועצה
 -  (ZOOM) הכנה לפגישה עם רט"ג  אגוזי (גזבר)11:30 - 12:00

אושרת גני גונן
 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: אושרת, שרון,12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)ורד ודניאלה
 רשות הטבע והגנים - שאול גולדשטיין (מנכ"ל 14:00 - 15:00

 - שאול גולדשטיין Shaul Goldstein (אושרת)רט"ג)  ורועי שטראוס
 -  (zoom) בת חן ויינהבר + נני רייזנברג (חינוך) 15:30 - 16:30

נני רייזברג
 מעבר על דואר וטלפונים16:30 - 19:00
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8 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
14 נובמבר 2020

יום שני 9 נובמבר
 מעבר על דואר וטלפונים08:00 - 09:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה10:00 - 11:00

 הכנה - בחינת שינוי גבולות יהוד מונסון דרום 11:00 - 12:00
 - אסף יצחקי [Assaf Itzhaki] (ZOOM)השרון 

  טל אלכסנדרוביץ (בן חורין אלכסנדרוביץ)12:00 - 12:30
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 הכנה לפגישה עם שר הביטחון ושר החקלאות - 12:45 - 13:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM)ראשי רשויות

 מפגש בנושא מדיניות תכנון וקרקעות במרחב 13:00 - 13:30
 (ZOOM)הכפרי בראשות שר הביטחון ושר החקלאות

 פגישת סיכום ראשי רשויות - שר הבטחון ושר 13:40 - 14:10
 - אושרת גני גונן (ZOOM)החקלאות 

 תמי - הכנה לקראת ועדת המשנה לתכנון ובניה14:00 - 14:30
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה14:30 - 16:00
 נסיעה16:45 - 17:00
 (מזכירות נווה  אייל אברמוב - יו"ר אגודה נוה ירק17:00 - 17:30
 (מועדון גדול - (כותנה) ישיבת ועד אגודה נווה ירק17:30 - 19:30

יום רביעי 11 נובמבר
 סגור אישי08:00 - 11:00
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן גילי גולדשטיין 11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) א.ת בנימין12:15 - 13:00
 -  (טלפוני) ראיון ברדיו 90 על התנגדות לדיפו13:15 - 13:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן יובל קדוש (מ.מ דוברת המועצה)13:30 - 14:00
 - Ben  (ZOOM) טל וצוות בן חורין אלכסנדרוביץ 14:00 - 15:00

Horin & Alexandrovich Office - Or Harel
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני  (ZOOM) מאיר ויזל- עסקים במועצה15:00 - 15:15

גונן
  מיקי הרמן - פעילות התנדבותית במועצה15:30 - 16:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 מטה רשויות עם פרופ' רוני גמזו, הפרוייקטור 17:00 - 18:00
 פתיחת קורס מנהיגות את המחר בשיתוף 17:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00
 מפגש עדכון ותודה - צוות המאבק בתחנות הכח19:00 - 19:45

יום שישי 13 נובמבר
 סגור08:00 - 10:30
 כרמל ואריאלה11:00 - 12:00

שבת 14 נובמבר

יום ראשון 8 נובמבר
 מעבר על דואר וטלפונים09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן השקת רכב שיתופי במועצה10:00 - 11:00
 מעבר על דואר / טלפונים11:00 - 12:30
 רישום זוגות לרשויות - ח"כ יוראי להב הרצנו - 12:30 - 13:30

 - ליטל רהב (חדר מליאה )ליטל, דנה ורוני
 - אושרת גני  (לשכה ) דב רקוביץ + נני רייזברג 14:00 - 15:00

גונן
 מפקד משטרת כ"ס הנכנס - סנ"צ שרון מנור + 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (מליאה)רמ"ד שלהב וקחי - היכרות
 (אושרת) דרוויש ראבי - ראש מועצת ג'לג'וליה16:00 - 16:30
 ששי (מנהל רשות הספורט) + שרון (מנכ"ל) - 16:30 - 17:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM)פגישת עבודה

יום שלישי 10 נובמבר
 התנגדות להפקדת הדפו - רוני (דוברת 08:30 - 09:00

 - רוני בן שטחהמועצה)
 מועצה ארצית לתכנון - בנושא תחנות כח 09:00 - 12:00

במדינת ישראל 
 בחינת שינוי גבולות בן: עיריית טירה – מועצה 11:00 - 14:00

 ( הוועדה אזורית דרום השרון – מועצה אזורית לב השרון 
 - לימור ריבליןהגאוגרפית מרכז, רמלה)

 פ.ע. רוני (דוברת)14:00 - 14:30
  בחינת שינוי גבולות: יהוד מונסון - דרום השרון 14:30 - 16:00

(ZOOM / הוועדה הגאוגרפית מרכז - רמלה)שלי שינברג - 
 גולן סמנכ"ל פיתוח עיסקי חב' מגאור + שרון 17:00 - 18:00

 סספורטס מנכ"ל המועצה ואיתן בן ציון מנכ"ל החב' הכלכלית
 - אושרת גני גונן(חדר ישיבות מליאה )

יום חמישי 12 נובמבר
 עו"ד עמית יפרח - מזכ"ל תנועת המושבים + 09:00 - 10:30

 - אושרת גני גונןתמי גלס
 - אושרת גני גונן אשר אלון + תמי גלס (ועדה)10:30 - 11:00
 ראשי רשויות בשרון+ מהנדסים בנושא כביש 11:00 - 12:00

541/551(ZOOM) רפי סער - 
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ גילה 12:00 - 13:00

 - Or Kobi (ZOOM)גמליאל- השרה לאיכות הסביבה
 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: אושרת, ללא 13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (אושרת)שרון -  ורד ודניאלה
 עזרא ימין מנכ"ל חברת ערים - צפי פלד ומורן 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)סלע
 נסיעה15:00 - 15:30
 (בית עלמין צבאי כפר אזכרה ברק ועמיחי איטקיס15:30 - 17:30

סבא)
 לא חובה שאושרת תשתתף - לידיעה - שיעור 20:30 - 21:15

 - Einat Adir  (זום)אחר - מפגש הדרכה עם הורי קהילת עמי אסף
Sapir -
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15 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
21 נובמבר 2020

יום שני 16 נובמבר
 סגור אישי 07:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש12:30 - 13:30
 פ.ע רוני - דוברת13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן אורי פדלון14:00 - 14:30
 מעבר דואר / טלפונים14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי מרגלית (ס.ר' המועצה)15:00 - 16:00
 בנצי (מנכ"ל כלכלית)16:00 - 16:15
  תוכנית מתאר כוללנית - פורום הקיבוצים16:30 - 17:30

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 - אושרת גני גונן בנצי (מנכ"ל כלכלית)17:30 - 18:00

יום רביעי 18 נובמבר
 מינהל התכנון מחוז מרכז - צפיפויות במגזר 09:00 - 11:00

 - גיא קפלן (ZOOM)הכפרי
 דיון בועדת הכלכלה בכנסת בנושא - פרויקט 09:00 - 10:00

המטרו בגוש דן ומיצוי זכויות הציבור
 מיכאל סלומון ויובל דדוש מבן חורין 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןאלכסנדרוביץ + רוני (דוברת)
 פ.ע רוני (דוברת)13:00 - 13:30
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-14:0029/11 - 15:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה15:30 - 16:30

גני גונן
 הילה - שיחה אישית17:00 - 17:30
 ביקור אבלים18:15 - 19:15

יום שישי 20 נובמבר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 21 נובמבר

יום ראשון 15 נובמבר
 מעבר על דואר וטלפונים09:00 - 10:30
 בנצי (כלכלית) - הכנה לקראת ישיבת 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונןהדירקטוריון - הצגת מנהלת א.ת בנימין
  ד"ר גדי ביאליק - תכנית אסטרטגית לחנוך11:00 - 12:00

(ZOOM)נני רייזברג - 
 ישובים גדולים מרכז המועצות האזוריות-משרד 12:00 - 13:00

 - לימור וקנין (ZOOM)הפנים
 ועדת תכנון וקרקעות - מרכז המועצות 13:10 - 14:40

 - כרמל מילכה (ZOOM)האזוריות
 -  הצגת תוצרים - מסע לעיצוב תמונה חינוכית 17:00 - 19:00

ענת טוינה

יום שלישי 17 נובמבר
 נסיעה09:00 - 09:30
 ביקור במכינת מגדלור - עם נני (חינוך) ומירית 09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (בית ברל)(תרבות נוער וצעירים)
 נסיעה11:30 - 12:00
 ד"ר פרום (סמנכ"לית מ. החקלאות) בנושא כפר12:00 - 12:30

 - רותי פרום אריכא [ Ruti From-Arica] (ZOOM)סירקין
 - Yuval Dadush (טלפוני) רוני (דוברת) + מיכאל12:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה)13:00 - 14:00
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 14:00 - 15:00

מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון סספורטס (מנכ"ל)15:00 - 16:30
 לימור (יועמ"ש) - לפ.ע שרון בעניין מתחם 15:00 - 15:10

 - אושרת גני גונןאהרונוביץ כפר מלל
 שחר (נוער וצעירים) - בנושא מילגאים15:10 - 15:20
  פגישת המשך אנ"מ אונו - לימור, תמי, אמיר, 16:30 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 ניחום אבלים 18:00 - 18:30
 - ענת טוינה (ZOOM) הרצאה אנאבלה שקד21:00 - 22:00

יום חמישי 19 נובמבר
 - שרון סספורטס -  (מליאה) הצגת תקציב גזברות09:00 - 10:00

מנכל מועצת דרום השרון
 - שרון  (ZOOM) הצגת תקציב לראש המועצה10:00 - 18:30

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 אדית בר - סמנכ"לית משרד הפנים - פתרונות 13:00 - 14:15

 - אדית בר (ZOOM)מוניציפליים לדיפו 
 הרצאה - יחד נשנה את כיוון הרוח - דרום 20:30 - 21:30

 -  (https://zoom.us/j/92431079006)השרון
shlomit@ruach-nashit.org.il
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22 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
28 נובמבר 2020

יום שני 23 נובמבר
 פרוייקט פיתוח בצומת הכניסה לצור יצחק - 09:30 - 10:30

אדר' סנאן עבד אלקאדר, דני מדגש הנדסה, ראש עיריית 
 - אושרת  (ZOOM)טייבה שועה מנצור (כביש 5533 וכביש 444)

גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה11:00 - 12:00

 - אושרת פ.ע אורי פדלון - היח' לתכנון אסטרטגי12:00 - 13:00
גני גונן

 - אושרת גני גונן פ.ע אורי מרגלית (סגן)13:00 - 14:00
 פ.ע. ורד - ע.ר' המועצה15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום רביעי 25 נובמבר
 נקודת ראות - מעמד יחידת ההון האנושי 10:00 - 13:00

 - גלית וידרמן (ZOOM)ברשויות המקומיות - משרד הפנים
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל13:00 - 14:00
  (ZOOM) מאיר סוויסה-גיתם- תכנית אסטרטגית14:00 - 15:00

- לימור וקנין
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 ישראל 100 - מרימים את הראש- מביטים אל 15:00 - 16:30

 - Or Kobi (ZOOM)מעבר לאופק - מרכז המועצות האזוריות
 - אושרת גני גונן אורי עצמון (חבר מליאה)15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) אירית אשכנזי16:45 - 17:15
 מריק עפרון (מנכ"ל איגוד ערים) - מעבר על 17:30 - 18:00

 - אושרת גני גונןנושאים לישיבת איגוד ב 10.12
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

גני גונן
 הלוויה19:00 - 20:00
 דפנה זק20:00 - 22:00
 ערב לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד 20:30 - 22:00

 - מירית כץ (zoom)נשים - הרצאה בנושא אלימות כלכלית

יום שישי 27 נובמבר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 28 נובמבר
 ריאיון טלפוני לרשת ב' - הרחבת מתווה 18:30 - 19:00

הלימודים בדרום השרון 

יום ראשון 22 נובמבר
 מעבר טלפונים / דואר09:30 - 10:45
 פ.ע רוני - דוברת11:00 - 11:30
 משרד התקשורת - בנושא תשתיות תקשורת 11:30 - 12:30

 - לירן אבישר בן חורין (zoom )ביישובים
 מצגת "שיעור אחר" עם תמי ליבנה (אגף 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןהחינוך)
  משה לזר + שרון (מנכ"ל) - הנצחת אברהם לזר13:30 - 14:30
- אושרת גני גונן
 שר החינוך - הפעלת מערכת החינוך- כלל ראשי14:30 - 15:30
 - Or Kobi (ZOOM)הרשויות בארץ
 (ZOOM) שיח ראשי רשויות תרחיש קורונה 15:45 - 17:00
 נסיעה16:30 - 16:45
  ביקור בגבעת חן - עם ועד מקומי - טל יעל יו"ר 16:45 - 17:45

 - אושרת גני גונן(בית העם גבעת חן)
   17:45 גבעת חן ועד אגודה - רונן ברקאי יו"ר17:45 - 18:30

 - אושרת גני גונן(בית העם)

יום שלישי 24 נובמבר
 נסיעה08:00 - 08:30
 פעילות גופנית לוותיקים (עם גלי זמיר-חברת 08:30 - 09:00

 - אושרת גני גונן (נירית - בדשא מול בית העם)מליאה) 
 נסיעה09:00 - 09:15
 פ.ע שרון (מנכ"ל)09:30 - 10:30
 חגית (כ"א) - הצגת עתודה ניהולית (בפ.ע 09:40 - 09:50

 - אושרת גני גונןשרון)
 - אושרת גני גונן שירה דקל - כץ - ישיבת המשך 11:00 - 13:00
 פרוייקט המטרו של גוש דן – דוח ביקורת מיוחד 11:15 - 12:15

– משבר התחבורה הציבורית – תכנון וקידום של התחבורה 
 הכנה גלית וידרמן (נקודת ראות)13:00 - 14:00
 א.ת בנימין - שרון, תמי, אמיר, אגוזי, בנצי14:00 - 15:00
 -  (לשכה) פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך15:00 - 16:00

אושרת גני גונן
 - רמי (ZOOM) מיגור השריפות בשטחים הפתוחים16:00 - 17:00

גרינברג
 ראיון ברדיו - fm 103 - חזרה ללימודים16:15 - 16:45
 פגישה בנושא פרצלציה - כפר סירקין - רו"ח 17:15 - 18:15

יום חמישי 26 נובמבר
  פסק דין מעונה - מרכז המועצות האזוריות08:00 - 09:00

(ZOOM)כרמל מילכה - 
 ישיבת מנהלת תחום ניהול קרקעות - איציק 09:10 - 10:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)אשכנזי, רותם ידלין ואילן שדה
 סגור10:00 - 18:00
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29 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
5 דצמבר 2020

יום שני 30 נובמבר
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך09:30 - 10:30

גונן
 יישום רב שנתי מרחבי חינוך (מופ) במועצה - נני10:45 - 11:30

 - נני רייזברג (ZOOM)(חינוך) חני + רינת 
  הצגת תקציב - משאבי אנוש + מבקר המועצה11:30 - 12:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון(חדר ישיבות מליאה)
 נסיעה13:00 - 13:30
 סיור במחצבה ומפעל הבטון - שועה מנצור ראש13:30 - 14:30
 - אושרת  (נפגשים בתחנת דלק בכניסה לא.ת טייבה)עיריית טייבה

 דוד מזרחי - סמנכ"ל רמ"י - מנהל מחוז מרכז - 14:30 - 15:00
 - דוד מזרחי (LDAVIDMZ) (טלפונית)בנושא התנגדות לדיפו

 נסיעה14:30 - 15:00
 - בנצי (בתוכנת ZOOM) דירקטוריון חברה כלכלית16:00 - 17:30

איתן
 ראשי רשויות עם שר החינוך - החזרת מערכת 17:30 - 18:30

 - Or Kobi (ZOOM)החינוך
 ניחום אבלים18:30 - 19:00
 מפגש חקלאים עם שר החקלאות - אלון שוסטר 19:30 - 20:30

יום רביעי 2 דצמבר
 שיחת ועידה - שרון (מנכ"ל) לימור (יועמ"ש) 09:15 - 09:30
 - אושרת גני גונן (טלפונית)אמיר (מהנדס)
 דרום השרון & בן חורין אלכסנדרוביץ (תוכנית 09:30 - 10:30

 - Ben Horin & Alexandrovich Office - Or Harel (ZOOM)עבודה)
 טלפונים ומעבר על דואר10:30 - 11:30
 -  (ZOOM) מקדימה לקראת ישיבת מליאה 11:308.12 - 12:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל - ס.ר' המועצה12:00 - 12:30
 -  סקירה - נוף הירקון - תמי (מהנדסת הועדה)12:45 - 13:00

אושרת גני גונן
 תפעול נתיב הטיסה מעל אזורינו - עו"ד נרי 13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן אמיר (מהנדס) - סיור כבישים14:00 - 14:15
 ישיבה בנושא תכנית נוף הירקון (תמ"א 48) - 15:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל - דור אלרן17:15 - 17:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) שמוליק אמיתי17:20 - 17:45
 - אושרת גני גונן (ZOOM) תרזה17:45 - 18:15
  הצגה- בנושא אלימות נגד נשים (מולי-ח"מ) 19:00 - 20:00
 ערב פתיחה- פרוייקט המלגות המועצתי לשנת 20:00 - 21:00

יום שישי 4 דצמבר

שבת 5 דצמבר

יום ראשון 29 נובמבר
10:15 - 09:45YNET - אושרת גני גונן ראיון ל - 
 נסיעה10:30 - 11:00
 מרדכי מנוס יו"ר ועד אגודה כפר מע"ש וחברי 11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן (בסיפריה בכפר מעש)הועד 
 ביקור בכפר מעש - שי דבי יו"ר ועד מקומי + 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (בסיפריה בכפר מעש)חברי הועד ונציג מליאה 
 מעבר על דואר + טלפונים13:00 - 15:30
 הכנה דיון ועדת גבולות - שרון, תמי, לימור 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונןואורי פדלון
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה16:00 - 18:00
 ביקור אבלים18:30 - 20:00

יום שלישי 1 דצמבר
 - אושרת  (אולם הכנסים החדש) דיוני תקציב 09:002021 - 18:00

גני גונן

יום חמישי 3 דצמבר
 סגור08:30 - 15:00
 - מירית כץ (ZOOM) חברותא בחמש - לותיקים17:00 - 18:00
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