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3 ינואר 2021 - ינואר 2021
9 ינואר 2021

יום שני 4 ינואר
 מענה למיילים + טלפונים09:00 - 10:30
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה12:00 - 13:00

 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40
גני גונן

  החלטת הועדה המחוזית בנושא תחנות כוח14:15 - 14:45
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 הכנה לפגישה עם גיא קפלן (מתכנן המחוז) - 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונןתמי (ועדה) ואורי (סגן)

  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה15:45 - 16:45
- אושרת גני גונן
 נני + אייל (אגף חינוך) + יו"ר הנהגת הורים 17:00 - 18:00

ביה"ס ירקון עמי אסף + מנהלים + נציגי מועצת נוער + מועצת
 - נני רייזברג (ZOOM)תלמידים

  מפגש סנכרון ראשות צוותים משרד הפנים20:00 - 21:00
(ZOOM)גלית וידרמן - 

יום רביעי 6 ינואר
 מענה למיילים וטלפונים09:00 - 10:00
 יישום מדיניות הוועדה בנושאי פיקוח - תמי, 10:00 - 11:00

 - אושרת גני  (חדר מליאה)שרון, אורי מרגלית , עו"ד שגב ואיתי
גונן

 - אושרת גני גונן ישיבת צוות מצומצם11:00 - 12:30
 -  אורי פדלון הצגת סקר תושבים + סקר וועדים11:45 - 12:30

אושרת גני גונן
 עבודה משרדית, מעבר על מסמכים12:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) קבלת קהל15:00 - 16:00
 יגאל קמה - מנהל היכל התרבות 16:00 - 16:30
  יניב צי'צ'יאן - פרוייקטים בכדורגל ובספורט16:45 - 17:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן

יום שישי 8 ינואר

שבת 9 ינואר

יום ראשון 3 ינואר
 ביקור בגני עם - יו"ר ועד מקומי שי כספי + יו"ר 09:30 - 11:30

 (בבית העם ועד אגודה ניצה לזר + חבר מליאה וחברי ועד
 - אושרת גני גונןבסמוך למזכירות )

 נסיעה11:30 - 12:00
 פתרון זמני קבורה ירחיב - מוטי אלבוים מנכ"ל 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןחב' קדישא, אורי מרגלית, אגוזי ודנה
 נסיעה12:30 - 13:00
 הלוויה13:00 - 13:45
 הלוויה 14:00 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 חב' גורן עמיר בהשתתפות ראשי מועצות - 16:30 - 17:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)בנושא רעש המטוסים
  ישיבת ועדה לתכנון כלכלי בנושא תב"רים 17:00 - 18:00

(ZOOM)שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון - 
 -  (ZOOM) כנס ראשי מועצות אזוריות 18:002021 - 19:00

ליאורה ברנס

יום שלישי 5 ינואר
 מענה להודעות ועבודות משרד09:00 - 10:00
 -  דורון צייזל - חבר מליאה נכנס קיבוץ אייל10:00 - 11:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן ענת גור - מנהלת מחלקת ביה"ס11:00 - 12:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:00 - 13:00

גני גונן
 ביקור גדי מארק - סמנכל ומנהל מינהל הפיתוח 13:00 - 14:00

 - אושרת  (חדר מליאה)משרד החינוך  + יהודה - מפגש + מצגת
גני גונן

 נסיעה14:00 - 14:30
 סיור במוסדות חינוך במועצה עם גדי מארק + 14:30 - 16:30

 - אושרת גני גונןיהודה (משרד החינוך)
 טלפונים16:30 - 17:30
 ניחום אבלים 18:30 - 20:00

יום חמישי 7 ינואר
 - אושרת גני גונן מאי + שרון סספורטס09:30 - 10:30
 סגור10:30 - 11:30
 - אושרת גני גונן פגישה עם ח"כ יאיר לפיד11:30 - 11:50
 מפגש זום עם יושבי ראש וחברי מליאה - ח"כ 11:50 - 12:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)יאיר לפיד
 סגור12:30 - 13:00
 -  ישיבת תיאום שבועית - שרון , ורד ודניאלה13:00 - 14:00

אושרת גני גונן
 משרד הבריאות - עדכון סטטוס ומתן תשובות 13:30 - 14:30

 בכל הנוגע להפעלת שמרטפיות לילדי מערכת הבריאות
(ZOOM)

 סגור14:30 - 15:00
 ניחום אבלים 15:30 - 16:00
 נסיעה16:00 - 16:30
 סיור במושב ירקונה - אמיר (מהנדס) + אריאלה16:30 - 17:30
 - אושרת גני גונן (ירקונה )יועצת תנועה 

 חיסון18:00 - 18:30
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10 ינואר 2021 - ינואר 2021
16 ינואר 2021

יום שני 11 ינואר
 -  (ZOOM) בנושא ג'לג'יוליה - במינהל התכנון 08:45 - 09:45

mavat_system@iplan.gov.il
 (ZOOM) ישיבת ותמ"ל - בנושא תת"ל 09:0598 - 11:30
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת גני גונן ח"כ יפעת שאשא-ביטון11:00 - 12:00
  ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד12:00 - 13:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 -  (ZOOM) מינהל התכנון בנושא מטרו 14:30 - 17:00

mavat_system@iplan.gov.il

יום רביעי 13 ינואר
 וובינר גגות סולאריים: "רגע לפני קו הסיום"   09:00 - 11:00

 - קובי בנבניסטי (ZOOM)(מפעל הפיס ומשרד האנרגיה)
 - אושרת גני גונן (ZOOM) התנגדות לתחנות כוח 09:00 - 10:00
 - Ben  (ZOOM) פגישת עם בן חורין אלכסנדרוביץ10:30 - 11:30

Horin & Alexandrovich Office - Or Harel
 אורית מסמי ממשרד הדתות בעניין בי"ע בנימין 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)- אורי מרגלית, לימור, אגוזי ותמי 
 נסיעה13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן שרון ג'ורג'י - בניית הרצאה13:30 - 15:00
 קבלת קהל 15:00 - 17:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה17:30 - 18:00

גני גונן
 מפגש ראשי רשויות עם ח"כ יולי אדלשטיין שר 18:00 - 19:30

הבריאות - בנושא הערכות להרחבת מבצע החיסונים לציבור 
 (ZOOM)והיום שאחרי הסגר 

יום שישי 15 ינואר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 16 ינואר

יום ראשון 10 ינואר
 מעבר על מסמכים09:00 - 10:00
 - (ZOOM) הכנה למטרו - תמי, אמיר, ואורי פדלון10:00 - 11:00

אושרת גני גונן
 טלפונים ומעבר על דואר11:00 - 12:30
 הצבעה - בחירת שם חדש עבור מרכז המועצות 12:30 - 13:00

 -  (ZOOM)האזוריות- בהשתתפות כלל ראשי המועצות האזוריות
 פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה + הכנה 13:00 - 14:00

לפגישה עם נדב לחמן (מנהל מחוז מרכז משרד השיכון) בשעה 
 פגישה עם אל"מ בליץ - מפקד מחוז דן פיקוד 14:00 - 14:15

 - אושרת גני גונןהעורף
  שיחת זום עם השר שטייניץ בנושא תת"ל 15:0091 - 16:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 נדב לחמן (מנהל מחוז מרכז משרד השיכון) + 15:30 - 16:30

עזרא ימין (מנכ"ל חב' ערים) בנושא אזור תעסוקה 
 -  (ZOOM) סיכום מפגש שר האנרגיה תת"ל 16:0091 - 16:30

אושרת גני גונן
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 (ZOOM) פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב19:00 - 20:00

יום שלישי 12 ינואר
 נועם עצמון יו"ר ועד מקומי נירית +שלומי מזכיר11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונןהישוב - אורי מרגלית ודנה 
 אורי מרגלית - סגן ראש המועצה - ישיבת 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונןהמשך 
 כנס סיום תכניות הכשרת הבכירים החדשות של12:45 - 14:30

 (ZOOM)משרד הפנים
 תת"ל 91 - התנגדות לתחנת כח - מפגש ראשי 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)רשויות
 -  (ZOOM)  מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה17:00 - 19:30

אושרת גני גונן

יום חמישי 14 ינואר
 נסיעה10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) הצגת ההתנגדות לדיפו11:00 - 12:00
 סגור13:00 - 13:30
  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה 14:00 - 15:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
16:00 - 15:00 Meeting with Mr. Gideon Eco of EcoPeace 

company(ZOOM) אושרת גני גונן - 
 מעבר על מסמכים וטלפונים16:00 - 19:00
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17 ינואר 2021 - ינואר 2021
23 ינואר 2021

יום שני 18 ינואר
 סגור07:30 - 09:30
 מעמד העמותה לחבר הוותיק - אגוזי, שרון 09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונן (זום/לשכה)ולימור
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
  ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן(זום/לשכה)
 סגור13:00 - 13:30
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-15:0031/1 - 16:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 -  (זום/לשכה) פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה16:00 - 17:00

אושרת גני גונן
  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונן(זום/לשכה)
 מעבר על דואר ומסמכים17:30 - 20:30

יום רביעי 20 ינואר
יום חופש

  ישיבת ועדה מחוזית משותפת תעש השרון08:00 - 11:00
(ZOOM)ענת אלשיך - 

 נסיה19:00 - 19:30

יום שישי 22 ינואר
 סגור08:00 - 10:30
 מפגש עם ראש עיריית אמנדינגן (גרמניה) - 15:00 - 16:00

 - אושרת גני (ZOOM)בהשתתפות מנהלת תיכון "ירקון" ובני נוער
גונן

שבת 23 ינואר

יום ראשון 17 ינואר
 - אושרת גני גונן (ZOOM) הכנה - תוכנית כוללנית 09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 11:00
 אצל משה פדלון (ר' עיריית הרצליה) - ר' עיריית11:00 - 12:30
 - Mayor-Moshe Fadlon (לשכת ר' עיריית הרצליה)כ"ס רפי סער 

 נסיעה12:30 - 13:00
  אדית בר (סמנכ"לית פיתוח משרד הפנים)13:00 - 13:30

(ZOOM)אדית בר - 
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה14:00 - 14:30

גני גונן
 - ברק  (ZOOM) כפר סירקין - פרצלציה - רמ"י14:30 - 15:30

(MBARAKP) פנחוסוביץ
 תכנית כוללנית דרום השרון - לשכת תכנון מחוז16:00 - 17:00

 - גיא קפלן (ZOOM)מרכז
 כנס קדמא 2021 - ועדת היגוי עם ראשי מועצות17:00 - 18:00

 - איציק אשכנזי (ZOOM)- צוות אירגון הכנס

יום שלישי 19 ינואר
 (ZOOM) שידור בערוץ הכנסת בנושא הקורונה 08:30 - 09:00
 פגישה בנושא פרויקט משאבי אנוש: עו"ד חן 09:30 - 11:00

סומך + נטע הרטמן ברזילי + סנדרה כהן + דן בן חיים + 
 - אריאל שיין (ZOOM)אריאל שיין

 טלפונים ומעבר על דואר11:00 - 12:00
 18 ראשי רשויות עם ח"כ יועז הנדל בהמשך 12:00 - 13:00

 - לשכה (ZOOM)להחלטתה הות"ל על תחנת כוח קסם
 - שרון  (ZOOM) מעבר אגף החינוך ושפ"ח13:15 - 14:15

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 חגי עזרני מנכ"ל חברת קונטרופ, נמרוד בן 14:00 - 15:00

 - Limor Zafrani (ZOOM)יהודה, טל כהן, אביחי סטולרו, עיני
 מעבר על מסמכים + טלפונים15:00 - 17:00
 חיסון17:00 - 18:00

יום חמישי 21 ינואר
 מעבר על דואר + מסמכים09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי פדלון (אסטרטגיה)10:00 - 10:30
 טלפונים10:30 - 11:00
 מיגור השריפות בשטחים הפתוחים - ראשי 11:00 - 12:00

 - רמי גרינברג (ZOOM)רשויות ורשות הטבע
 ח"כ גדעון סער + ראשי רשויות בשרון ובשומרון12:15 - 13:15

 - אושרת גני גונן (ZOOM)בנושא התנגדות לתחנת הכוח 
 הדס גרינברג- כאן 13:3011 - 14:30
 -  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה14:00 - 15:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע לימור ריבלין - יועצת משפטית15:00 - 16:00

גונן
 סגור16:00 - 19:00
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24 ינואר 2021 - ינואר 2021
30 ינואר 2021

יום שני 25 ינואר
  צילומים סרטון וידאו הסברה עם יובל קדוש09:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן(מועצה)
 סגור13:00 - 14:00
 תכניות למגורי עובדים זרים - מרכז המועצות 14:00 - 16:00

 - כרמל מילכה (ZOOM)האזוריות
 -  ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד14:00 - 15:00

אושרת גני גונן
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 ועדה בנושא תחבורה (מרכז המועצות 16:00 - 17:00

האזוריות) - בהשתתפות :- מוני אלימלך, ניב ויזל, רותם ידלין, 
 - ליאורה ברנס (ZOOM)אלי ברכה, ניצן פלג, הדסה אלמוג

 דיון עם ח"כ יואב גלנט, שר החינוך וראשי 17:30 - 18:30
 - Or Kobi (ZOOM)הרשויות בנושא היערכות ליציאה מהסגר

יום רביעי 27 ינואר
 מעבר על דואר ומסמכים 08:00 - 10:00
 - אושרת גני  ששי דניאל - מנהל רשות הספורט10:00 - 11:00

גונן
 א.ת. בנימין - דיוק לוחות זמנים לתוכנית בינוי 11:00 - 12:00

 - אמיר כהן (ZOOM)חדשה
 - אושרת גני גונן (ZOOM) מפגש עם ח"כ יזהר שי12:00 - 13:00
 נטיעות חווה חקלאית13:00 - 13:30
 דואר וטלפונים13:30 - 14:00
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב14:00 - 15:00

גני גונן
  (ZOOM) אורית אלטמן - מנכ"לית אשכול השרון15:00 - 15:30
- אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) קבלת קהל15:30 - 16:30
 מפגש הוקרה - מוקדני דרום השרון + ליטל + 16:30 - 17:00
 אמיר סגינהור - בנושא חינוך + נני רייזברג 17:00 - 17:15
 -  (ZOOM) מפגש הורים - מסגרת אנטרופוסופית17:30 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40
 - אושרת גני גונן (שיחה טלפונית) לימור ריבלין18:30 - 19:00

יום שישי 29 ינואר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 30 ינואר

יום ראשון 24 ינואר
 - אושרת גני גונן פגישה עם ח"כ יועז הנדל10:00 - 10:30
 מפגש עם יושבי ראש וחברי מליאה - ח"כ יועז 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM מאולם המליאה)הנדל
 נסיעה11:30 - 12:00
 (צור יצחק מרכז  סיור בהשתתפות ח"כ יועז הנדל12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןקהילתי )
 נסיעה13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- עוזרת ראש המועצה15:00 - 16:00
 סגור16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה 17:00 - 18:30

יום שלישי 26 ינואר
 בקרה בוועדה לתכנון ולבניה (מינהל התכנון) - 09:30 - 15:30

 אדר' ורדית איזק - מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות + צוות
 בחינת שינוי גבולות - טירה - דרום השרון - לב 10:00 - 13:00

 - שלי שינברג (וועדה גאודרפית מרכז / ZOOM )השרון 
 צופית - שיחה עם ח"כ אלון שוסטר - שר 11:15 - 11:45

 (מזכירות אגודה צופית)החקלאות
 סיור בצופית + גן חיים - שר החקלאות ח"כ 12:00 - 13:45

 - (נפגשים ברחבת הדשא של מזכירות האגודה בצופית)אלון שוסטר
 ביקור שר החקלאות בגן חיים + מלכי נפתלי + 14:00 - 14:45

 - אושרת גני גונן (גבעת המייסדים גן חיים)חסי אברך
 נסיעה14:45 - 15:00
 מ' המשפטים - ארז קמיניץ (המשנה ליועמ"ש) 15:00 - 16:00

 - Erez Kaminitz (ZOOM)בנושא תיקון חוק 116
 -  (זום/לשכה) פ.ע אורי פדלון (אסטרטגיה)16:00 - 16:30

אושרת גני גונן
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה16:30 - 17:30

גני גונן
 מעבר על דואר ומסמכים17:30 - 20:30

יום חמישי 28 ינואר
 פז10:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 הלוויה13:00 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 יזם בנג'מין  - הרחבת צור נתן - גרעין עולים 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)מצרפת
  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה15:00 - 16:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 הלוויה 16:00 - 16:30
 סגור16:30 - 19:00
 דיון בנושא החקלאות והמרחב הכפרי בכחול 19:30 - 20:30

לבן
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