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4 יולי 2021 - יולי 2021
10 יולי 2021

יום שני 5 יולי
 יובל קדוש - מ.מ דוברת09:30 - 10:00
 נסיעה10:00 - 11:00
 שיחת ועידה - אשל ארמוני + עמרי ורדיקה 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן (טלפונית)מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח רמ"י
 שיחה טלפונית - בועז מקלר + יצחק אגוזי - 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (טלפונית)נוהלי חלף היטל השבחה
 (יער ציפורי) מחנה צופים צור יצחק11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:00
  יורו-MUNI - אליפות כדורגל ראשי רשויות 13:00 - 15:30

 - קורל טייג(אולם הספורט "היובל" בהרצליה)
 נסיעה 15:30 - 17:00
 מעבר על דואר ומסמכים17:00 - 19:00

יום רביעי 7 יולי
 פ.ע יובל קדוש - מ.מ דוברת09:30 - 10:00
 נסיעה לכנסת ירושלים10:00 - 11:00
  שיחת ועידה מנכ"ל קרן אתנה אורי בן ארי10:15 - 10:45

 - נני רייזברג(שיחת ועידה דפנה 0544442546)
 (כנסת) פגישות עם חברי כנסת 11:00 - 15:00
 ח"כ רם שפע + שי חגג + עמית יפרח + אושרת 12:00 - 12:30

גני גונן + רותם ידלין 
  ח"כ יועז הנדל + ראשי מועצות בנושא ותמ"ל 15:00 - 16:00

 - יועז הנדל(כנסת)
 נסיעה16:00 - 17:30
 -  (ZOOM) א.ת בנימין - תמי, אגוזי, בנצי, אריק16:30 - 17:00

אושרת גני גונן
 הרצאה לבעלי נחלות בנושא מימוש היחידה 18:00 - 19:30

השלישית ועדכון זכויות בנחלות רשות מינהל מקרקעי ישראל - 
 - אורי מרגלית (היכל התרבות דרום השרון)עמית יפרח

 (במגרש הכדורגל  מאמא גול - יניב צ'יצ'יאן20:30 - 22:00
 - אושרת גני גונןבירחיב)

יום שישי 9 יולי
 אושרת חופש00:00

שבת 10 יולי
אושרת חופש

 טקס מעברים - מתן18:00 - 19:00

יום ראשון 4 יולי
 נסיעה08:30 - 09:00
 ביקור בצור נתן - יו"ר ועד מקומי אורלי מזרחי +09:00 - 11:30

יו"ר ועד אגודה עדי יפה וחברי הועד + שגית בן ארי חברת 
 - אושרת גני גונן (צור נתן)מליאה

 פגישה בזום בעניין היערכות הארכת הותמ"ל 10:00 - 11:00
בהשתתפות: שי חג'ג, עמית יפרח, אושרת גוני גונן, מיכל בוסל,

 -  (ZOOM )מיכי דרורי, אלון שוסטר, רם בן ברק, רותם ידלין 
Amit

 נסיעה11:30 - 12:00
 פ.ע יובל קדוש - מ.מ. דוברת12:30 - 13:00
 סגור - דואר / טלפונים13:00 - 14:00
 - דני הרוש דני הרוש - ס. ר' עיריית כ"ס14:00 - 15:00
 פז - שיחה אישית 15:30 - 16:30
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 נסיעה19:00 - 19:30
 (קיבוץ נחשונים) חתונה19:30 - 22:00

יום שלישי 6 יולי
 מעבר על דואר ומסמכים09:00 - 10:00
 פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה - מצגת 10:00 - 10:30

מפגש תושבים אלישמע
  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה10:30 - 11:30
- אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- ע.ר.המועצה11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן פ.ע סיגל - צהרונים13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן יהודה (ועדה) - חתימות13:30 - 13:40
 (חדר  פרויקט פיתוח בצומת הכניסה לצור יצחק 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונןישיבות מליאה)

  ועדת היגוי לקראת כנס ראשי מועצות אזוריות15:00 - 16:00
(ZOOM)

 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה16:00 - 16:40
גני גונן

 ישיבת ועדת איכות הסביבה, פרידה מיורם פלג 17:00 - 19:30
 נסיעה19:30 - 20:00
  (אלישמע - מפעל הפיס) מפגש תושבים אלישמע 20:00 - 21:00
- אושרת גני גונן

יום חמישי 8 יולי
 אושרת חופש09:00 - 17:00
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11 יולי 2021 - יולי 2021
17 יולי 2021

יום שני 12 יולי
 אושרת חופש00:00

יום רביעי 14 יולי
 יעקב ממן (כוכב יאיר)09:30 - 10:00
  צור נתן + תמי ואורי פדלון - הכנה לפגישה עם 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונןשירה ברנד (25.8)
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב11:00 - 12:00

גני גונן
 הכנה לפגישה עם מנכ"לית הגנ"ס - יובל ארד, 12:00 - 12:30

 - יובל ארד (ZOOM)אורית ארליכמן, אמנון קדמן
 מעבר על דואר + מסמכים12:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס.ר' המועצה14:00 - 14:45
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 17:30
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה16:15 - 16:45

גני גונן
 נסיעה17:30 - 18:00
   טקס חנוכת בית קפה קהילתי במושב צופית 18:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן(צופית )

יום שישי 16 יולי

שבת 17 יולי

יום ראשון 11 יולי
אושרת חופש

יום שלישי 13 יולי
 מעבר על דואר + מסמכים09:00 - 11:00
  ולנת"ע 679 - מענה לטענות מסופי אגרגטים 11:00 - 13:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 סיור מנדט כוכב יאיר צור יגאל דרום השרון צור 11:00 - 15:00

 - ועדה גאוגרפית מרכזיצחק
  שיחה טלפונית אורי - עדכונים + פרויקט הגנים13:30 - 14:00

- אורי מרגלית
 פגישה בנושא ביטול תת"ל 91- יגאל, ורד צח, 15:00 - 15:30
 - nitzan@cabinetisrael.com (ZOOM)ניצן (הקבינט)
 הלוויה18:00 - 18:30

יום חמישי 15 יולי
 דיון בתביעה ייצוגית איגוד ערים - יובל ארד ר. 10:00 - 11:00

מועצת כוכב יאיר, עו"ד דפנה חצור, מריק עפרון מנכ"ל , לין 
 - אושרת גני גונןאבידור ע.מנכ"ל

 פגישת זום - מאמון עבד אל חי ראש עיריית 11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM)טירה - בעניין ות"ל

 - אושרת גני גונן דני סיסו - קיבוץ אייל 12:00 - 13:00
 - אושרת גני ישיבת תיאום שבועית - ורד ודניאלה13:00 - 14:00

גונן
 סגור14:30 - 15:00
 פגישה בנושא מסדרונות אקולוגיים - מרכז 15:00 - 16:00

 - קורל טייג (ZOOM)שילטון אזורי
 סגור - דואר וטלפונים16:00 - 19:00
 - גיתית גזית (אולם כנסים) סיום שנה לסייעות19:00 - 20:30
 - מירית כץ הופעה של מרסדס בנד בצור יצחק20:45 - 21:15
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18 יולי 2021 - יולי 2021
24 יולי 2021

יום שני 19 יולי
 טלפונים והודעות09:00 - 09:30
   קורס הולכים על בטוח - לא נופלים (אברהם 09:30 - 09:45

 (נווה ימין בית בר ניב + חני גולן)   מפגש אחרון וותיקי המועצה
 נסיעה09:45 - 10:00
 אזור תעסוקה - גולן עיני (מגה אור), נמרוד בן 10:00 - 11:00

 - Limor יהודה , הראל ויזל, שרון ספפורטס מנכ"ל המועצה 
 - תמי גלס הכנה לישיבת ועדת משנה 11:0028/7 - 12:00
 ישיבת צוות מצומצם - שרון,  אורי, ורד (ללא 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונןליטל)
 - סיגל שטיינברג - יו"ר הנהגת הורים אהרונוביץ13:00 - 13:30

אושרת גני גונן
 פ.ע. יובל קדוש - מ.מ. דוברת13:30 - 14:00
 דיון בנושא אכיפה בזמן קורונה עם השר 14:00 - 15:00

 לבטחון פנים מר עמר בר לב ומנכ״ל המשרד לבטחון פנים 
 הכנות לכנס15:00 - 16:30
 פגישה עם שי כספי יו"ר ועד מקומי ונציגי גני 16:30 - 17:30
 נסיעה18:00 - 18:30
 הכנסת ספר תורה (קלריס)18:30 - 21:00

יום רביעי 21 יולי
 - אושרת גני גונן כנס ראשי מוא"ז וסגנים08:00 - 18:00
 - תמי גלס (ZOOM) המשך הכנה לוועדת משנה15:15 - 16:00

יום שישי 23 יולי

שבת 24 יולי
 - אושרת גני גונן (בריכת מתן) מופע  ט"ו באב 20:30 - 23:30

יום ראשון 18 יולי
תשעה באב

 נסיעה09:00 - 09:30
 ביקור בקיבוץ עינת - מיכל קראוס יו"ר הקיבוץ 09:30 - 11:00

 - אושרת גני גונןוחברי הנהגה + חגי כהן חבר מליאה
 נסיעה11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן  ניחום אבלים11:30 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 פ.ע יובל קדוש - מ.מ. דוברת12:30 - 13:00
 -  (ZOOM)  ותמ"ל 1088 + צופית ועד אגודה13:00 - 14:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה14:15 - 15:15

גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד -ע.ראש המועצה16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן פגישה איתן יפתח - חבר מליאה16:30 - 17:00
 - אושרת גני  פ.ע לימור ריבלין - יועצת משפטית17:00 - 18:00

גונן
 הכנה לכנס ראשי מועצות18:00 - 20:00

יום שלישי 20 יולי
 - אושרת גני  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגנים08:00 - 18:00

גונן

יום חמישי 22 יולי
 - אושרת גני גונן כנס ראשי מוא"ז וסגנים08:00 - 16:00
 פגישת זום - מאבק סירקין - שרון סספורטס 16:00 - 17:00

מנכ"ל המועצה, לימור ריבלין יועמ"ש, תמי גלס - אדריכלית 
הוועדה - סירקין: רועי סער, איתי בן חורין, ערן שבתאי, יובל 

 - אושרת גני גונן (ZOOM)עצמון ועו"ד אמנון דרדיק
  הפנינג קיץ והופעה לילדים של מני ממטרה18:10 - 19:10

(מושב חגור במגרש הדשא)
 (בית ברל עמי אסף  גמר ליגת בוגרים קט רגל20:30 - 22:00

 - ששי דניאלהחדש )
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25 יולי 2021 - יולי 2021
31 יולי 2021

יום שני 26 יולי
 נסיעה לכנסת בירושלים09:30 - 11:00
 ישיבת הכנה לפגישה עם מנכ"ל הפנים בנושא 10:00 - 11:00

 - ליאורה ברנס (ZOOM)יישובים גדולים
 ח"כ יורב להב הרצנו + שי חג'ג', עמית יפרח, 11:00 - 11:30

 - ריפבליק  (כנסת)אושרת גני גונן, רותם ידלין, איציק אשכנזי
 ח"כ איתן גינזבורג + שי חג'ג, עמית יפרח, 11:30 - 12:00

 - ריפבליק  (כנסת)אושרת גני גונן, רותם ידלין, איציק אשכנזי 
 ח"כ מוסי רז + שי חג'ג', עמית יפרח, אושרת גני 12:30 - 13:00

 - ריפבליק יועצים (כנסת )גונן, רותם ידלין, איציק אשכנזי  
 ח"כ רם בן ברק + שי חג'ג', עמית יפרח, אשרת 13:30 - 14:00

 - ריפבליק יועציםגני גונן, רותם ידלין, איציק אשכנזי 
 ח"כ עמיחי שיקלי + שי חג'ג', עמית יפרח, 16:00 - 16:30

 - ריפבליק  (כנסת )אשרת גני גונן, רותם ידלין, איציק אשכנזי 
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה 17:00 - 19:30
 ח"כ סעיד אלחרומי + שי חג'ג', עמית יפרח, 18:00 - 19:00
 פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים מר יאיר הירש 19:00 - 20:00
  הכנה לולנט"ע - אילן שדה ומילכה כרמל20:00 - 21:00
 -  (ZOOM) פגישת המשך בנושא יישובים גדולים22:00 - 23:00

יום רביעי 28 יולי
 נסיעה08:30 - 09:30
 - אושרת גני  (צור יצחק) סיור פרוייקטים הנדסה09:30 - 11:00

גונן
 נסיעה11:00 - 12:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) פגישת זום - ניב סופר 12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן יהודה (ועדה) - חתימות12:40 - 12:50
 הכנה לקראת הפגישה עם השרה לאיכות 13:00 - 13:30

 - אושרת גני גונןהסביבה
 - אושרת גני גונן איתן יפתח  - חבר מליאה13:30 - 14:15
 שיחה טלפונית - הסכם עקרונות להפעלת 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונןמנהלת אזורי התעסוקה - לימור אשל ושרון
 דיון בזום עם פרופ' סלמן זרקא, פרוייקטור 15:00 - 16:00

הקורונה וראשי רשויות בנושא מצב התחלואה וחקירות 
 - קורל טייג (ZOOM)אפידמיולוגיות
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:30 - 17:30
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה17:00 - 19:00
 -  (קרית המועצה) מופע- רן דנקר ואליעד נחום20:30 - 23:00

מירית כץ

יום שישי 30 יולי

שבת 31 יולי

יום ראשון 25 יולי
 טיול עובדים 08:00 - 19:00

יום שלישי 27 יולי
 - אושרת גני גונן איתן כבל 08:30 - 09:00
 פגישת המשך עם יאיר הירש מנכ״ל משרד 09:30 - 10:30

 - קורל טייג (ZOOM)הפנים בנושא יישובים גדולים
 - איגוד ערים ישיבת מועצת איגוד ערים11:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) פגישת הכנה ולנת"ע12:30 - 13:30
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב13:30 - 14:15

גני גונן
 - אגף מוסדות תכנון  (ירושלים + ZOOM) ולנת''ע14:15 - 18:30

ארציים
 סגור18:30 - 20:00
 איתן אחלאו20:00 - 21:00

יום חמישי 29 יולי
 יום חופש08:00 - 18:00
 - אושרת  (מתן) מפגש בבית משפחת תומר הראל20:00 - 21:30

גני גונן
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