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3 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
9 אוקטובר 2021

יום שני 4 אוקטובר
 פ.ע. רוני דוברת המועצה09:00 - 09:30
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:30 - 11:00

גני גונן
 -  אגוזי ומאיה (גזברות) - עדכון תקציב 09:302021 - 10:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש 11:00 - 12:00
 ניהול פרוייקטים בישובים באמצעות מערכת 13:00 - 14:00

CRM-ה(ZOOM / לשכה) אורי מרגלית - 
 עו"ד רונן אביאני + אורי פדלון + עו"ד לימור 14:45 - 15:00

 - אושרת גני גונן (שיחת ועידה)ריבלין 
 - בנצי איתן (ZOOM) דירקטוריון חב' כלכלית 15:00 - 16:30
 - אושרת  יהודה (ועדה לתכנון ובניה) - חתימות16:30 - 16:35

גני גונן
 - תמי גלס (פגישת זום) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 ערב הוקרה לנשים העומדות לצד יקיריהן 19:00 - 21:30

 (אולם כנסים 1-)הסובלים מפוסט טראומה עקב שירותם הצבאי 

יום רביעי 6 אוקטובר
 (בית חינוך ירקון - כיתת וותיקים - פתיחת שנה"ל 08:30 - 09:00

ספריה )
 נסיעה09:15 - 10:00
 - אושרת גני גונן (מגשימים) אמי פלנט 10:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות  אלי פיטרו ומשפחת גורגי מחגור12:00 - 12:30

 - יצחק אגוזימליאה)
 סגור12:30 - 13:00
 (מועצה  הצגת מתווה מכרז בית עלמין בנימין 13:00 - 14:00

 - לימור ריבליןאזורית דרום השרון -לשכת ראש המועצה )
 - גיא  (ZOOM) מנהל התכנון בנושא בית ברל14:00 - 15:00

קפלן
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה14:00 - 14:40

גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 17:00
 פתיחת קורס מנהלים/ות עסקיים במושבים 17:15 - 17:45
 - מירית כץ (חדר מליאה)בדרום השרון

 - אושרת שיחה אישית - אלה קון (חברת מליאה)18:30 - 19:15

יום שישי 8 אוקטובר

שבת 9 אוקטובר
 - רעות שושן (מגדל מים) טקס פתיחת שנה- מתן18:00 - 19:00
 -  (מועדון נוער) טקסי פתיחת שנה - רמות השבים19:00 - 20:00

רעות שושן
 (קן כפר סירקין-  טקס פתיחת שנה - כפר סירקין20:00 - 21:00
 - רעות שושןרחוב הבנים 26)

יום ראשון 3 אוקטובר
 דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 הכנה לפני  ישיבת בחינת שינוי גבולות 09:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (מליאה)שמתקיימת ב-5.10.21
  צילום קבוצתי לחודש המודעות לסרטן השד11:00 - 11:15

(בכניסה למועצה)
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:00 - 13:00

גני גונן
 שני אלדן חיימי - פגישה אישית13:00 - 13:30
 טלפונים ודואר14:00 - 15:00
 פ.ע שרון עם נני15:00 - 16:00
 שי קדם סמנכ"ל ומנהל האגף לתכנון תחבורתי 16:00 - 17:00

 במשרד התחבורה + יוסי אמגר מפקח מחוז ת"א והמרכז 
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 -  (ZOOM) תמ"ל 1088 - כפר סבא צפון (צופית)17:00 - 18:30
שרית בנימין

יום שלישי 5 אוקטובר
 נסיעה08:30 - 10:00
 בחינת שינוי גבולות: מועצה אזורית דרום השרון10:00 - 13:30

- מועצה מקומית כוכב יאיר. בחינת שינוי מעמד 
מוניציפלי/איחוד רשויות ובחינת שינוי גבולות: צור יצחק, דרום 

 -  (הרצל 91 קריית הממשלה רמלה)השרון, כוכב יאיר - צור יגאל
שלי שינברג

 במסגרת ועדת הפנים והגנת הסביבה - 13:00 - 15:00
התנגדות להקמת תחנת כח קסם 

 -  שרון + בני + מירית בנושא מדרכי נוער 15:30 - 16:00
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן נקודות לדיוני תקציב16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום חמישי 7 אוקטובר
 עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים08:00 - 09:00
 (טלפונית) שיחת ועידה בנושא ותמ"ל צופית09:00 - 10:00
 פגישה עם ועד אגודה כפר מעש בנושא הנהלות10:00 - 11:00

 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)הישוב
 חשיפת מבצע הקש בדלת - האגודה למלחמה 11:00 - 11:30

 - רעות שושן (חדר ישיבות שקוף)בסרטן 
 נסיעה12:00 - 13:00
 פגישה עם דוד מזרחי + עמית יפרח + אלי בן 13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (תל אביב)גרא  בנושא ותמ"ל צופית כפר סבא
 נסיעה14:00 - 15:00
 ניב15:00 - 15:45
 יהורם15:45 - 17:45

 (סלעית) כנס מחזור 19:30
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10 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
 דיון אסטרטגי - שרון, ליטל, אורי, ורד08:30 - 09:30
 פ.ע רוני דוברת09:30 - 10:00
 מינהל התכנון - שולחן עגול תמל/1045א' בני 10:00 - 13:00

 - לוח ישיבות ותמל (אולם תבור)ברק צפון
 - אושרת גני  פרזנטציה "מחזירים שמחה לטבע"  10:30 - 11:00

גונן
 נסיעה11:00 - 12:15
 (מושב סגולה) ניחום אבלים12:15 - 13:15
 נסיעה13:15 - 14:45
  פיצויים על המטרו - יועמ"ש מועצת שדות דן 13:30 - 14:00
 -  שיחה טלפונית מריק עפרון מנכ"ל איגוד ערים14:15 - 14:30
 תמי פרבר + רמי סטויציקי + אירית קרמל + 14:45 - 15:30
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-16:1517/10 - 17:15
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה17:00 - 18:00
  שיחה טלפונית תמי גלס + מילכה בנושא רמ"י 17:15 - 17:30
 פגישת עדכון - שימי אוליאל - ליטל רהב ואורי 17:30 - 18:00
 הכנה לפגישה עם השר אלקין - ותמ"ל צופית + 18:00 - 19:00

יום רביעי 13 אוקטובר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 אזה"ת בנימין09:30 - 10:30
  הקרנת הסרט "אפריקה" במסגרת חודש 10:30 - 11:00

האזרחים הוותיקים - עם במאי הסרט מנירית והוריו השחקנים 
 (היכל התרבות)הראשיים

  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה11:00 - 11:45
- אושרת גני גונן
 טלפונים ומעבר על דואר ומסמכים12:00 - 13:00
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב13:00 - 14:00

גני גונן
 -  (ZOOM) פיצויים בגין המטרו - לימור ומילכה14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 טלפונים + מעבר על דואר19:00 - 22:00

יום שישי 15 אוקטובר

שבת 16 אוקטובר
  טקס פתיחת שנה ביישובים- צור נתן ונירית19:00 - 20:00
 - רעות שושן(מועדוני הנוער)
 (גבעת חן-  טקס פתיחת שנה - מושב גבעת חן 19:00 - 20:00

 - רעות שושןחניית בית העלמין)
 (מגרש  טקס פתיחת שנה - מושב שדי חמד19:30 - 20:30

 - רעות שושןכדורגל)

יום ראשון 10 אוקטובר
 פ.ע רוני דוברת09:00 - 09:30

  פגישה בענין הסדר פריסת תשלומי ארנונה לחייב09:30 - 
 - מאיה עוז(חדר ישיבות שקוף)

 מפגש הוקרה למתנדבים וותיקים (רמי סטוויצקי10:00 - 11:00
 - אושרת גני גונן (אולם כנסים)- מנהל יחידת ההתנדבות)

 - אושרת גני גונן תברי"ם - שרון ואגוזי10:45 - 11:00
 הצעת חוק התכנית הכלכלית - רכבת תחתית 11:00 - 12:00

(מטרו) – פרק ג'
 הכנה לקראת הפגישה עם יאיר הירש - מנכ"ל 12:00 - 13:00

משרד הפנים "נקודת ראות" 
 נסיעה לירושלים13:00 - 14:30
 ראשות הצוותים של נקודת ראות משרד הפנים -14:30 - 16:00

יאיר הירש מנכ"ל מץ הפנים + עו"ד ציונה קינג יאיר + אושרת 
 (לשכת מנכ"ל משרד הפנים, קפלן 2 גני גונן + מקסין  פרסברג

 נסיעה16:00 - 18:00
 ביקור בשדה ורבורג - יו"ר ועד מקומי חסי 18:00 - 19:30

 (שדה ורבורג- אברך, חבר מליאה דוד שוורץ  וחברי הועד
 - אושרת גני גונןבספריה )

יום שלישי 12 אוקטובר
 פ.ע רוני דוברת + מירית בנושא הנצחה אברהם 09:00 - 09:30

לזר
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:30 - 10:30

גני גונן
 מצטרפות לפ.ע מנכ"ל - תמי פרבר ומירית 10:15 - 10:30

 - אושרת גני גונןבנושא מכינה לגימלאים
 - Hadas  מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי10:30 - 11:30

Azulay
 ותמ"ל צופית - אורי מרגלית, אורי פדלון, תמי 11:30 - 12:15
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה12:15 - 13:00
 הצעת חוק התכנית הכלכלית - פרק ג' :מימון 13:00 - 14:00
 נסיעה13:00 - 14:00
  שר השיכון זאב אלקין בנושא מסדרון אקולוגי14:00 - 15:00
 - לימור ריבלין דיון בכנסת בנושא מטרו14:40 - 15:40
 נסיעה15:00 - 16:00
 טלפונים ומעבר על דואר16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות) ישיבת מליאה 17:00 - 20:00
 - רון  (ZOOM) זום ראשי ערים חוק ה"מטרו"18:30 - 19:30

יום חמישי 14 אוקטובר
  (לשכה) פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה09:00 - 09:30
- אושרת גני גונן
 שיחה אישית - אני דרמון (פרישה)09:30 - 10:00
 הרצאה של עמותת אחת מתשע לעובדות 10:00 - 11:00
 - אושרת גני  פגישת הכנה שימוע רשות איתנה11:00 - 11:45
 - אושרת גני גונן דודי - עיתונאי כפר סבא ניוז11:45 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 (כפ"ס) הלוויה13:00 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 טלפונים ומעבר על דואר14:00 - 16:00
 - אושרת  יהודה (ועדה לתכנון ובניה) - חתימות14:30 - 14:40
 הצעת חוק התכנית הכלכלית - פרק ג': מימון 16:00 - 17:00
 נסיעה (טלפונים)17:00 - 19:00
 - ששי  (ירחיב ) ליגת מועצה ג'-ד' ירחיב לכולם 18:00 - 19:30
 -  (ירחיב) יהורם גולי ויהודה מלאכי בירחיב18:45 - 19:15
 (מתן) ניחום אבלים19:30 - 20:00
 (כפר סירקין) מסיבת 50 20:30 - 22:30
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17 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
23 אוקטובר 2021

יום שני 18 אוקטובר
 נסיעה07:00 - 09:00
 -  (ירושלים) תמ"ל 1088 כפר סבא צפון / צופית09:00 - 12:00

לוח ישיבות ותמל
 רכבת תחתית (מטרו) - פרק ג': מימון ופיתוח 11:00 - 12:00

 (כנסת / זום)מיזם המטרו
 - אושרת גני גונן רמ"י- בנושא קבר בנימין13:00 - 14:00
 סגור14:00 - 15:00
 ח"כ גילה גמליאל15:00 - 15:30
 ח"כ רות וסרמן + ח"כ יוליה מלינובסקי16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה17:00 - 18:00
 נסיעה18:30 - 21:00

יום רביעי 20 אוקטובר
 (חניה חניון 7G) נסיעה08:30 - 10:00
 ועידת מוני אקספו  - השתתפות בפאנל 10:30 - 13:30

"ממתוקצבת ליזמית" האם הרשויות המקומיות יכולות לשנות 
 - אושרת גני גונן (תל אביב - גני התערוכה )כיוון? 

 נסיעה13:30 - 14:30
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה17:00 - 17:40

גני גונן
 (אושרת,  חוג בית - חודש המודעות לסרטן השד20:00 - 21:30

נוה ימין)

יום שישי 22 אוקטובר
  פעילות לפתיחה מתחם נינג'ה קידס החדש16:00 - 18:00

 - לוז נינג'ה(מתחם נינג'ה)

שבת 23 אוקטובר
 -  (אולם הספורט צור יצחק) הופעה של אדיר מילר20:30 - 21:45

אושרת גני גונן

יום ראשון 17 אוקטובר
 נסיעה משותפת מהמועצה לשפיים - הכנה 09:00 - 10:00

 (מצטרפים לזום/שיחת ועידה - בני , ערן, לערב הוקרה לחינוך 
 - אושרת גני גונןמירית, רוני)

 ביקור בשפיים מעבדת הדמיון קרן אתנה - שרון 10:00 - 11:30
 -  (חברת טוטאלי אינטראקטיב שפיים )סספורטס, נני רייזברג  

Daphna Tamir
 נסיעה11:30 - 12:30
 (אולם  פרידה מיובל קדוש- מ"מ דוברת המועצה13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונןישיבות)
 סגור טלפונים14:00 - 15:00
 - אושרת רוני - הכנה לפאנל מוני אקספו (20.10)15:00 - 15:30

גני גונן
 - אושרת גני גונן מתחם יכין אפק15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן שחר יפה - מנהל מרכז צעירים16:00 - 16:30
 סגור16:30 - 17:00
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 18:00
  (זום) טקס חלוקת מחשבים לגננות - קרן אתנה 18:00 - 19:00

- נני רייזברג

יום שלישי 19 אוקטובר
 פגישה עם מפקד משטרת התנועה ומשטרת 07:30 - 08:00

 -  (כיכר כפר ברא / חורשים)כפר קאסם בנושא פקקי תנועה
אושרת גני גונן

 נסיעה08:30 - 09:30
 - אושרת גני  (ZOOM) מצגת שימוע רשות איתנה09:30 - 10:30

גונן
 -  תכנית מתאר ירקונה - תמי, לימור ודינה10:30 - 11:00

אושרת גני גונן
 - אושרת  תמי ודינה - התנגדויות - רמת הכובש11:00 - 11:30

גני גונן
 -  (ZOOM) קידום - הסכם רשויות - מטרו11:30 - 12:30

eran_f@mail.tel-aviv.gov.il
 - אושרת גני גונן ששי דניאל - שיחה אישית11:30 - 12:00
 מעבר על מסמכים טלפונים ותכניות עבודה12:00 - 20:00

יום חמישי 21 אוקטובר
 - אושרת גני גונן הכנה לשימוע רשות איתנה09:15 - 10:45
  (לשכה) פ.ע אורי פדלון - מנהל אגף אסטרטגיה10:30 - 11:00
- אושרת גני גונן
 - אושרת גני  (לשכה) פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש 11:30 - 12:00

גונן
 נסיעה12:00 - 13:30
 שיחה טלפונית בנושא תכנון המרחב הפיזי 12:30 - 13:00

 - Yuli בבית ברל; פרופ' יולי תמיר נשיאת בית ברל ואושרת 
Tamir

 (מנחם בגין  שימוע רשות איתנה - דרום השרון13:30 - 15:00
 - מנכל מטה125 קרית הממשלה ת"א)

 נסיעה15:00 - 17:00
  פעילות בנינג'ה לילדים עם צרכים מיוחדים 17:00 - 19:00
 - ששי דניאל(מתחם נינג'ה )

 חתונה18:30 - 20:00
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30 אוקטובר 2021

יום שני 25 אוקטובר
 נסיעה09:00 - 10:30
 דיון דחוף לחברי ועדת תכנון במרכז השלטון 10:15 - 10:30

 - כרמל (ZOOM)האזורי בנושא חוק - פיצול דירות במרחב הכפרי
מילכה

 (בית שמש - עליזה בלוך  פורום ה- 14 - מפגש 10:307 - 13:00
 - ליזי דלריצ'ה - ראש המועצהמארחת)

 כנסת ירושלים13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:30
 פ.ע  טלפונית אורי פדלון - מנהל אגף 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונן (טלפונית / זום)אסטרטגיה
 הצגת חומרים מוגמרים למפגש שר התיירות - 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונןאורי, ליטל, אורי פדלון, רוני, ערן
 - אושרת גני גונן  שרגא זילברמינץ -  י. זילברמינץ16:45 - 17:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה17:00 - 18:00
 מוטי אלבויים - שיחה אישית17:30 - 18:00
 (רחבת  ערב הנצחה לזכרו של אברהם לזר ז"ל 19:00 - 20:30

 - אושרת גני גונןהיכל התרבות דרום השרון)

יום רביעי 27 אוקטובר
 יום שישי הירוק - רוני, מירית, ליאור גפן ואילה 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונןשקד
 דינה (ועדה)10:10 - 10:30
  פ.ע בנצי - מנכ"ל החב' הכלכלית וחב' ההשבה10:30 - 11:15
- אושרת גני גונן
 ישיבת היגוי בנושא תכנית 417-0434027 -  12:00 - 13:15

 - צוות מרכז (ZOOM מנהל התכנון)מתאר כפר רמות השבים
 פינוי אשפה בצור יצחק - שרון, יואב, ליאור, 12:30 - 13:15

 - אושרת גני גונןליטל ומורן
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה13:15 - 13:55

גני גונן
 סגור14:00 - 19:00
 נסיעה15:30 - 15:45
 כפר סבא  - יורם15:45 - 16:00
 נסיעה16:00 - 16:15
  ערב הוקרה לשותפים בחינוך בדרום השרון19:00 - 22:00

 - נני רייזברג(אמפי עמי אסף)

יום שישי 29 אוקטובר
 יום ההליכה העולמי - פעילות לשכבת א בנחל 08:00 - 10:00

 - ששי דניאלהדס 
 נסיעה11:45 - 12:30
 (במתנ"ס  כפר קאסם - ביקור נשיא המדינה12:30 - 13:30

העירוני כפר קאסם)
 נסיעה13:30 - 14:00

שבת 30 אוקטובר
 הרצאה בנושא חודש המודעות למתמודדי/דות 20:50 - 21:50

 (מושב שדי חמד - בית העם)הנפש בארץ ובעולם

יום ראשון 24 אוקטובר
 מינהל התכנון - ועדת משנה להתנגדויות (קיבוץ09:00 - 11:00

 (זום )רמת הכובש)
 - אושרת גני גונן (א.ת בנימין) סיור עם להבה09:00 - 09:45
 נסיעה11:00 - 11:30
 המאבק בתוכנית להקמת תחנת הכח 11:00 - 12:30

 (לשכת ראש בהשתתפות: ראשי ערים ורשויות שרון ושומרון
 - שלום בן משההעיר ראש העין)
 נסיעה12:00 - 12:30
 פגישת היכרות עם משרד הבריאות פתח תקווה 12:30 - 13:30

 - אירינה וולוביק- ד"ר אירנה וולוביק  
 - אושרת גני גונן (חדר מליאה) ביה"ס יחדיו14:00 - 15:00
 - תמי  (ZOOM) הכנה לועדת משנה של ה-15:001/11 - 16:00

גלס
 - אושרת  יהודה (ועדה לתכנון ובניה) - חתימות 15:45 - 16:00

גני גונן
 - אושרת גני  (לשכה) יצחק אגוזי - שיחה אישית16:00 - 16:30

גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום שלישי 26 אוקטובר
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:30
 מעבר על תכניות עבודה10:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן שיחה טלפונית עם נני 12:45 - 13:00
 (מועדון תרבות-  שיחת סיכום- העצמת עובדים13:30 - 14:30

 - רעות צבירמת הכובש)
 נסיעה14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן יורי מחשוב - נייד אושרת15:00 - 15:30
 - אושרת גני  מרוץ הנשים השני של דרום השרון 15:30 - 16:00

גונן
 שיחה טלפונית - מילכה בנושא מכתב חלף 15:45 - 16:00
 - אושרת גני גונןהיטל השבחה

 נסיעה16:30 - 17:00
 (ירחיב ) ניחום אבלים17:00 - 17:30
 נסיעה19:30 - 20:00

יום חמישי 28 אוקטובר
 מעבר על דואר וטלפונים08:30 - 09:30
 פגישה אישית שר התיירות יואל רזבוזוב10:20 - 10:50
 - אושרת גני גונן ביקור שר התיירות יואל רזבודוב 10:30 - 11:15
 נסיעה11:15 - 11:20
  סיור בבית לאה עם שר התיירות יואל רזבוזוב11:20 - 11:40

 - אושרת גני גונן(בית לאה)
 נסיעה11:40 - 11:50
  סיור שר התיירות בנווה ירק - יקב שמילוביץ 11:50 - 12:10
 - אושרת גני גונן(יקב שמילוביץ)
 נסיעה12:10 - 12:30
 ביקור שר התיירות ברמת הכובש - אתר מורשת 12:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן ארוחת צהריים - רמת הכובש13:00 - 13:30
 נסיעה13:30 - 13:45
 דוד מזרחי (מנהל מחוז מרכז רמ"י) - סיור 14:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן נסיעה 15:10 - 15:20
 -  (בכניסה לצופית מציר המוביל) מפגש בשטח15:20 - 16:00
 חתונה 20:00 - 23:00
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