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29 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
4 ספטמבר 2021

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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5 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
11 ספטמבר 2021

יום שני 6 ספטמבר
ערב ראש השנה

 (חגור) ניחומים10:00 - 11:30

יום רביעי 8 ספטמבר
ראש השנה

יום שישי 10 ספטמבר
 ניחומים חגור11:00 - 12:00

שבת 11 ספטמבר

יום ראשון 5 ספטמבר
 מעבר על דואר ומסמכים08:30 - 09:30
 - אושרת גני גונן אייל צייג - פ.א09:30 - 10:00
 פגישת המשך עם קבוצת פוקס + מגה אור- 10:00 - 10:30

 - Harel Wizel (ZOOM)בנושא ג'מבו באזור התעסוקה 
 - תמי גלס (ZOOM) גביית קנסות, אגרות והוצאות10:30 - 11:30
  רפי דהן 11:30 - 12:00
 - אושרת גני גונן אמיר סגינהור יו"ר ועד צור יצחק12:30 - 13:30
 - תמי גלס (פגישת זום) הכנה למשנה של ה-14:0012/9 - 15:00
 - אושרת שיחה טלפונית - צח בורוביץ - תת"ל 15:0091 - 15:30

גני גונן
 נסיעה16:00 - 16:30
 (חגור) הלוויה 16:30 - 17:30
 נסיעה 17:30 - 18:00
  ניחומים 18:00 - 18:30
 חתונה 19:30 - 20:30

יום שלישי 7 ספטמבר
ראש השנה

יום חמישי 9 ספטמבר
 טלפונים ומעבר על דואר + מסמכים08:30 - 10:30
 פגישה בנושא דפו (מסילה מזרחית רכבת טירה 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (באמצעות zoom)כ. יאיר)
12:00 - 11:00 Oshrat Gani Gonen & Hanno Hurth 

(Ammendingen Germay)(ZOOM) 
 סגור12:00 - 12:30
 - אושרת גני  (אולם מליאה) מפגש עתודה ניהולית12:30 - 13:30

גונן
 בנושא סירקין דרום - אורי פדלון, איתי בן חורין,14:00 - 14:30

 (שיחת ועידה)רועי סער, ערן שבתאי
 - אורי פדלון (ZOOM) מרחב צור נתן15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן אורי פדלון 15:00 - 15:15
 נסיעה15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן סגור אישי16:00 - 17:00
 (חגור) הלוויה17:00 - 18:00
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12 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
18 ספטמבר 2021

יום שני 13 ספטמבר
 נסיעה09:00 - 09:30
 09:30 -סגן ראש הממשלה ושר המשפטים 09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (פגישה + סיור)גדעון סער
 11:30 - לשכת שרת האנרגיה - קארין  אלהרר 11:30 - 12:30

 (זום)"תחנת כח בצומת קאסם תת"ל 98"  + ראשי רשויות 
 תעודת הוקרה לגילי ארואסטי מירקון - כיתת 13:00 - 13:30

 - נני רייזברגותיקים 
 - אושרת גני גונן אייל צייג13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד -ע.ר.המועצה14:00 - 14:30
 סגור טלפונים14:30 - 15:30
 - אושרת גני גונן נרימאן ראבי מג'לג'וליה15:30 - 16:00
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה16:00 - 16:30

גני גונן
 הכנה לפגישה עם גיא קפלן - תמי גלס ואורי 16:30 - 17:00

 - אושרת גני גונןפדלון
 סיור סליחות בירושלים למנהלי מחלקות 17:30 - 00:00

 - בני אברהםהמועצה
 (זום) טקס השבעה - שחר20:00 - 21:30

יום רביעי 15 ספטמבר
 ערב יום כיפור09:00 - 14:30

יום שישי 17 ספטמבר

שבת 18 ספטמבר

יום ראשון 12 ספטמבר
 נסיעה08:30 - 09:00
  סיור בחווה + פגישה במשרדי שיח מדיקל גרופ 09:00 - 11:30

 - Laura Tennenbaum(מושב גבעת ח"ן)
 נסיעה11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן (חגור) ניחומים12:30 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן שי זייד 14:00 - 14:45
 -  (זום) מפגש יו"ר ועדות מרכז השלטון האזורי 15:00 - 16:30

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

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

יום שלישי 14 ספטמבר
 (zoom  ישיבת שוטף עם דרום השרון - זום 08:002 - 09:00

 - גיא קפלןלשכת תכנון מרכז 2 - גיא קפלן ושירה ברנדט)
 פ.ע יובל קדוש09:30 - 10:00
 (לשכת  הצגת חוקי עזר בטרם אישור המליאה 10:00 - 11:00
 - לימור ריבליןראש המועצה )

 - אושרת גני (לשכה) שיחה אישית - שרה בן עטיה11:00 - 11:30
גונן

 -  (לשכה) פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה12:00 - 12:40
אושרת גני גונן

 ישיבת פרה רולינג: הצגת פיתוח משותף טייבה 14:00 - 15:00
 - גיא קפלן (ZOOM)ודרום השרון 

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

 נסיעה17:00 - 17:15
 (תל מונד) ניחום אבלים17:30 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00
 פגישת זום בהשתתפות השרה מרב מיכאלי, 20:00 - 21:30

 - קורל טייג (ZOOM)השר עומר בר-לב וח"כ רם שפע

יום חמישי 16 ספטמבר
יום כיפור
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19 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
25 ספטמבר 2021

יום שני 20 ספטמבר
 חופשת סוכות מרוכזת במועצה00:00

ערב סוכות
 חופש08:00 - 08:30
 (צופית) ניחומים10:00 - 10:45

יום רביעי 22 ספטמבר
חופשת סוכות מרוכזת במועצה

חול המועד סוכות
 חופש08:00 - 08:30

יום שישי 24 ספטמבר
חול המועד סוכות

שבת 25 ספטמבר
חול המועד סוכות

יום ראשון 19 ספטמבר
 מעבר על דואר + מסמכים09:00 - 10:00
 שיחה אישית - שולמית פישר10:00 - 10:30
 סגור10:30 - 11:00
  קו אימפקט - שילוב עובדים ערבים באירגונים11:00 - 12:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 ועדת משנה לתכנון ובניה12:00 - 13:00
 שמחה פלבר + מירי - נציגות עמותת מורשת 14:00 - 15:00

 (לשכה)הבריחה 
 פז15:30 - 16:45
 נסיעה16:45 - 17:00
 (בית עלמין כפר סבא) הלוויה - יצחק ולד ז"ל17:00 - 17:45
 נסיעה17:45 - 18:00
 - אושרת גני גונן ניחום אבלים 18:00 - 18:30

יום שלישי 21 ספטמבר
חופשת סוכות מרוכזת במועצה

סוכות
 חופש08:00 - 08:30

יום חמישי 23 ספטמבר
 חופשת סוכות מרוכזת במועצה00:00

חול המועד סוכות
 חופש08:00 - 08:30
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26 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
2 אוקטובר 2021

יום שני 27 ספטמבר
הושענא רבה

 חופש08:00 - 08:30

יום רביעי 29 ספטמבר
 הועדה למיזמי תשתית לאומיים מיוחדים 11:00 - 12:30

 - אושרת גני  (בזום)ושירותי דת יהודיים בנושא פרויקט המטרו
גונן

 - אושרת גני גונן קבלת קהל - ללא ליטל15:00 - 18:00
 תמ"ל 1088 כפר סבא צפון התנעה מחודשת ע"י15:00 - 17:00

 - שרית בנימין (ZOOM)כפר סבא
  הנחת אבן פינה לבית הכנסת של רמות השבים19:00 - 20:00
(רמות השבים)

 חתונה20:00 - 21:30

יום שישי 1 אוקטובר

שבת 2 אוקטובר

יום ראשון 26 ספטמבר
חול המועד סוכות

 חופש08:00 - 08:30

יום שלישי 28 ספטמבר
שמיני עצרת - שמחת תורה

 חופש08:00 - 08:30

יום חמישי 30 ספטמבר
 מעבר על דואר, מסמכים + טלפונים09:00 - 12:00
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה12:30 - 13:00

גני גונן
 הפרת הסכם חלף היטל השבחה ע"י רשות 13:00 - 14:00

 - קורל טייג (ZOOM)מקרקעי ישראל
 פ. הכנה תמ"ל 1088 כפר סבא צפון התנעה 15:00 - 15:30

 - אושרת גני  (ZOOM)מחודשת (מתקיים ביום א' בשעה 17:00)
גונן

 סגור16:00 - 19:00
 (אמפיפארק  אירוע 40 שנה לכוכב יאיר צור יגאל20:00 - 22:00

כוכב יאיר)
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