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13 יוני 2021 - יוני 2021
19 יוני 2021

יום שני 14 יוני
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 - נני רייזברג ביקור בביה"ס אהרונוביץ09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן יעל דור - פגישה אישית 10:30 - 11:30
 הכנה לפגישה עם שירה ברנד - תעסוקה 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)במועצות האזוריות 17.6
 סגור - דואר / טלפונים12:00 - 13:00
 אמנון קדמן מזכיר קיבוץ אייל - שרון, אורי 13:00 - 13:40

 - אושרת גני גונן (ZOOM)מרגלית ואורי פדלון
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה13:40 - 14:25

גני גונן
 הרב יעקובוביץ14:45 - 15:00
 משרד הפנים ומרכז השילטון האזורי - יישובים 15:00 - 16:30

 (ZOOM)גדולים אחריות וסמכויות הועד המקומי
 כנס זום עם אנשי מנהלת התעסוקה במשרד 15:00 - 16:00

 - קורל טייג (ZOOM)האוצר 
 - נני רייזברג מסיבת סיום ביה"ס ירקון 20:00 - 21:00

יום רביעי 16 יוני
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:00
 ביקור וסיור בחוות "קרן אור" - לשיקום וטיפול 10:00 - 11:00
בבע"ח פצועים
 - Zeev  (ZOOM) הצגת כביש 55 קטע המשתלות11:30 - 12:30

Haber
 מדיניות זיקוקים במועצה - רום בקלש - יואב 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונןסבן וליאור גפן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 17:00
 ישיבת הכנה מרכז השילטון האזורי לדרישות 16:00 - 17:00

 - קורל טייג (ZOOM)מהממשלה החדשה
 הלוויה17:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן
 (היכל  ערב מגמת מוזיקה בית חינוך ירקון20:00 - 21:30

 - אושרת גני גונןהתרבות )

יום שישי 18 יוני

שבת 19 יוני
 עדנים - פעילות קהילתית - קידימרקט  11:00 - 14:00

יום ראשון 13 יוני
 טלפונים08:30 - 09:00
 נסיעה09:00 - 09:30
 ביקור בכפר מל"ל יו"ר ועדים גיורא אביגדורוב 09:30 - 11:00

 (כפר ומנשה מלמוד, חברי הועד ורחמים זבידה חבר מליאה
 - אושרת גני גונןמלל)

 נסיעה11:00 - 12:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:00 - 13:00

גני גונן
 סגור - דואר/טלפונים13:00 - 15:00
 -  דוח מבקר פנים לשנת 2020 - רואי מסורי15:00 - 15:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן שלומי הרוש - שדה ורבורג16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן ח"כ מטי יוגב בעניין חאטמה16:30 - 17:00
 סגור17:00 - 18:00
 יובל ועומר חיסונים בירוקה18:00 - 20:00

יום שלישי 15 יוני
 נסיעה09:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן ניחום אבלים10:00 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 א.ת. אלעד - שיחת ועידה - אשל ארמוני ואמיר 11:00 - 11:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון (טלפונית)כהן
 - אושרת גני גונן אלה קון - חברת מליאה11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן חתימות (ועדה) - יהודה12:45 - 12:55
 - אושרת   פ.ע יובל קדוש -  מ.מ דוברת המועצה13:00 - 13:30

גני גונן
 נסיעה13:30 - 14:00
 סיור בקו התפר קלקיליה - מתקני תפיסת ביוב 14:00 - 16:30

 -קלקיליה - גיורא שחם מנכ"ל רשות המים + משהב"ט + צה"ל
Schwartz Mella

 נסיעה16:30 - 17:00
 (טלפונית) שיחה עם תמי16:30 - 17:00

יום חמישי 17 יוני
  סיום תואר שני רשותי בניהול קהילות חינוך08:30 - 09:00

 - נני רייזברג(אולם מליאה)
 ישיבת המשך עם נציגי המועצות האזוריות 09:00 - 11:00

בעניין תעסוקה במועצות האזוריות - יו"ר הועדה המחוזית 
 - שירה ברנד (ZOOM)לתכנון ובניה

 כנס רשויות ומפקדי מחוזות ארגוני חירום מחוז 11:00 - 14:00
 (מחוז דן - מחנה ארד )דן - סיכום מבצע שומר החומות

 ישיבת תיאום שבועית - שרון ורד ודניאלה14:00 - 15:00
 - ששי דניאל (מתחם נינג'ה ) אליפות נינג'ה 16:00 - 18:00
 נסיעה18:00 - 19:00
 בר מצווה19:00 - 21:30
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20 יוני 2021 - יוני 2021
26 יוני 2021

יום שני 21 יוני
 נציג מהמחשוב (התחברות למחשב נייד)09:15 - 09:30
 יציאה מהמועצה + תדרוך נציג מחשוב לגבי זום09:30 - 10:30

שמתחיל בשעה 10:00. 
 ועדת שכר והסכמי עבודה = אושרת + עפר בן 10:00 - 11:00

אליעזר + ראש מועצת נס ציונה (שמואל בוקסר) + ראש 
 - חגית מגן (ZOOM)מועצת כפר ורדים (אייל שמואלי) 

 קידום מערכת החינוך - שת"פ עם יפה בן דויד 10:30 - 11:30
 (מזכ"לית הסתדרות המורים) ורותם ידלין (ר' מועצת גזר)

 נסיעה11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן ניחום אבלים12:30 - 13:15
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה13:30 - 14:15

גני גונן
 -  (אולם כנסים 1-) שיחת סיכום העצמת עובדים14:15 - 15:00

רעות צבי
 מעגן מיכאל (אישי)15:30 - 17:30
 פ.ע ורד - ע. ר' המועצה17:30 - 18:30
 - ששי  (אולם כנסים (1-)) ערב מלגות ספורטאים 19:00 - 21:00

דניאל

יום רביעי 23 יוני
 טלפונים + מעבר על דואר09:00 - 10:00
 פעילות וותיקים בית חינוך ירקון10:00 - 10:30
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-11:004/7 - 12:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 - אושרת  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף החינוך 12:00 - 12:30

גני גונן
 ועדה משותפת לתחבורה יבשתית- תמ"א 12:30 - 14:30
 - אסתר מיוחס (ZOOM)31/א/ 14/ 1 

 פורום ראשי המועצות האזוריות עם מפכ"ל 14:00 - 15:30
 - Or Kobi (ZOOM)המשטרה - רב ניצב קובי שבתאי

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:30 - 17:30
 - אושרת אשל, שרון ולימור - א.ת אלעד נחשונים17:30 - 18:00

גני גונן
 - אושרת גני גונן יוסי סרודי 18:00 - 18:30
 (ZOOM) מפגש יו"ר ועדים מקומיים18:30 - 19:30
 (היכל התרבות  מסיבת סיום ביה"ס צופית 20:00 - 21:00

 - נני רייזברגמועצה)

יום שישי 25 יוני
 (באולם הספורט) טורניר קידנט - צור יצחק13:30 - 15:00

שבת 26 יוני

יום ראשון 20 יוני
 נסיעה08:30 - 09:00
 - נני רייזברג (צור יצחק) ביקור בביה"ס יצחק נבון 09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:10
 - נני רייזברג ביקור בביה"ס צור יצחק 10:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 סגור - טלפונים12:00 - 12:30
 הצגת תכנית תב"רים לישובים - אורי מרגלית, 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןשרון, אורי פדלון ויפתח דיין
 פ.ע יובל קדוש - מ.מ. דוברת13:30 - 14:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה14:00 - 15:00

גני גונן
 סגור - טלפונים ודואר15:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00
 (נווה ירק) הלוויה18:00 - 19:00
 - נני רייזברג מסיבת סיום ביה"ס עמי אסף 19:30 - 20:30

יום שלישי 22 יוני
 (ZOOM לשכת תכנון  תכנית מתאר רמות השבים08:00 - 09:00

 - צוות מרכזמרכז)
 נסיעה09:00 - 09:30
 אשכול השרון- הצגת התכנית האסטרטגית 09:30 - 11:30

 - נירית טיירי (כפר-קאסם)לראשי רשויות האשכול
 נסיעה11:30 - 12:00
 ניחום אבלים12:15 - 12:45
 נסיעה13:20 - 13:30
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה13:30 - 14:10

 -  פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה (ללא שרון)14:30 - 15:00
אושרת גני גונן

 נסיעה15:30 - 16:30
 ביקור במגשימים יו"ר ועד אגודה עמוס 16:30 - 17:30

 (במזכירות קלצ'בסקי + חברי הועד + אלה קון חברת מליאה
 - אושרת גני גונןהאגודה)

 ביקור במגשימים יו"ר ועד מקומי חנן גרף + 17:30 - 18:30
 - אושרת גני  (במועדון ותיקים)חברי הועד וחברת מליאה אלה קון

יום חמישי 24 יוני
 - נני רייזברג (בית ברל) ביקור בביה"ס צופית 09:00 - 09:45
 נסיעה09:45 - 10:15
 (בבית ספר  בתיה הרשקוביץ - שיחה אישית 10:00 - 10:15

יחדיו)
 - נני רייזברג (רמת הכובש) ביקור בביה"ס יחדיו10:15 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 - אושרת גני   פ.ע לימור ריבלין - יועצת משפטית11:30 - 12:15

גונן
 נסיעה12:15 - 13:00
 שרת התחבורה מרב מיכאל ושרי מפלגת 13:00 - 15:00

 (בלשכתו של ישראל גל ראש העיר קיריית אונו )העבודה
 נסיעה15:00 - 16:00
 (היכל התרבות  מסיבת סיום ביה"ס כצנלסון 17:45 - 18:45

 - נני רייזברגמועצה)
 אירוע "גדולים מהחיים" צעירים ובני נוער 19:00 - 20:00

 (בית ספר עמי אסף)מתמודדים עם מחלת הסרטן
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27 יוני 2021 - יוני 2021
3 יולי 2021

יום שני 28 יוני
 מעבר על מסמכים דואר וטלפונים09:00 - 10:00
 פ.ע יובל קדוש - מ.מ. דוברת10:00 - 10:30
 - 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
 - אושרת גני גונן אתי עינות 13:30 - 14:00
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 - אושרת גני גונן קרן ברנד ג'אן15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן נועה רונן15:30 - 16:00
 פייסבוק לייב צילום מתחם חיסון קורונה16:00 - 16:30
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב16:15 - 17:00

גני גונן
 דיון בזום עם ראש הממשלה ח"כ נפתלי בנט, 17:00 - 18:30

שרת הפנים חה״כ איילת שקד ושר הבריאות חה״כ ניצן הורביץ 
 עם ראשי הרשויות בנושא הערכות לקטיעת שרשרת ההדבקה

(zoom)חיים ביבס - 

יום רביעי 30 יוני
 מעבר על דואר ומסמכים + טלפונים09:00 - 10:00
   רון עציוני + קוני  + נפרת + רפי + עמית - תמי10:00 - 11:00

 - אושרת גני גונןגלס + דינה - חוות קרן אור
 דוד משה - חבר מליאה נוה ירק + יואב סבן 11:00 - 11:30

 - אושרת גני גונןבנושא קנסות חניה
 פגישת הכרות רם קאחו - מפקד מג"ב מרכז 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונןהחדש 
 מסיבת פרידה לחגית אקיבוטי (מנהלת משאבי 12:00 - 13:00

 - רעות צבי (אולם כנסים (1-))אנוש)
 תכנית בנייה בקיבוץ עינת - חגי כהן ומנה 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןאוברקוביץ
 - אושרת  חגית אקיבוטי (מנהלת משאבי אנוש)14:00 - 14:45

גני גונן
 מעגן מיכאל (אישי)15:00 - 20:30

יום שישי 2 יולי

שבת 3 יולי

יום ראשון 27 יוני
צום י"ז בתמוז
 - נני רייזברג ביקור בביה"ס מתן09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 - נני רייזברג (עינת) ביקור בביה"ס מעבר אפק10:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 11:45
 (קיבוץ עינת) טל גרנות11:45 - 12:45
 נסיעה12:45 - 13:15
 פגישת הכרות גיל קנלי - מנהל פרויקטים ובינוי 13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונןבאגף הנדסה

 - אושרת  רמ"ח ישובים מג"ב - נצ"מ ניסים סער14:00 - 14:30
גני גונן

 סגור - דואר וטלפונים14:30 - 16:30
 פגישה עם איציק מרמלשטיין מנכ"ל אנרגיה 16:30 - 17:30

 - אושרת גני גונןמתחדשת אשטרום
 סגור18:00 - 19:00
 - נני  (ביה"ס) מסיבת סיום ביה"ס אהרונוביץ19:00 - 20:00

רייזברג
 (היכל התרבות  מסיבת סיום ביה"ס מעבר אפק19:00 - 20:00

יום שלישי 29 יוני
 נסיעה09:00 - 09:30
 - נני רייזברג ביקור בביה"ס כצנלסון 09:30 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה11:00 - 12:00

גני גונן
 נסיעה13:00 - 13:30
 (מועדון תרבות-  העצמת עובדים- שיחת סיכום13:30 - 14:30

 - רעות צבירמת הכובש)
 נסיעה14:30 - 15:00
  שיחת זום בענין שומה של הרט"ג  - עו"ד יומי 15:00 - 15:30

 - יצחק אגוזי (ZOOM)מיסטריאל + יצחק אגוזי 
 מתקני טיפול קלקיליה בשטחים - אלעד פרץ 16:00 - 17:00

 (תל השומר - מנהלת רע"ן הפרוייקט- חוצה ישראל ורשות המים
 -  (חדר ישיבות מליאה + ZOOM) ישיבת מליאה17:00 - 18:30

אושרת גני גונן
 נסיעה19:00 - 19:30
 - נני רייזברג (מתן) טקס סיום ביה"ס מתן 19:30 - 20:30
 - נני  (צור יצחק) טקס סיום ביה"ס צור יצחק 19:45 - 20:45

יום חמישי 1 יולי
 (נווה ימין) שי פלבר10:30 - 12:30
 (לשכה) נילי12:30 - 13:30
 פגישות לשכה, מעבר על מסמכים ותוכניות 14:00 - 18:00

ואישורים סטטוטורים
 - אושרת גני גונן קרן פלס - מופע 18:001 - 20:00
 (אולם ארועים  בימות פיס - קרן פלס - מופע 20:002 - 22:30

 - מירית כץחדש)
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