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1 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
7 אוגוסט 2021

יום שני 2 אוגוסט
 (ירושלים) רמ"י 08:00 - 09:30
 דיון בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים 09:30 - 11:30
 - אתי לוי - (ועדת פנים והגנת הסביבה בכנסת בזום)מועדפים לדיור

מינהל כנסת מרכז שלטון מקומי
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 ישיבת הכנה לקראת הפגישה עם השרה לאיכות12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונן (זום)הסביבה 
 דיונים בכנסת ישראל בנושא הותמ"ל - וועדת 14:00 - 20:00

 (ירושלים)הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי 4 אוגוסט
 (ZOOM) ועדת הפנים של הכנסת08:30 - 12:00
 -  פ.ע נני רייזברג + הכנה לביקור שרת החינוך 09:30 - 10:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן צילום - סרט מילגאים 10:30 - 11:00
 קרן אתנה - דפנה תמיר - שרון ונני - הצגת 11:00 - 12:00

 - אושרת פרוייקט מעבדת הדמיון מרחב תגליות אינטראקטיבי
 - תמי  הכנה לו.משנה לתכנון ובניה של ה-12:0010/8 - 13:00
  א.ת בנימין - שרון, תמי, אגוזי, בנצי,  אמיר13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן ריקי וורטמן13:30 - 14:00
 (טלפונית) מרדכי מרדכי יו"ר מקורות 14:00 - 14:10
 - אושרת  ליטל רהב - סגנית ראש המועצה - פ.ע14:15 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע.  יובל קדוש15:15 - 16:00
 (לשכת ראש  נמרוד שושני - שיחה אישית17:00 - 17:30
 קול קורא מתקני מיון - ראש מ.מ צור יגאל כוכב 18:00 - 19:00
 שיפוי מועצות במקום חלף היטל השבחה 19:15 - 20:15
 אירוע הוקרה ופתיחת שנה לסייעות שילוב 20:00 - 20:30

יום שישי 6 אוגוסט

שבת 7 אוגוסט

יום ראשון 1 אוגוסט
 סיור בישובים09:00 - 12:00
 (ירושלים) דיונים בכנסת ישראל12:00 - 19:00

יום שלישי 3 אוגוסט
 נסיעה 08:00 - 10:00
 (ירושלים) כנסת ישראל 10:00 - 15:30
 נסיעה15:30 - 17:00
 (נקודת מפגש - מרכז  ישיבת מליאת המועצה17:00 - 19:30

 - אושרת גני גונןצעירים, לאחר מכן במליאה)

יום חמישי 5 אוגוסט
 נסיעה08:30 - 10:00
 (פארק תעשייה  סיור בחברה כלכלית קיסריה10:00 - 13:00
 - Michael Karsentiדרומי קיסריה )

 נסיעה13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן שיחה עם הנהגים (פנסיה)14:45 - 15:00
 - אושרת גני גונן יעל אליאסי 15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן (בביתה של ורדה) ורדה לוי 16:30 - 17:15
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8 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
14 אוגוסט 2021

יום שני 9 אוגוסט
 פ.ע דוברות09:00 - 10:00
 יו"ר מכינת בארי יואב זנעטי + יו"ר העמותה 10:00 - 11:00

 - אושרת גני גונןגלעד רבינוביץ  - שרון ומירית
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:30 - 12:00

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

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 הכנה פנימית לדיון בהפקדת תכנית תמ"מ 13:00 - 14:00

51/21/3(ZOOM) Eyal D. Mamo - 
 - אושרת גני גונן חתימה היתרים14:00 - 14:15
 - אושרת גני גונן (נווה ימין) פ.ע שרון ואושרת 15:00 - 16:00
 חלף היטל השבחה במגרשים באזורי עדיפות 16:00 - 17:00

 -  (ZOOM)לאומית -הנחות על הקרקע - מרכז השילטון האזורי
ליאורה ברנס

 קיסריה 19:00 - 21:00

יום רביעי 11 אוגוסט
 (טלפונית ) אשר אלון09:00 - 09:30
 פ.ע מ"מ דוברת09:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- ע.ר. המועצה10:00 - 10:30
 - ליאורה ברנס בועז מקלר בנושר רמ"י10:30 - 11:30
 - פרידה מיוסי בלגזל - הרשות לבטיחות בדרכים12:00 - 12:30

ענת טוינה
 -  (ZOOM) פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:30 - 13:30

אושרת גני גונן
 -  לימור ותמי - הסדרת גישה למשקים בירקונה13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב ס.ר' המועצה16:00 - 16:30
 פגישה עם השרה להגנת הסביבה - ח"כ תמר 17:00 - 17:15

 - אושרת גני גונןזנדברג
  ביקור השרה להגנת הסביבה - תמר זנדברג 17:15 - 18:00
 ערב סיום פרוייקט מלגות מועצתי + הופעה 18:30 - 19:45
 נסיעה19:45 - 20:00
 - אושרת גני גונן מפגש תושבים נווה ימין20:30 - 21:30

יום שישי 13 אוגוסט

שבת 14 אוגוסט

יום ראשון 8 אוגוסט
חופש

יום שלישי 10 אוגוסט
 מעבר על דואר וטלפונים08:30 - 09:30
 - אורי מרגלית נתי זיו09:30 - 10:00
 ביקור שרת החינוך -  יפעת שאשא ביטון 10:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (לשכה / חדר ישיבות)במועצה
 פגישת היכרות - עו"ד גיא בוסי ועו"ד רונן 12:30 - 13:30

אביאני + שרון סספורטס מנכ"ל המועצה + לימור ריבלין 
 - אושרת גני גונןיועמ"ש

 יובל ארד ראש מועצה כוכב יאיר - בעניין ועדה 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונןגאוגרפית

 הצגת טיוטא להחלטות יישובים גדולים 15:00 - 17:00
 - ליאורה  (ZOOM)במועצות האזוריות - מרכז השילטון האזורי

ברנס
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 ניחום אבלים19:30 - 20:00

יום חמישי 12 אוגוסט
 - אושרת גני גונן רוני בן שטח - דוברת09:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן ששי דניאל10:00 - 10:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יובל קדוש + שרון 10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן אייל צייג - ס. מנהל אגף חינוך11:30 - 12:00
 נתי זיו12:30 - 13:00
 (נווה ימין) ניחום אבלים13:30 - 14:30
 מעבר על מסמכים וטלפונים14:30 - 18:00
 (אולם ירקון  הפנינג לילדים מיוחדים והורים18:00 - 20:00

 - ששי דניאלמועצה )
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15 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
21 אוגוסט 2021

יום שני 16 אוגוסט
 (חדר ישיבות סיכום חציון - הצגה לראש המועצה08:30 - 15:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרוןמליאה)
 נגישות בדרום השרון - עדי אבירם אח' נגישות 15:30 - 16:30

 - אושרת גני גונןבשלטון המקומי (מילכה בזום)
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד- ע.ר.המועצה16:30 - 17:00
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה17:00 - 17:40

גני גונן
 מאיר צור - ראש מועצה אזורית ערבה תיכונית17:45 - 19:15
 מפגש היערכות לפתיחת שנת-הלימודים עם 19:30 - 21:00

עוזר שר הביטחון, הממונה על ההתגוננות - מר משה אדרי, 
מנכ"ל משרד החינוך מר יגאל סלוביק, והגב' טליה לנקרי ראש 

 - קורל טייג (ZOOM)מחטיבת העורף במל"ל
 סגור אישי21:00 - 23:00

יום רביעי 18 אוגוסט
 נסיעה 08:30 - 09:00
 טירה - סיור בשטח עם ראש העיר וצוותו - 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (נפגשים בכניסה הדרומית לעיר)התחלת עבודות
 נסיעה10:00 - 10:30
  פ.ע יובל קדוש -  מ"מ דוברת המועצה - ברכות 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונןלראש השנה 
 - אושרת גני גונן יהודה (ועדה) - חתימות 11:30 - 11:40
  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה11:45 - 12:30
- אושרת גני גונן
 -  א.ת בנימין - שרון, תמי, אגוזי, בנצי,  אמיר12:30 - 13:30

אושרת גני גונן
 -  צילומים לאגף החינוך - סרטון יום הערכות13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 טלפונים בנסיעה13:45 - 15:15
 -  (רחוב קפלן 2 ירושלים) שר הרווחה מאיר כהן15:15 - 16:15

אושרת גני גונן
 נסיעה16:15 - 17:45
 - אושרת גני  פ.ע ליטל רהב - סגנית ר' המועצה18:00 - 18:40

יום שישי 20 אוגוסט
 (ביער בשטח  שתילה ראשונה - ביער (דודיק)08:00 - 09:30

 - אושרת גני גונןהמועצה בין צור יצחק לכוכב יאיר צור יגאל)

שבת 21 אוגוסט

יום ראשון 15 אוגוסט
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:30
 - אושרת גני  פ.ע לימור ריבלין - יועצת משפטית11:00 - 11:30

גונן
 - אושרת גני  פ.ע בני אברהם מנהל משאבי אנוש12:00 - 13:00

גונן
 פגישת היכרות עם ענבל כהן מנהלת ביה"ס צור13:00 - 13:30

 - נני רייזברגיצחק 
 פגישת היכרות עם רגינה פוקס - מנהלת מח' 13:30 - 14:00

 - נני רייזברגבתי ספר 
 פגישת הכנה ו. גאוגרפית דרום השרון כוכב 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM)יאיר-צור יגאל
 מצגת שר הרווחה - ליטל, תמי, מירית, אורי, ערן15:00 - 15:30
 - אורית  (ZOOM) צור יצחק  - בנושא יחידות דיור 15:30 - 16:00

לוי
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך16:00 - 17:00

גונן
 - בנצי  (ZOOM) ישיבת דרקטוריון חברת ההשבה 17:00 - 19:00
 ניחום אבלים 19:00 - 20:30

יום שלישי 17 אוגוסט
 (קמליה) אביטל פס, שגיא רוכל, דוב רקוביץ  09:00 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 ועדה גיאוד' דרום השרון - כוכב יאיר - בחינת 11:00 - 14:00

שינוי מעמד מוניציפלי/ איחוד רשויות ובחינת שינוי גבולות: צור
 - שלי  (סיור שטח)יצחק , דרום השרון , כוכב יאיר - צור יגאל

שינברג
 נסיעה14:00 - 14:30
 פגישת עבודה הילה ארבל - מפקדת מערך 15:00 - 15:45

 - אושרת גני גונןמתנדבים משמר הגבול
 פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה (דנה 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןואורי פדלון מצטרפים ל 10 דק ראשונות)
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה17:00 - 18:00

גני גונן
 סגור18:00 - 19:30
 חתונה 19:30 - 21:30

יום חמישי 19 אוגוסט
 אושרת חופש08:30 - 19:30
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22 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
28 אוגוסט 2021

יום שני 23 אוגוסט
  (מקוון) כנס פתיחת שנה"ל תשפ"ב - מחוז מרכז 10:00 - 13:30

- ורדה אופיר
 - אושרת גני  פ.ע אורי מרגלית ס. ראש המועצה14:15 - 15:00

גונן
 - אושרת גני  מלכי נפתלי - חבר מליאה גן חיים15:00 - 16:00

גונן
 שבילי אופניים - שרון, אורי מרגלית, אמיר, 16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונןדינה, ערן, ורד
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה17:00 - 18:00

גני גונן
 (ברחבת הדשא צמוד  יום הערכות אגף החינוך19:00 - 21:00

 - נני רייזברגלאגף החינוך החדש)

יום רביעי 25 אוגוסט
 (היכל התרבות צילומים לסרט חינוך פתיחת שנה08:00 - 11:00

 - יובל קדושדרום השרון)
 -  (ZOOM) ועדה גאוגרפית צור יצחק וכוכב יאיר10:00 - 11:00

גיא קפלן
  כינוס חירום בעקבות הרפורמה בחקלאות11:00 - 13:00

 - קורל טייג(מועצה אזורית גזר)
 נסיעה11:00 - 12:30
 יו"ר מטה התכנון הלאומי שלומי הייזלר + אורי 12:30 - 13:30

 - שלומי  (רחוב אליזר קפלן 2 ירושלים)מרגלית-סגן ראש המועצה
הייזלר

 נסיעה13:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:40

גני גונן
 (הוד השרון) יום הולדת אלעד - קפה שכולו טוב19:00 - 20:30

יום שישי 27 אוגוסט
 ביקור ניחומים09:30 - 10:15
 נסיעה10:30 - 11:30
 חתונה11:30 - 13:00

שבת 28 אוגוסט

יום ראשון 22 אוגוסט
 גיוס שחר08:30 - 11:00
 אישור סופי של הברכות לראש השנה + מעבר 11:00 - 14:00

 - אושרת גני גונןעל דואר מסמכים וטלפונים
  ראיון ברדיו FM 90 בנושא ועדה גיאוגרפית כוכב יאיר13:30 - 
 - יובל קדוש(טלפוני)

 - אושרת גני גונן אגרות לישובים בראש השנה14:00 - 15:00
 פגישה עם ד"ר רצוני + קרין - הקמת מרכז 15:00 - 16:00

 - נני רייזברג (ZOOM)לטיפול נפשי בבני נוער
 - אושרת  יהודה (ועדה לתכנון ובניה) - חתימות16:00 - 16:10

גני גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה 17:00 - 19:30
 - אושרת גני גונן ביקור ניחומים + מירית19:45 - 20:45

יום שלישי 24 אוגוסט
 במגשימים - מפגש עם ח"כ אלון שוסטר - סגן 09:00 - 11:00

 (במשק של ערן היילבורן)שר הבטחון
 שי דבי יו"ר - ועד מקומי כפר מעש + אורי 11:00 - 12:00

מרגלית-+ סגן ראש המועצה  +  (עו"ד לימור ריבלין- יועמ"ש ) 
+ דנה גל- מנהלת  המח' המוניציפאלית  + תמי גלס - 

 - אושרת גני גונןאדריכלית הועדה
  הכנה לביקור של ח"כ ניר אורבך (5.9.21) 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן(לשכה/ אופציה לזום)
 שמחה פלבר14:20 - 14:45
 נסיעה14:30 - 16:00
 שיחת ועידה - נציגי צור נתן + תמי גלס - 14:45 - 15:00

 - אושרת גני גונן (טלפונית )מקדימה לישיבת הועדה הגיאוגרפית 
 (ZOOM) פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב15:00 - 16:00

 נסיעה16:30 - 17:30
 (קיבוץ עינת) הלוויה לאה פורת ז"ל17:30 - 18:45
 (פתח תקווה ) חתונה19:45 - 20:30

יום חמישי 26 אוגוסט
 - אושרת גני גונן סיור בקבר בנימין 08:00 - 08:30
 נסיעה 08:15 - 08:30
 - אושרת  סיור בגנים אלישמע, נווה ירק וסירקין08:30 - 11:00

גני גונן
 אבי זיג זג11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן  מריק עפרון- פ.ע. איגוד ערים13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונן יהודה (ועדה) - חתימות13:30 - 13:45
 - אושרת גני גונן ישראל טייבלום - חבר מליאה14:00 - 14:30
 מעבר על דואר + מסמכים + טלפונים15:00 - 17:00
 ביקור ניחומים17:45 - 18:45
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יום שני 30 אוגוסט
 נסיעה08:50 - 09:00
 - אושרת גני גונן ביקור בגן ילדים באלישמע09:00 - 09:20
 - אושרת  מצגת למליאה ולהרמת כוסית ליו"רים09:30 - 10:00

גני גונן
 (אולם  ברכה למתנדבים -עמותה לחבר הוותיק11:00 - 11:45

כנסים)
 נסיעה12:00 - 13:00
 הצגת קבוצת פוקס ומותג ג'מבו - גולן עיני, 13:00 - 14:00

 נמרוד בן יהודה, הראל ויזל, אלעד ורד, מנכ"ל מועצה , אריק
 נסיעה14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה15:00 - 15:30

 -  פגישת הכנה יו"ר מקורות מרדכי (31.8) 15:30 - 16:00
אושרת גני גונן

 הרמת כוסית - יו"ר ועדים מקומיים + חברי 16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (אולם הכנסים בבית המועצה)מליאה

 - אושרת גני  (חדר הישיבות) ישיבת מליאה חגיגית17:00 - 20:00
גונן

יום רביעי 1 ספטמבר
 - נני  סיור בתי ספר וגני ילדים - פתיחת שנה08:00 - 14:00

רייזברג
 טקס פתיחת בית ספר לחינוך מיוחד של "בית 14:00 - 15:30

 - Roy Netzerאקשטיין" בבית ברל
 נסיעה15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל16:00 - 18:00
 -  פ.ע מולי אורן וליאת זולטי (חברות מליאה)17:30 - 18:30

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

גני גונן
 (חיים עוזר 25  ערב השקה רפי דהן -  "שובי רוני" 19:45 - 20:45

פ"ת)

יום שישי 3 ספטמבר

שבת 4 ספטמבר
 אלי רוקח19:00 - 19:30

יום ראשון 29 אוגוסט
 (טלפונית) אורי מרגלית, רותם07:30 - 08:00
 הענקת תעודות לספורטאים שזכו במדליות 08:00 - 08:30

 - ששי דניאלבאליפות ישראל בג'ודו 
 נסיעה08:30 - 09:00
 - נני רייזברג (ירחיב ) טקס פתיחת מעון יום ברוש09:00 - 10:00
 סיור בגנים בירחיב, מתן, נירית10:00 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 -  (זום) היערכות לפתיחת שנה תומכות חינוך11:00 - 11:30

עינב זוצקי
 נסיעה11:30 - 14:00
 (נבטים) הענקת דרגה לסתיו14:00 - 17:00
  יו"ר ועדים מקומיים + מזכ"לי הישובים בנושא: 18:00 - 19:00

 - אורי מרגלית (ZOOM)הנחיות לקראת פתיחת שנת הלימודים

יום שלישי 31 אוגוסט
 מעבר על דואר + מסמכים08:30 - 09:30
 -  פגישת הכנה מירב מיכאלי שרת התחבורה 09:30 - 10:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה10:30 - 11:00

 הרמת כוסית - רונית גטניו מנכ"לית עמותת 11:00 - 12:00
 - אושרת גני גונןאחים + נציגי ליונוס 

 -  ביקור וסיור יו"ר מקורות - מרדכי מרדכי 13:00 - 15:00
אושרת גני גונן

 אריק כספי (חבר מליאה רמות השבים)15:00 - 16:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה16:00 - 17:00

גני גונן
 פגישת הכרות דולב גורן - מנהלת הכנסות 17:00 - 17:45
 - אושרת גני גונןותקציב פיתוח
 -  (רחבת מרכז צעירים) ערב סוף שנה רכזי נוער 19:30 - 21:00

רעות שושן

יום חמישי 2 ספטמבר
 הכנה לקראת הפגישה עם מגה אור ביום 08:305.9.21 - 09:00
 נסיעה10:00 - 11:30
 הרמת כוסית לראש השנה תשפ"ב וישיבת 11:30 - 14:00

 (מודיעין מכבים רעות, שד' אסיפה כללית מרכז השילטון האזורי
 - קורל טייגהתעשיות 14)

 נסיעה14:00 - 14:30
 (אולם  הרמת כוסית עובדי המועצה ראש השנה 14:30 - 15:30

 - ששי דניאל-1)
  בני אברהם מנהל משאבי אנוש - פגישת עבודה15:30 - 16:00
- אושרת גני גונן
 סגור16:00 - 18:30
 - מירית  (היכל התרבות ) פרמיירה "חזקה מהרוח"18:30 - 19:45

כץ
 חתונה 20:00 - 23:00
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