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7 מרץ 2021 - מרץ 2021
13 מרץ 2021

יום שני 8 מרץ
 מעבר על דואר09:00 - 10:00
 - בנצי  חברה כלכלית - מאזני חברה לשנת 10:002020 - 11:00

איתן
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:00

מנכל מועצת דרום השרון
  ועדת תכנון וקרקעות מרכז השלטון האזורי11:00 - 13:00

(ZOOM)כרמל מילכה - 
 פורום ראשי המועצות האזוריות - ח"כ גדעון 13:30 - 14:30

 - Or Kobi (ZOOM)סער, יו"ר תקווה חדשה
 רמת הכובש - יום האישה- ברנץ' בחצר הקיבוץ (הילה)14:00 - 

 - אושרת גני  פ.ע אורי מרגלית - ס. ראש המועצה14:30 - 15:00
גונן

 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה15:00 - 15:30
 יהורם גולי - שיחה אישית15:30 - 16:00
 טלפונים + דואר16:00 - 17:30
 - אושרת גני  היכרות - מאיה עוז - סגנית גזבר 17:30 - 18:30

גונן
 סגור אישי19:00 - 20:00

יום רביעי 10 מרץ
 - אושרת גני גונן סיור במועצה האזורית שומרון 09:30 - 17:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ בני גנץ , 20:00 - 21:00

 - Or Kobi (ZOOM)יו"ר מפלגת חוסן לישראל

יום שישי 12 מרץ

שבת 13 מרץ

יום ראשון 7 מרץ
 היערכות לימי זכרון (השואה, משפחות שכולות 08:00 - 08:30

 - אושרת גני גונןחללי צה"ל ונפגעי טרור) ויום העצמאות
 ביקור בעדנים - יו"ר ועד מקומי ברק מטלון  + 09:30 - 11:30

יו"ר ועד אגודה אריה מידליק + חברי ועדים ויורם דוקטורי חבר
 - אושרת גני גונן (במועדון בעדנים)מליאה

 נסיעה11:30 - 12:00
 תב"ע א.ת. בנימין - יורם בלומנטל, מנכ"ל 12:00 - 12:30

 (מועצה אזורית דרום השרון - קומה 1; חדר משותף אינטר ישראל 
 - אמיר כהןישיבות מליאה)

 טלפונים ומעבר על דואר12:30 - 13:30
 נסיעה14:00 - 15:30
 מפגש ראשי מועצות אזוריות עם ראש הממשלה15:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 18:00
 פורום ראשי המועצות האזוריות - ח"כ יאיר 18:00 - 19:00

 - Or Kobi (ZOOM)לפיד יו"ר יש עתיד
 הרצאתה של פאולה רוזנברג "דימוי גוף חיובי" 20:00 - 22:00

 - מירית כץ (zoom)ליום האישה

יום שלישי 9 מרץ
 (קיבוץ חורשים) ביקור שר החקלאות אלון שוסטר09:30 - 11:30
 נסיעה לקיבוץ אייל11:30 - 11:50
 ביקור ח"כ מיכאל ביטון השר לנושאים 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונן (קיבוץ אייל)אסטרטגיים ואזרחיים במשהב"ט
 (יציאה סיור לאורך הפרצות בגדר עם השר ביטון12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונןמקיבוץ אייל)
 נסיעה לבית ברל13:00 - 13:20
 ביקור במכינה הקדם צבאית "מגדלור" עם השר 13:20 - 14:00

 - אושרת גני גונן (בית ברל )ביטון
 נסיעה14:00 - 14:30
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון - מנכ"ל המועצה14:30 - 15:30
 - אושרת גני  רווחת עובדים - שרון ואורי פדלון15:15 - 15:30

גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע תמי גלס - מהנדסת הוועדה15:30 - 16:10
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מרב 16:00 - 17:00

 - Or Kobi (ZOOM)מיכאלי
 נסיעה16:00 - 16:30
 - בנצי  (אזה"ת בנימין) דירקטוריון חברה כלכלית 16:30 - 18:00

יום חמישי 11 מרץ
 מעבר על דואר + טלפונים08:00 - 09:30
 שלמה צ'יצ'יאן - שיחה אישית 09:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן אוסנת - עירית חדרה10:00 - 10:45
 נסיעה10:40 - 11:00
 ניחום אבלים11:00 - 12:00
  הכנסות ארנונה אלעד - רון שני, שרון ואגוזי12:00 - 13:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 (טלפוני) תיאום יומן 13:00 - 14:00
 סגור אישי14:00 - 19:00
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14 מרץ 2021 - מרץ 2021
20 מרץ 2021

יום שני 15 מרץ
 פ.ע דוברות09:00 - 09:30
 - אושרת  ששי + נציגות עובדים - שיחה אישית09:30 - 10:30

גני גונן
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 דרוויש ראבי - ראש מועצת ג'לג'וליה - בנושא 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)ועדה גאוגרפית 
 - אושרת גני  דינה קישון (ועדה)  - שיחה אישית12:00 - 12:30

גונן
 הכנה ל"שיעור אחר" לתלמידי עמי אסף13:00 - 13:30
 "שיעור אחר" לתלמידי עמי אסף (שיעורי 13:30 - 14:30

 - Rotem Glass Ben-shaul (ZOOM)הורים) - מפגש #6 
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 -  (ZOOM) קידום פרויקט כניסה לצור יצחק15:30 - 16:30
  (לשכה) פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה16:30 - 17:00
 סגור17:00 - 17:30
 - נני רייזברג (זום חינוך) ועדת חינוך17:30 - 19:00

יום רביעי 17 מרץ
 סיור פרויקטים ותשתיות כבישים ברחבי 09:30 - 13:30

 - אמיר כהןהמועצה
 נסיעה13:30 - 14:00
 תמי פרבר + אירית קרמל + טל קרו ממתן - 15:00 - 15:30

 - אושרת (חדר מליאה)תוכנת קהילתית הכשרת מלווים רפואיים 
גני גונן

 קבלת קהל15:30 - 17:00
 -  הצגת תכנית בית העם בצופית - ועד אגודה17:00 - 17:50

אושרת גני גונן
 מפגש יושבי ראש ועדים מקומי + אגודה וחברי 18:00 - 19:00

 - אושרת גני  (ZOOM)מליאה - פריסת סיבים אופטיים ביישובים
גונן

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

יום שישי 19 מרץ

שבת 20 מרץ

יום ראשון 14 מרץ
  מפגש עו"סים.יות לרגל יום העו"ס הבינלאומי 09:00 - 09:30

(בכניסה למועצה )
 - אושרת גני גונן מירית + דניאלה - ערב הוקרה 09:45 - 10:30
 דואר + טלפונים10:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן יהודה (ועדה) - חתימות12:00 - 12:10
 א.ת משותף טירה - אורי מרגלית, תמי, אמיר, 13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)צח אקשטיין וחיים רוצקי 
 הכנה לפגישה עם דוד מזרחי (מנהל מחוז מרכז 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)ברמ"י) 18.3
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע. ראש המועצה15:00 - 16:00
 פ.ע נני - מנהלת אגף החינוך16:00 - 17:00
 17:00 ישיבת הנהלה (לקראת מליאה חגיגית ב 17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות מערכת זום)21.3)

יום שלישי 16 מרץ
 (קומת  מפגש עובדים - יום המעשים הטובים09:30 - 09:45
כניסה למועצה)
 יער חורשים - פעילות יום המעשים הטובים 10:00 - 12:00

 - אושרת גני גונןבהשתתפות רשויות שכנות 
 נסיעה12:00 - 12:30
 - אושרת גני  פ.ע לימור ריבלין - יועצת משפטית13:00 - 14:00

גונן
 פגישת המשך בהשתתפות חגי מירום יו"ר 15:00 - 16:00

דריקטוריון בית ברל + יוסי מימון (מנכ"ל), שרון סספורטס 
 - אושרת גני גונןואורי מרגלית

 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה16:00 - 17:00

 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

יום חמישי 18 מרץ
 נסיעה08:30 - 09:30
 (במכללת אחוה - באר  ועידת תנועת המושבים09:30 - 11:30

טוביה)
 נסיעה11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי 13:00 - 13:30
 - מזכירות גבעת  (ZOOM) שיחת זום - יאיר דרור13:30 - 14:00

השלושה1
 - דוד  (ZOOM) דוד מזרחי - מנהל מחוז מרכז רמ"י14:00 - 15:00

(LDAVIDMZ) מזרחי
 -  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה15:00 - 16:00

אושרת גני גונן
 ביקורי חולים וביקורי אבלים16:00 - 18:00
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21 מרץ 2021 - מרץ 2021
27 מרץ 2021

יום שני 22 מרץ
 פגישה עם ישראל פורוש ראש עיריית אלעד 09:30 - 10:30

בנושא משולש העסקים, בהשתתפות:  שרון-מנכ"ל + אשל + 
 - ישראל פרוש (ZOOM)בנצי + ניסים + נחום + אינה + מני

 הרמת כוסית מתנדבים קהילה תומכת העמותה 11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן (באולם הכנסים)לחבר הוותיק

 - אושרת גני גונן מכירת חמץ  - הרב סבג11:30 - 11:45
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:30 - 12:00

מנכל מועצת דרום השרון
 - אושרת גני גונן יהודה (ועדה) - חתימות13:00 - 13:15
 הכרזת אבו רבאח - אורי מרגלית, תמי גלס, 14:00 - 15:00

 (Microsoft מנחם פריד, מירה אבנרי, רועי שטראוס, ענת יציב
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 זאב ביילסקי 15:00 - 16:00
  שימושים חורגים - יושבי ראש ועד אגודה17:00 - 18:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 סגור18:00 - 19:00
  דפנה זק20:30 - 22:00

יום רביעי 24 מרץ
 מעבר על דואר וטלפונים09:00 - 10:00
 (רחבת דשא  הרמת כוסית לפסח עובדי מועצה 10:00 - 10:30
 - ששי דניאלאגף התרבות )

  (לשכה) פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה10:30 - 11:00
- אושרת גני גונן
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה11:30 - 12:30

גני גונן
 - אושרת  ליאור גפן - בנושא מתקן פינוי פסולת 12:20 - 12:30

גני גונן
 נסיעה12:30 - 12:45
 טל גרנות - קיבוץ עינת12:45 - 13:45
 נסיעה13:45 - 14:15
 קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן
  הרמת כוסית עם הועד המקומי במגשימים 19:00 - 19:30
 - מירית כץ (אולם הכנסים) ההצגה "דברי אישה"19:30 - 21:30
 חתונה20:30 - 22:00

יום שישי 26 מרץ

שבת 27 מרץ
 ערב פסח18:00 - 18:30

יום ראשון 21 מרץ
 הכנות לביקור השרה + טלפונים09:00 - 10:00
 ח"כ (אלופה במיל')  אורנה ברביבאי - יש עתיד 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן(סגנית יו"ר הכנסת וחברת ועדת חוץ ובטחון) 
 - אושרת גני גונן יציאה לסיור א.ת בנימין10:30 - 11:00
 ביקור ח"כ אורנה ברביבאי במועדון גימלאים 11:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (מתן)במתן 
 נסיעה13:00 - 13:30
 -  (ZOOM)  תתל 98 - מינהל התכנון13:40 - 17:10

mavat_system@iplan.gov.il
 נסיעה16:00 - 17:00
 (אודיטוריום בית ספר  ישיבת מליאה חגיגית17:00 - 19:30

 - אושרת גני גונןעמיאסף )
 נסיעה19:30 - 20:30

יום שלישי 23 מרץ
 בחירות09:00 - 18:00

יום חמישי 25 מרץ
 צח גרניט - מנכ"ל האופרה הישראלית + אורלי 09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונןפרומן + שרון סספורטס + מירית כץ 
 חברת ההשבה - נושאים לדיון בישיבת 09:30 - 10:00
 - בנצי איתן (ZOOM)דרקטוריון 4.4
  הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה 10:0011/4 - 10:45

(ZOOM)תמי גלס - 
 נסיעה10:45 - 11:30
  הרמת כוסית לחג הפסח - מרכז המועצות11:30 - 13:30

 - Or Kobi(מודיעין)
 נסיעה13:30 - 14:00
 -  ישיבת תיאום שבועית - שרון, ורד ודניאלה14:00 - 15:00

אושרת גני גונן
 הרמת כוסית לשכה14:00 - 14:30
 ניחום אבלים15:00 - 16:00
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 18:00
 צור יצחק - מופע סטנדאפ - חודש האישה 20:30 - 21:30
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28 מרץ 2021 - מרץ 2021
3 אפריל 2021

יום שני 29 מרץ
 חול המועד פסח08:00 - 08:30

יום רביעי 31 מרץ
 חול המועד פסח08:00 - 08:30

יום שישי 2 אפריל

שבת 3 אפריל

יום ראשון 28 מרץ
 חול המועד פסח08:00 - 08:30

יום שלישי 30 מרץ
 חול המועד פסח08:00 - 08:30

יום חמישי 1 אפריל
 חול המועד פסח08:00 - 08:30
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