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31 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
6 נובמבר 2021

יום שני 1 נובמבר
 טלפונים ומעבר על דואר08:30 - 09:30
 - לימור ריבלין פ.ע. לימור יועמ"ש09:40 - 10:10
 נסיעה10:30 - 11:30
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:00 - 12:00

מנכל מועצת דרום השרון
 (כפר סירקין) ניחום אבלים11:30 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:20
 א.ת נחשונים - בנצי איתן + אריק + אוריאל 12:20 - 12:50

 - אושרת גני גונן (נחשונים)אבני
 נסיעה12:50 - 13:30
 - אושרת גני גונן אייל צייג - שיחה אישית13:45 - 14:15
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה14:15 - 14:45

גני גונן
 מעבר על דואר וטלפונים15:00 - 17:00
 (טלפונית) גלעד רפרנט משרד הפנים 15:40 - 16:10
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

יום רביעי 3 נובמבר
 מעבר על דואר וטלפונים08:30 - 09:30
 שיחה עם הילה כתבת ישראל היום - פרצות 09:30 - 10:00

 - רוני בן שטחבגדר ההפרדה ומצב הביטחון
 שיחות טלפון + ביקור אבלים10:00 - 12:30
 פ.ע.- תמי פרבר - נושאים למפגש עם מורן סיגל12:30 - 13:00

 - מנכ"לית משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
אושרת גני גונן

 פ.ע ליטל רהב - ס. ראש המועצה + צבי כץ 13:00 - 14:30
 - אושרת גני גונןמנהל מוקד

 גיא דוד מעדנים14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:30
 -  (נירית) נירית - השקת מגרש משחקי הפטאנק 18:30 - 19:30

אושרת גני גונן
 רפי19:15 - 20:15

יום שישי 5 נובמבר

שבת 6 נובמבר
  חג המעלות ק"ן נגי"ע - גני עם ירקונה עדנים 18:30 - 20:00

 - אושרת גני גונן(בחורשה מאחורי בית הכנסת נוה ירק)
 (מגרש טקס פתיחת שנה - גנ"צ (גן חיים וצופית)20:00 - 21:00

 - רעות שושןכדורגל צופית)

יום ראשון 31 אוקטובר
 ביקור בשדי חמד - יו"ר ועד מקומי + חברי הועד09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (מזכירות שדי חמד )וחבר מליאה
 - אושרת  שדי חמד - יו"ר ועד אגודה + חברי ועד10:00 - 11:00

גני גונן
 - אושרת גני  (שדי חמד) דוד סיוון- א.ת שדי חמד11:00 - 11:30

גונן
 נסיעה11:30 - 12:00
 - תמי גלס (בכניסה לפרדס גן חיים) סיור בגן חיים12:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 פרידה - שחר (מנהל מח' צעירים)13:30 - 13:45
 - אושרת גני גונן נחשונים א.תעסוקה14:30 - 15:30
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה15:30 - 16:30

גני גונן
 לימור ושרון בעניין מעמד העמותה לחבר 15:30 - 15:45

 - אושרת גני גונןהוותיק כעמותה עירונית
  ועדת תכנון וקרקעות - מרכז השלטון האזורי16:30 - 18:30

(ZOOM)קורל טייג - 

יום שלישי 2 נובמבר
 מעבר על דואר וטלפונים08:30 - 09:30
 סיור במתן - כתבה בישראל היום בנושא 09:30 - 10:00

 - אושרת  (בכניסה למתן)הפרצות בגדר ההפרדה ומצב הביטחון
גני גונן

 - (לובי המועצה) השקת חודש נוב' הירוק במועצה10:30 - 11:00
אילה שקד בולוקן

 - אושרת גני גונן  עו"ד שחר בן עמי 11:00 - 11:30
 הצגת תב"ר 600 אש"ח לישובים - אורי מרגלית 12:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM)+ ואורי פדלון

 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב13:30 - 14:15
גני גונן

 - אושרת גני גונן פ.ע ורד שני14:15 - 15:00
 פגישה בנושא המטרו - אהרון ימיני - ועד אגודה15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונןנווה ימין - בנצי , אמיר ואורי מרגלית
 יציאה לסיור מקדים במסגרת ישיבת המליאה 16:00 - 17:00

 -  (נקודת מפגש - רחבת החניה בכניסה לבית המועצה )2.11.21
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן (אולם ישיבות ) ישיבת מליאה17:00 - 20:00

יום חמישי 4 נובמבר
 נסיעה08:15 - 08:45
 אישי08:45 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 ביקור בחברת מתקני גני ילדים ושעשועים - אלו11:00 - 12:00

 (רמת השרון)את ניצן - עם דנה גל מנהלת מחלקה מוניציפאלית
 נסיעה טלפונים 12:00 - 13:00
 בתנועת המושבים - פגישה עם שלומית שיחור 13:00 - 14:00

רייכמן - רשמת האגודות + עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים
 נסיעה14:00 - 15:00
 ניחום אבלים16:00 - 17:30
 חתונה 20:00 - 21:30
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7 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
13 נובמבר 2021

יום שני 8 נובמבר
 ראיון ערוץ הכנסת בנושא קיימות בדרום השרון08:40 - 09:10
 סיור בבוסתן נווה ירק - מחלקת קיימות- חודש 09:00 - 10:00

 - ליאור גפן (בכניסה לנווה ירק)נובמבר הירוק - צוות הנהלה
 נסיעה10:00 - 10:15
 - אושרת גני גונן פ.ע אגוזי - גזבר המועצה10:15 - 11:00
 רישוי בריכת שחייה בגבעת השלושה (כדור 11:00 - 12:00

מים) - שמעון סוסן ר' מועצת חבל מודיעין, מיקו גילת, אמיר 
יו"ר קבוצת כדור מים - אורי מרגלית, אמיר כהן, אלי ביוקאורל,

 - אושרת גני גונןיהודה רובנשטיין
 מעבר על דואר12:00 - 13:00
 דואר וטלפונים13:30 - 15:00
 נסיעה16:15 - 17:00
 התכנון הפיזי של מרחב בית ברל; יולי תמיר, 17:00 - 18:00

 - Yuli  (בית ברל משרד הנשיאה)אושרת, תמי, זאביק ביילסקי
Tamir

 נסיעה18:00 - 18:30
 (כפר סבא) ניחום אבלים18:30 - 19:30

יום רביעי 10 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 שיחה בנושא תכנון - מרכז השלטון האזורי09:30 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 -  (כפר מלל)  רחמים זבידה + מנשה מלמוד 11:00 - 12:00

אושרת גני גונן
 נסיעה12:00 - 12:45
 הכנה - ישיבת היגוי בנושא תכנית 14:00 - 14:15

 - אושרת גני גונן (ZOOM)416-0857615 - תחמ"ש רעננה דרום
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל14:30 - 17:30
 ישיבת היגוי בנושא תכנית 416-0857615 - 15:00 - 16:15

 - צוות צפון (ZOOM מינהל התיכנון)תחמ"ש רעננה דרום
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:45

גני גונן
 נסיעה18:45 - 19:00
  טקס פתיחת שנה תנועת נוער - מושב אלישמע19:00 - 20:00

 - רעות שושן(מועדון הנוער אלישמע)

יום שישי 12 נובמבר
 - ששי דניאל (עינת) מרוץ נשים קיבוץ עינת 08:00 - 10:00

שבת 13 נובמבר

יום ראשון 7 נובמבר
 טלפונים08:30 - 09:00
 נסיעה09:00 - 09:30
 ביקור בקיבוץ ניר אליהו - יו"ר רון עציוני + יעקב09:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (ניר אליהו)אברהמי חבר מליאה
 נסיעה - שיחה  טלפונית - הכנה לראיון לגל"צ  -11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (טלפונית)סוגיית כוכב יאיר צור נתן 
 מיקי בלומנטל מנהל מחלקת תחבורה12:30 - 13:00
 - אושרת גני יהודה (ועדה לתכנון ובניה) חתימות13:30 - 13:45

גונן
 עדכון והתייעצות בנושא: אסדרת מים לצריכה 14:00 - 16:00

 -  (ZOOM)ביתית במרחב הכפרי - מרכז השילטון האזורי
liora@azoriot.co.il

  ראיון לגל"צ לתוכנית יהיה בסדר- בנושא כוכב 15:00 - 15:30
יאיר צור נתן

 נסיעה 16:00 - 17:00
 - נני  (אולם ספורט ישן עמי אסף) ועדת החינוך17:00 - 19:00

רייזברג

יום שלישי 9 נובמבר
 טלפונים + מעבר על דואר09:00 - 10:00
 הצגת יעדים ותקציב לשנת 2022 - מנהלי 10:00 - 16:00

 - אושרת גני גונןאגפים
 יאיר כהן + אורי מרגלית - הנצחה יונתן גרנות 17:00 - 17:30

 - אושרת גני גונןז"ל
 ראיון עם רקפת חולדאי - חוקרת באוניברסיטת 17:30 - 18:10

 - אושרת גני גונןבן גוריון שבנגב
 נסיעה18:10 - 18:30
 (שדי חמד) ניחום אבלים 18:40 - 19:10
 נסיעה19:10 - 19:30
 (נווה ימין) ניחום אבלים 19:30 - 20:00

יום חמישי 11 נובמבר
 הצגת יעדים ותקציב 2022 - מנהלי אגפים 09:00 - 14:30

 - אושרת גני גונןויחידות
 נסיעה14:30 - 15:00
 (בית העלמין  אזכרה של ברק ועמיחי איטקיס15:00 - 16:30

הצבאי כפר סבא)
 -  נסיעה - ישיבה תיאום שבועית (טלפונית)16:30 - 17:30

אושרת גני גונן
 פתיחת עגלת קפה קהילתית - מושב גן-חיים17:30 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:30
 חודש המאבק באלימות נגד נשים- הרצאה 20:00 - 21:30
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14 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
20 נובמבר 2021

יום שני 15 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן תכניות מתאר במועצה 10:10 - 11:00
 טלפונים / דואר11:00 - 12:00
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב12:00 - 13:00

גני גונן
 היכרות צליל בכר סגנית מנהלת אגף החינוך13:00 - 13:30
 יואב סבן - מנהל אגף תפעול וקב"ט המועצה - 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןהכנה אימון חד יומי דרום השרון
 אשל ארמוני + בנצי מנכ"ל חכ"ל14:40 - 15:00
 - אושרת  רונית גטניו - סיכום שנה עמותת אחים15:00 - 15:30

גני גונן
 שיחת ועידה - גל חן כתב חדשות ערוץ 12 15:45 - 16:00

(תכנית חסכון) - עומסי התנועה במועצה ובגוש חורשים
  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה16:00 - 16:45
- אושרת גני גונן
 ישיבת הכנה לפגישה עם צחי דוד ס. ראש אגף 17:00 - 18:00

 התקציבים באוצר וינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל
(ZOOM)ליאורה ברנס - 

יום רביעי 17 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:30
 ועדה משותפת לתחבורה יבשתית - מינהל 10:30 - 12:30

 - אסתר מיוחס (ZOOM)התכנון
 נסיעה12:30 - 13:00
 ניחום אבלים13:00 - 14:00
 טלפונים / דואר14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 16:00
 הכנה לדיון מועצת הגנים הלאומיים (25.11)- 16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)תמי, בנצי, שרית ונציגי צור נתן
 המשך קבלת קהל16:30 - 18:30

יום שישי 19 נובמבר
 (חווה  green friday אירוע שיא נובמבר הירוק  09:30 - 12:30

 - מירית כץחקלאית)
 (נוה ימין) הלוויה12:30 - 13:30

שבת 20 נובמבר
 - מירית כץ (היכל תרבות) פסטיבל שירי הילדים18:00 - 20:00

יום ראשון 14 נובמבר
 מעבר על דואר / טלפונים08:00 - 11:00
 טקס לזכרם של מייסדי העמותה למען החבר 11:00 - 12:30

 - אושרת גני (נוה ימין - מרכז יום לחבר הותיק)הותיק בדרום השרון 
גונן

 נסיעה12:30 - 13:00
 טירה- ראש העיר מאמון עבד אל חי - חלופות ל 13:30 - 14:15

 -  (ZOOM)551 הנוגעות לשטח משותף וקידום א.ת החדש 
אושרת גני גונן

 נסיעה15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן (אורנית)  ניחום אבלים 15:30 - 16:15
 נסיעה16:15 - 17:00
 (ליד המועדונים מול הגנים) פעילות ירוקה נווה ירק17:00 - 18:00

יום שלישי 16 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 - אושרת פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה09:30 - 10:00

גני גונן
 מריק עפרון מנכ"ל איגוד ערים לביוב - הכנה 10:00 - 10:45

 - אושרת גני גונןלישיבת איגוד ערים 
 - אושרת גני יהודה (ועדה לתכנון ובניה) חתימות10:45 - 11:00

גונן
 (ZOOM) דיון בולנת"ע - בנושא שטחים פתוחים11:30 - 16:30
 הכרות עם משה בללי - מפקד משטרת תנועה 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונןארצי בשרון + אורן מפקד יח' מתנדבים
 נסיעה16:30 - 17:00
 - אושרת גני גונן (כפר סבא) ניחום אבלים17:00 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00

יום חמישי 18 נובמבר
 אימון חד יומי דרום השרון - פיקוד העורף ורח"ל08:30 - 15:30
 - אושרת  מעבר על מצגת שיעור חדש בעמיאסף11:30 - 12:00

גני גונן
 קיימות במועצות האזוריות - מרכז השלטון 12:30 - 13:30

 (ZOOM)המקומי - ליאורה ברנס
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן הכנה פיצויים מנתב"ג (23.11)15:30 - 16:00
 סגור 16:00 - 17:45
 נסיעה17:45 - 18:15
 -  (צופית) חנוכת מבנה ועד וקהילה בצופית18:15 - 18:45

אושרת גני גונן
 נסיעה18:45 - 19:30
 - (היכל תרבות) מוני מושונוב לוותיקים ולוותיקות19:00 - 20:00

מירית כץ
 -  (מרכז צעירים) ערב פתיחת פרויקט מלגות 19:30 - 20:30

אפרת שדה
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21 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
27 נובמבר 2021

יום שני 22 נובמבר
 דיון בותל בנושא תחנת כח קאסם

 צילומים לכתבה ערוץ 12 במתן על עומסי 06:30 - 08:00
 - אושרת גני גונן (מתן)התנועה הכבדים

 - נני רייזברג ראיונות מרכז חדשנות - גדי ביאליק10:30 - 13:30
 סיפורה של שוטרת בזהות כפולה (במסגרת 10:30 - 11:30

 - מירית כץ (אולם כנסים)סידרת "מפגשות" אגף תרבות)
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 הרצאה התעמרות בעבודה – תמי פרבר ( 15 13:30 - 13:45

 - אושרת גני גונןדק' במסגרת ישיבת הנהלה מורחבת של שרון)
 יהורם גולי 14:00 - 14:15
 נסיעה לאזכרה 15:45 - 16:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה17:00 - 18:00
 פגישת הכנה תכנית נחשונים - תמי, דינה, נציגי 17:00 - 17:45
 - אושרת גני גונן (אורי מרגלית )קיבוץ נחשונים
 מעבר על דואר + טלפונים18:00 - 19:30

יום רביעי 24 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
  שיחה עם תלמידות מבית חינוך ירקון שיוצאות 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן (ביה"ס ירקון)למסע "זמנשים" 
  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה11:00 - 11:45
- אושרת גני גונן
 קבלת קהל12:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:00
 -  (אור יהודה) ניסים פרץ - מנכ"ל נתיבי ישראל15:00 - 16:00

אושרת גני גונן
 נסיעה16:00 - 17:15
 - אושרת  (בית העם נווה ימין) מופע לכבוד חנוכה 20:00 - 21:30

גני גונן
 (ניר אליהו) דפנה טלר20:30 - 21:30

יום שישי 26 נובמבר
 חנוכת גן עידן (פרויקט הלבשת גן)  - סדנא - 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (דרך הכפר 60 עדנים)עדנים 

שבת 27 נובמבר
 - ששי (צור יצחק ) צעדת דרום השרון בצור יצחק 11:00 - 14:00

דניאל

יום ראשון 21 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:15
 -  שיעור אחר מס' 1 - שכבת ט' עמי אסף (רוני)10:15 - 11:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  שיעור אחר מס' 2 - עמי אסף (רוני)11:00 - 11:45

גונן
 נסיעה11:45 - 12:15
 - אושרת גני  מוני אלימלך - ראש מועצה גן רווה13:00 - 13:30
 - תמי גלס (ZOOM) הכנה למשנה של ה-14:0028/11 - 15:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן  אבי קדיש + הילה וניב16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן איילת שחם - פגישה אישית16:30 - 17:00
 לידיעה - מליאת מועצת נשים - מירית17:00 - 19:00
 - אושרת גני גונן בנושא תקציב מועצה17:10 - 17:30
  הכנה לביקור מירב מיכאלי + אילת שקד17:30 - 18:00
 - Or Kobi (ZOOM) מועצות קו התפר- דיון בזום18:00 - 19:00
 (נווה ימין) ביקור אבלים 19:00 - 21:00

יום שלישי 23 נובמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 - איגוד ערים ישיבת מועצת איגוד ערים09:30 - 11:00
 שיחת זום שי חג'ג+ צחי דוד - הסכמי חלף היטל11:30 - 12:30

 - יעקב קוינט (LYAKOVK) (ZOOM)השבחה 
 נסיעה13:00 - 13:30
 (מועדון תרבות רמת  סיכום העצמת עובדים13:30 - 14:30

 - רעות צביהכובש)
 נסיעה - שיחה עם כתבת מעריב - פרוייקט 14:30 - 15:00

"מחשב לכל מורה"
 ישיבת תקציב ותכניות עבודה החברה הכלכלית15:00 - 16:00

- בנצי, שרון, שני, מאיה,  דולב, אורי פדלון (יגאל בנושא היכל 
 טלפונים - רשימת משתתפים גנים לאומיים 16:00 - 17:00
 -  פ.ע אמיר כהן + הכנה לפגישה נתיבי ישראל17:00 - 17:45
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה17:45 - 18:25
 נסיעה18:25 - 18:55
 -  (מועדון נוער חגור) טקס פתיחת שנה - קן חגור19:00 - 20:30
 נסיעה19:30 - 20:00
 - ליטל רהב כנס תושבים חדשים - צור יצחק20:00 - 21:30

יום חמישי 25 נובמבר
 נסיעה09:00 - 10:30
 ישיבת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע - 10:30 - 12:00

 - כוכי עומר אגף  (מעלה החמישה)בנושא גן לאומי צור נתן
ארכיאולוגיה

 נסיעה12:00 - 13:30
 התנעת תהליך מניעת התעמרות בעבודה וועדת12:00 - 13:00

היגוי של דרום השרון + פורום מומחים 
 - אושרת גני גונן אורי קושניר - ערים חכמות 14:00 - 15:00
 קבלת קהל15:00 - 17:00
 אייל צייג - שיחה אישית15:30 - 15:45
 מעבר על דואר + טלפונים17:00 - 19:00
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28 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
4 דצמבר 2021

יום שני 29 נובמבר
חנוכה

 - אושרת גני  פ.ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה09:00 - 10:00
גונן

 נסיעה + רוני בן שטח10:15 - 11:30
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

- מנכל מועצת דרום השרון
 (שיחה טלפונית) רותם ידלין ראש מועצת גזר11:00 - 11:15
 ישיבת ועדת ביטחון הפנים בנושא הפרצות 11:30 - 13:00
 -  (בכנסת, בחדר הוועדה לענייני ביקורת המדינה)בגדר ההפרדה
 נסיעה13:00 - 14:30
 - ששי דניאל (אולם המועצה ) הדלקת נר חנוכה14:30 - 15:30
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב15:30 - 16:00

גני גונן
 מפגש ראשי רשויות בזום עם קארין אלהרר 16:00 - 17:30

שרת האנרגיה - בנושא מניעת הקמתן של תחנות הכוח תת"ל 
 נסיעה17:30 - 18:30
 הדלקת נרות חנוכה - הורים וילדים - מנהיגות 18:30 - 19:30
 נסיעה19:30 - 20:00

יום רביעי 1 דצמבר
חנוכה (היום השלישי)

 חופש09:00 - 17:00

יום שישי 3 דצמבר
חנוכה (היום החמישי)

 חופש09:00 - 17:00

שבת 4 דצמבר
חנוכה (היום השישי)

יום ראשון 28 נובמבר
 ישיבת הכנה לביקורי שרת הפנים + שרת 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונןהתחבורה 
 זום  - ראשי רשויות - דיון לקראת הכרעה בעניין10:00 - 10:45

 - אושרת גני גונן (ZOOM)תחנות הכוח
 נסיעה10:45 - 11:30
 ניחום אבלים11:30 - 12:00
 נסיעה (טלפונים)12:00 - 13:00
 תמ"א 35 - שי חג'ג' + עמית יפרח + אושרת גני 13:00 - 14:00

 -  (ירושלים )גונן - אצל שלומי הייזלר יו"ר מטה התכנון הלאומי
 נסיעה14:30 - 16:00
 מודל הבחירה של דרום השרון - יחודיות בחינוך 14:40 - 15:00

 - ורדה אופיר (ZOOM משרד החינוך)בבתי הספר היסודיים
 - אושרת גני גונן שיחה אישית - מאיה נחום16:15 - 16:45
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 -  (מגרש טניס וכדורסל ) חנוכת מגרשים נווה ימין18:30 - 19:30

אושרת גני גונן
 נסיעה19:30 - 20:00
 (היכל  הקרנה ומופע לייב של חזקה מהרוח 20:00 - 21:30

יום שלישי 30 נובמבר
חנוכה (היום השני)

 פגישת צוות ההיגוי  - מניעת התעמרות בעבודה09:00 - 09:30
 (ZOOM) 

 מפגש עם שרת התחבורה - ח"כ מירב מיכאלי 10:00 - 11:00
 - אושרת גני גונן(הצוותים המקצועיים) 

 ראש מ.גני תקווה ליזי דלריצ'ה מצטרפת לביקור10:40 - 10:50
 ראש עיריית טירה עו"ד מאמון עבד אלחי  10:50 - 11:05
 - אושרת גני גונן (אולם ישיבות )מצטרף לביקור
 מפגש בנושא המטרו עם שרת התחבורה ח"כ 11:15 - 12:15

 - אושרת גני גונן (אולם מליאה)מירב מיכאלי + ראשי רשויות
 ביקור ח"כ איילת שקד - פגישה עם הצוותים 13:00 - 13:45

 - אושרת גני גונןהמקצועיים 
 (חדר  ביקור שרת הפנים אילת שקד במועצה13:30 - 14:30

 - אושרת גני גונןמליאה)
 נסיעה14:30 - 14:40
 טקס אבן הנחת אבן פינה א.ת בנימין עם השרה14:40 - 15:40

 - בנצי איתןאיילת שקד

יום חמישי 2 דצמבר
חנוכה (היום הרביעי)

 חופש09:00 - 17:00
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