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יום שני 1 פברואר
 - אורי (ZOOM) אורי פדלון - הצגת מצגת למליאה09:00 - 10:00

פדלון
 תנועת המושבים בנושא פל"ח - עמית יפרח + 09:30 - 10:30

אורי + שמואל אמיתי + גלעד אלטמן + משה ברנע+ גיורא 
  הוועדה המחוזית תוכנית - תממ/ 3/ 21/ 10:3049 - 12:30

(ZOOM)
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:00 - 12:00

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

אושרת גני גונן
 מתקני משחקים בישובים - שרון (מנכ"ל), לימור12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)(יועמ"ש), יקי (הנדסה)
 - שרון סספורטס (ZOOM)  ישיבת הנהלה מורחבת13:00 - 14:30

- מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:30 - 15:00

גני גונן
 פרויקט שדרוג מחלף אייל - הצגת חלופות 16:00 - 17:00
 - אושרת  (ZOOM) פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה17:00 - 18:00

יום רביעי 3 פברואר
 מעבר על דואר ומסמכים09:00 - 10:00
 - אושרת גני  פ.ע לימור ריבלין - יועצת משפטית10:00 - 11:00

גונן
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה12:00 - 12:30

גני גונן
 סגור13:30 - 14:00
 קבלת קהל14:30 - 16:30
 אסף מרקס + אמיר רנן + תמי גלס + איתי 16:45 - 17:15

 -  (ZOOM)בנושא אזור תעסוקה ירחיב דרום השרון - גלגוליה
אושרת גני גונן

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

יום שישי 5 פברואר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 6 פברואר

יום ראשון 31 ינואר
 מעבר על דואר ומסמכים09:00 - 10:00
  זום ראשי רשויות פרידה מניצן עמי אשד מפקד 10:15 - 11:15

 (ZOOM)מחוז מרכז - משטרה
 ניחומים11:30 - 12:00
 הצגת תפיסת תכנון מועצה אזורית דרום השרון 12:30 - 13:30

 - בנצי איתן (ZOOM)- רמ"י - מנהל המחוז דויד מזרחי
 טלפונים ומעבר על דואר13:30 - 14:00
 פגישת הכנה עם עו"ד נרי ירקוני - דיון בנושא 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)נתב"ג
  תת"ל 121 - תיאום דרום השרון ונתיבי איילון15:00 - 16:00

(ZOOM)Amit Wiener - 
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- עוזרת ראש המועצה16:00 - 17:00
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

יום שלישי 2 פברואר
 ישיבת המועצה הארצית מס' 651 - מת"צ קסם, 08:45 - 12:40

 (ZOOM)דרכי מזרח השרון, תחמ"ש סירקין
 מצגת לישיבת המליאה - ערן אבידור + אורי 09:30 - 10:00

 - אושרת גני גונןפדלון
  (ZOOM) אסיפה כללית מרכז המועצות האזוריות12:00 - 13:30

Or Kobi -
 - אושרת גני גונן רפי דהן 14:30 - 15:30
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה16:00 - 17:00

גני גונן
 -  (ZOOM + פייסבוק לייב) ישיבת מליאת המועצה17:00 - 20:00

אושרת גני גונן

יום חמישי 4 פברואר
 מעבר על דואר ומסמכים09:00 - 10:00
 ישיבת הכנה לפגישה בנושא צוות השלטון 10:00 - 11:00

המקומי לגיבוש עמדה בנושא תוכנית אזוריות בהשתתפות 
 - ליאורה ברנס (ZOOM)ראשי רשויות

 הכנה לישיבות ב 7.2- ועדה מחוזית מרכז בנושא11:00 - 12:00
תעסוקה וצפיפויות מגורים + פגישת היכרות עם מנכ"ל רמ"י 

 - כרמל מילכה (ZOOM)החדש ינקי קווינט
 - אושרת גני גונן צילום סרטון ברכה11:30 - 12:00
 - אושרת גני גונן עמותת מתחשבים 12:00 - 12:30
 טלפונים ומעבר על דואר12:30 - 13:00
 מצגת חוו"ד כלכלית דיפו באייל-טירה - 13:00 - 14:00

 -  (ZOOM)צ'מנסקי בן שחר, צוות דרום השרון + אריאל שיין
Tamir Ben Shahar

  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן(ZOOM/לשכה)

 גור דותן15:30 - 16:00
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 19:00
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7 פברואר 2021 - פברואר 2021
13 פברואר 2021

יום שני 8 פברואר
 מעבר על דואר +טלפונים09:00 - 10:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) הרצאה "הרוח הנשית" 10:30 - 11:30
 צוות השלטון המקומי לגיבוש עמדה בנושא 13:00 - 14:00

 - שלמה דולברג (ZOOM)תוכנית האזוריות
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 הכנה לפגישה בנושא ישובים גדולים במועצות 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)אזוריות  - איציק אשכנזי והדסה אלמוג
 רבקה איטח - שיחה אישית 15:00 - 15:30
  אגף הנדסה - שרון, אורי מרגלית, תמי ואמיר16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונן(חדר ישיבות מליאה)
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה16:00 - 16:30

גני גונן
 פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה ( 10 דקות17:30 - 18:30

 - אושרת גניראשונות חגית מצטרפת בנושא נוהל פרישת עובד) 
גונן

 רישום למעונות יום בהשתתפות מנהל אגף 19:00 - 20:00
 - (ZOOM)מעונות היום במרכז המועצות האזוריות - אמיר מדינה

יום רביעי 10 פברואר
 סגור07:45 - 09:30
 מעבר על דואר ומסמכים09:30 - 10:00
 צוות מעמד הון אנושי ברשויות מקומיות - מפגש10:00 - 13:00

 - גלית וידרמן (ZOOM)שלישי 
  הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה 13:3021/2 - 14:30

(ZOOM)תמי גלס - 
 סגור15:00 - 15:30
 - אושרת (ZOOM) ק.קהל - רמי סופר + תמי פרבר15:30 - 16:00

גני גונן
 ישיבת הכנה - מגורים במרחב הכפרי (ישיבה 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)עם שירה ברנד-11.2)
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן
 יושבי ראש ועדים מקומיים - בנושא מענק 18:30 - 19:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)תב"רים לישובים

יום שישי 12 פברואר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 13 פברואר

יום ראשון 7 פברואר
 מעבר על דואר + מסמכים + טלפונים09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן שרון (מנכ"ל) בנושא א.ת בנימין10:00 - 10:15
 - אושרת גני גונן (ZOOM) א.ת בנימין10:15 - 11:05
 שי חג'ג' - יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש 11:00 - 12:00

 - יעקב קוינט (LYAKOVK) (ZOOM)מועצה אזורית מרחבים 
 סער בן צבי, מנהל תחום איגודי ערים לביוב 12:30 - 13:00

 ברשות המים בנושא כללי ממשל תאגידי באיגודי ערים לביוב
 - אושרת גני גונן(שיחה טלפונית)
 -  (ZOOM) רון שני + שרון (מנכ"ל)  ואגוזי (גזבר)13:30 - 14:30

אושרת גני גונן
 הכנה לישיבה עם ועדה מחוזית מרכז בנושא 14:30 - 15:30

  (ZOOM)תעסוקה וצפיפויות מגורים במרחב הכפרי במחוז מרכז
  יעקב חומסקי סמנכ"ל חב' מטרופולין - חניון 15:30 - 16:30

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 הצגת מערכת סימפלקס ע"י יגאל להב (ראש 16:40 - 17:25

 - (ZOOM)המועצה המקומית קרני שומרון) - אושרת ואורי פדלון
 - אושרת גני גונן אמיר כהן - מהנדס המועצה17:30 - 18:15
 עינב וגולן עזרא -  צור יצחק 19:00 - 20:00

יום שלישי 9 פברואר
 דיונים ושמיעת הערות והשגות לתמ"א 3/2/4 09:00 - 14:40

 - אושרת גני גונן (ZOOM)נתב"ג בולנת"ע
 (בלובי) שבוע הדיבור החדש - הזמנה לעובדים11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- עוזרת ראש המועצה13:00 - 14:00
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב14:30 - 15:30

גני גונן
  אייל מילר והושע קרופ (גת רימון) - שער בטחון16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונן(חדר ישיבות מליאה)
 ועדה כלכלית אסטרטגית - תוצאות ומסקנות 17:00 - 18:30

 - אריק  (ZOOM)ביניים ניתוח נתונים דמוגרפיים וכלכליים 
ליבוביץ

 עצרת הזדהות עם המאבק נגד אלימות כלפי 19:00 - 21:30
 - מירית כץ (ZOOM)נשים + הרצאה של ניר אלימלך

יום חמישי 11 פברואר
 יישובים גדולים - בהשתתפות אדית בר מנהלת 10:00 - 11:30

מינהל הפיתוח, נורית נגבי, נועה סגל, גלית וידרמן, סיון להבי 
 - ליאורה ברנס (ZOOM)ממשרד הפנים
 - אושרת גני גונן יפתח דיין - גיזברות12:00 - 12:30
 שיחת חתך - אריק ליבוביץ סמנכ"ל פיתוח 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןעיסקי חכ"ל
 סיכום והצגת הדברים א.ת בנימין וח.צ.ב - 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)לקראת הישיבה עם יוני מיכליס 14.2
 ישיבה עם ראשי המועצות האזוריות המחוז 14:00 - 16:00

 - שירה ברנד (ZOOM)מרכז - מגורים במרחב הכפרי
 -  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה16:00 - 17:00

אושרת גני גונן
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14 פברואר 2021 - פברואר 2021
20 פברואר 2021

יום שני 15 פברואר
 הכנה לפגישה עם גבעת חן (16.2) משפט גן 09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)בית בטבע
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי פדלון13:00 - 13:30
 טלפונים ומעבר על דואר13:30 - 14:00
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 קמפיין קו תפר עבור ביטחון ישובינו ותושבינו 15:45 - 16:45

 -  (ZOOM)ומניעת טרור חקלאי - מרכז המועצות האזוריות
ליאורה ברנס

 מענה טלפוני ומעבר על דואר ומסמכים17:00 - 18:30

יום רביעי 17 פברואר
 מעבר על דואר + מסמכים + טלפונים09:00 - 11:00
  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה11:00 - 12:00
- אושרת גני גונן
 טלפונים ומעבר על דואר + הכנת מצגת13:00 - 15:00
 ק. קהל - אילן שהם -  א.ת משותף אלעד15:00 - 15:30
 נסיעה15:30 - 15:45
 ניחום אבלים 15:45 - 16:15
 נסיעה16:15 - 16:30
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן
 קמפיין קו תפר לביטחון ישובינו ותושבינו 19:00 - 20:30

 -  (ZOOM)ומניעת טרור חקלאי - מרכז המועצות האזוריות
ליאורה ברנס

יום שישי 19 פברואר
 סגור10:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 ניחום אבלים11:30 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 (ZOOM) מדברים מרחב כפרי כחול לבן14:00 - 15:30

שבת 20 פברואר

יום ראשון 14 פברואר
 נסיעה08:15 - 08:40
 סגור08:40 - 09:40
 נסיעה09:40 - 10:25
 ישיבת המשך א.ת  בנימין - שרון, אמיר, אריק, 11:00 - 12:00

 - אושרת  (ZOOM)תמי ,בנצי , אגוזי, יוני מיכליס, רפי רייש, לימור
 רענן בן צור - כתב השרון של ynet וידיעות 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןאחרונות
 יובל קדוש (מ.מ דוברת) + ערן אבידור - הדרכה13:30 - 14:30

 - אושרת גני גונןמדיה 
 רוני בן שטח (דוברת) + ערן אבידור + יובל 14:30 - 15:00

 קדוש (מ.מ דוברת) + אורי פדלון ושרון - בנושא פייסבוק 
 טלפונים ומעבר על דואר15:00 - 16:00
 אמיר (מהנדס) + בנצי (מנכ"ל חכ"ל) - א.ת 15:00 - 15:30

 (ZOOM)בנימין
 תכנית מתאר כוללנית - רמות השבים - ישראל 16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה17:00 - 18:00
  מפגש זום עם איילת שקד ונציגי המרחב הכפרי18:00 - 19:30
 -  (ZOOM) זום מתן - ישיבת ועד (הדר שושני) 20:30 - 21:30

יום שלישי 16 פברואר
 הרצאה - הקו לגברים במעגל האלימות 09:00 - 10:00

 - ליטל רהב (ZOOM)במשפחה
 נסיעה09:45 - 10:15
 ענת אמיתי - ביקור במכללת יבולים עבור 10:15 - 11:30

 - אושרת גני גונן (כפר מלל)אנשים עם מוגבלויות
 נסיעה11:30 - 12:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:00 - 13:00

גני גונן
 אשל ארמוני + שרון סספורטס (מנכ"ל 13:00 - 13:30

 - אושרת גני גונןהמועצה)  - בנושא אלעד
 אשל ארמוני + שרון סספורטס + יצחק אגוזי + 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןאיתן בן ציון - בנושא "חצב"
 סגור14:00 - 14:30
 התנדבות בקהילה כחלק מחוסן בתקופת משבר14:30 - 15:30
 תביעת גן בית בטבע מגבעת חן - אורי מרגלית, 16:00 - 17:00
 - אושרת  תמי גלס - חתימות תיקים תכנון ובניה17:00 - 17:10
 בדיקה טכנית לזום עם יאיר לפיד20:00 - 20:15
 (ZOOM) יאיר לפיד - זום עם תושבי דרום השרון21:00 - 22:30

יום חמישי 18 פברואר
 טלפונים /מעבר על דואר10:00 - 10:30
 -  מרכזי למידה - נני (חינוך) ושרון (מנכ"ל)10:30 - 11:30

אושרת גני גונן
 רעיונות בנושא חינוך - שרון, נני, אורי פדלון, 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)יובל
 חווה חקלאית - גרעינרים ופעילות בילתי 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)פורמלית + כניסת שומר חדש
 - אושרת גני   מולי אורן - בנושא רעיוני גלובלי13:30 - 14:00

גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה14:00 - 15:00
 -  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה15:00 - 16:00

אושרת גני גונן
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 19:00
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יום שני 22 פברואר
 מעבר על דואר + מסמכים + טלפונים09:00 - 11:00
 (רחבת הדשא  פרידה מציפי וקנין סגנית הגזבר11:00 - 12:15

 - יצחק אגוזיבצמוד לאגף התרבות)
 - אושרת גני גונן יואב סבן (מנהל אגף התפעול)12:30 - 12:45
 - אושרת גני  (שיחה טלפונית ) טל אלכסנדרוביץ13:00 - 13:30

גונן
 - אושרת גני  מדיניות מבנים יבילים - שרון ותמי13:30 - 14:00

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

גני גונן
 - אושרת  פ.ע אורי פדלון מנהל אגף אסטרטגיה15:00 - 15:30

גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- עוזרת ראש המועצה15:30 - 16:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה16:00 - 17:00

גני גונן
 -  (ZOOM) ערב פורים - ארוע לעובדי המועצה18:40 - 20:00

אושרת גני גונן

יום רביעי 24 פברואר
 פורים - ביקור בבתי הספר במועצה08:00 - 12:00
 ישיבת אגף הנדסה והועדה לתו"ב - אושרת, 12:20 - 13:20

שרון, אורי מרגלית, אמיר, תמי וכל עובדי אגף הנדסה והוועדה 
 - אושרת גני גונן פ.ע עינת ברעם - מנמ"רית13:00 - 14:00
 - אושרת גני ציפי וקנין סגנית גזבר - שיחת סיכום14:00 - 14:30

גונן
 -  (ZOOM) גיורא אשכנזי - פל"ח + אורי מרגלית15:00 - 15:30

אושרת גני גונן
 ק.קהל - ענבר טורס - מיזם להתפתחות אישית 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונן (חדר שיבות מליאה)בקרב הנוער של המועצה 
 אורלי וולנד / דרור ליפשיץ (גבעת השלושה)16:00 - 16:30
 - אושרת הרב יעקובוביץ - הענקת תעודת הוקרה16:30 - 17:00

גני גונן
  עדליאדע ירחיב (רכב משמח אגף תרבות) 17:00 - 18:00

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

גני גונן
  מפגש הורים ושותפים - כנפיים של קרמבו19:45 - 20:45

יום שישי 26 פברואר
  הפגנה בנושא ביטחון הישובים במרחב התפר  09:30 - 10:30

(במועצה )
 (ברחבי היישוב) אלישמע - טנדר משמח12:00 - 14:00
 (ברחבי  צופית + גן חיים - עדליאדע מכוניות12:00 - 14:00

הישובים)

שבת 27 פברואר
 (מתן) מתן עדליאדע 10:00 - 12:00
 עדלאידע קן נגי"ע - נווה ירק, עדנים, ירקונה, 11:00 - 13:00

 (ברחבי היישובים)גני עם.
 (ברחבי הישוב) גבעת חן - עדליאדע 11:30 - 12:30
 רמות השבים - הפנינג פורים 12:30 - 13:30
 (רחבה ליד בית העם) מגשימים - הפנינג פורים 14:00 - 15:00
 (ברחבי היישוב) שדי חמד - רכב משמח16:30 - 17:30

יום ראשון 21 פברואר
 ביקור בירקונה - נדב יפה יו"ר ועד אגודה + 09:30 - 10:30

 -  (מגרש כדורסל (מאחורי המזכירות))חברי הועד וחברת מליאה
אושרת גני גונן

 ביקור בירקונה יו"ר ועד מקומי אמיר ולדמן + 10:30 - 11:30
 (מגרש כדורסל (מאחורי חברי הועד + גילה פרין חברת מליאה

 - אושרת גני גונןהמזכירות))
 נסיעה11:30 - 12:00
 מילכה כרמל - הכנה לפגישה בנושא שינוי 13:00 - 13:30

 - אושרת גני  (ZOOM)במדיניות היטל השבחה מול רמ"י (23.2)
גונן

 - אושרת גני גונן ח"כ אורלי פרומן13:45 - 15:15
 טלפונים ומעבר על דואר15:30 - 16:00
 - תמי גלס (ZOOM)  ועדת משנה לתכנון ובניה16:00 - 17:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:30 - 20:00

יום שלישי 23 פברואר
 ראשי רשויות השרון מגיעים לסיוע בניקוי חוף 08:15 - 09:15

הים (כפר סבא, רעננה, הוד השרון, דרום השרון ,חוף השרון 
 - Mayor-Moshe Fadlon (חוף אכדיה הרצליה)וכוכב יאיר)

 נסיעה09:30 - 10:00
  (צופית ) חגיגות יום הולדת 90 ללידיה אברמסון10:00 - 11:00

- מירית כץ
 נסיעה11:00 - 12:00
 הצגת נתוני גיוס צה"ל רשויות מקומיות - שרון, 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)נני, מירית ושחר
 טלפונים ומעבר על דואר13:00 - 13:30
  (ZOOM) שינוי במדיניות היטל השבחה מול רמ"י13:30 - 15:00
- אושרת גני גונן
 מפגש שולחן עגול 29 של המרחב הכפרי 15:00 - 17:15

 (ZOOM)שיעסוק ביחסי עיר-כפר
 הפנינג פורים בנירית ועדליאדע בחגור 17:00 - 18:00
 נסיעה 17:15 - 17:45
 ניחום אבלים17:45 - 18:15

יום חמישי 25 פברואר
יום חופש מרוכז - פורים

 פורים - יום חופש 08:00 - 16:00
 הלוויה12:00 - 12:30


	1.2.21
	7.2.21
	14.2.21
	21.2.21

