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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
 - מירית (היכל התרבות) מופע לייב "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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5 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
11 דצמבר 2021

יום שני 6 דצמבר
חנוכה (היום השמיני)

 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 09:30
 - אושרת  פ.ע רונית גטניו מנכ"לית עמותת אחים09:30 - 10:15

גני גונן
 -  ישראל טייבלום (חבר מליאה) - שיחה אישית10:30 - 11:00

אושרת גני גונן
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:00 - 12:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 (ZOOM) ועדת תכנון וקרקעות- לוח 2 לתמ"א 12:0035 - 13:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) בנושא המטרו 13:00 - 14:00
 (בית חינוך ירקון) צילומים לסרט סופשנה14:00 - 18:00
 ביקור אבלים18:00 - 19:30

יום רביעי 8 דצמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 נמרוד רותם (נהג אוטובוס) - שיחה אישית 09:30 - 10:00

פרישה 
 - אושרת גני גונן מצגת דיוני תקציב10:00 - 10:30
 -  תמי גלס  + ליאור גפן - מגדל טיהור אוויר 10:45 - 11:00

אושרת גני גונן
 נסיעה11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן (צור יצחק) ביקור ניחומים11:30 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:45
 הפסקת צהריים13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן פ.ע רוני דוברת14:00 - 14:30
 -  משלחת לגרמניה - רוני, ליטל ומשה רדומסקי14:30 - 15:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה17:40 - 18:25

גני גונן
 - אושרת גני גונן ליטל + שרון18:15 - 19:15
 מעבר על דואר + טלפונים19:30 - 21:00

יום שישי 10 דצמבר
סופ"ש דיוני תקציב - מליאת והנהלת המועצה

שבת 11 דצמבר
 סופ"ש דיוני תקציב - מליאת והנהלת המועצה00:00

יום ראשון 5 דצמבר
חנוכה (היום השביעי)

 מעבר על דואר + טלפונים10:00 - 12:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 (כפר מעש)  ניחום אבלים14:00 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 ישיבת מנהלת ישובים - שרון, ליטל, אורי, דנה, 15:10 - 16:10

 - אושרת גני גונןורד, אורי פדלון, מאיה ורוני
 - אורי מרגלית (חדר ישיבות מליאה) ועדה חקלאית 17:00 - 17:30
 נסיעה17:45 - 18:00
 - אושרת גני גונן הדלקת נרות חנוכה 18:00 - 18:30

יום שלישי 7 דצמבר
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:00
 ועדה גאוגרפית מרכז לבחינת חלוקת הכנסות: 10:00 - 12:00

 - שלי שינברג (רמלה )דרום השרון - ג'לג'וליה 
 -  פ.ע שרון + הצגת תב"רים - אגוזי מאיה ודולב14:00 - 15:00

אושרת גני גונן
 פגישת היכרות גלעד ווירגין - משרד הפנים + 15:00 - 15:45

 - אושרת גני גונןבני אברהם מנהל משאבי אנוש
 - אושרת גני גונן בני אברהם 15:45 - 16:00
 - אושרת גני גונן שמחה פלבר - קק"ל 16:00 - 16:30
 פ.ע מילכה - הכנה לישיבה בנושא ישובים 16:30 - 17:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)גדולים (20.12)
 הצגת עיקרי תכנית תקציב המועצה לשנת 17:002022 - 18:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)- יו"ר ועדים

יום חמישי 9 דצמבר
 סופ"ש דיוני תקציב - מליאת והנהלת המועצה00:00
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12 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
18 דצמבר 2021

יום שני 13 דצמבר
 פ.ע רוני דוברת09:00 - 09:30
 פעילות של תנועת הנוער - אושרת, נטע סיזל 09:30 - 10:30

 - mailודודו קוכמן 
 נסיעה10:30 - 12:00
  פגישה עם מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן12:00 - 12:45

 - אושרת גני גונן(ירושלים)
 נסיעה12:45 - 14:15
 ביקורת דוחות שנת 2020 - פגישת בעלי 14:30 - 15:30

 - אושרת גני גונןתפקידים - משרד הפנים
 נסיעה17:00 - 18:00
 (אודיטוריום  ערב לציון 20 שנים לעמותת כ"ן18:00 - 20:30

הכפר הירוק, רמת השרון)

יום רביעי 15 דצמבר
 נסיעה לירושלים07:30 - 09:00
 ועדת הפנים של הכנסת09:30 - 10:00
 נסיעה10:00 - 11:30
 (מגדל העמק) ניחומים11:30 - 12:15
 נסיעה12:15 - 13:45
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 17:30
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה16:30 - 17:10

גני גונן
 מעבר על דואר + טלפונים18:00 - 20:00

יום שישי 17 דצמבר
 עודד ונירה16:00 - 19:00

שבת 18 דצמבר
 (כפר מעש) אורן וענבר שחם 11:00 - 13:00

יום ראשון 12 דצמבר
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה10:00 - 11:00

גני גונן
 הכנה לפגישה עם מנכ"ל משרד השיכון (13.12)11:00 - 11:30
 הכנה לפגישה עם מנכ"ל משרד הפנים - בנושא 11:30 - 12:00

 - אורי מרגליתיער נחשונים
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע' ר. המועצה12:00 - 13:00
  המטרו ותיקון סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה13:00 - 14:00

 - ליאורה ברנס(ZOOM מרכז השלטון האזורי)
 פ.ע רוני דוברת14:30 - 15:00
 - תמי גלס (ZOOM) הכנה למשנה של ה-15:3019/12 - 16:30
 ועדה כלכלית אסטרטגית - הצגת טיוטת דוח 17:30 - 18:30

 - אריק ליבוביץ (ZOOM)היועץ
 מעבר על דואר + טלפונים18:30 - 20:00

יום שלישי 14 דצמבר
 פ.ע רוני דוברת09:00 - 09:30
 פגישת הכנה לקראת הנחיית פאנל בכנס 10:00 - 11:00

 - אלון ביטוןביטחון המרחב הכפרי
 - דינה קישון (פגישת זום) לידיעה -  ועדת שימור11:00 - 13:00
 טלפונים / דואר11:00 - 12:30
 הכנה לפגישה עם מנכל מ. הפנים בנושא יער 12:45 - 13:15

 - אושרת גני גונןנחשונים
 פ.ע אורי מרגלית ס.ר' המועצה13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אגוזי- גזבר המועצה14:15 - 15:00
 נרי - התנועה הקיבוצית + הדס - היכרות15:00 - 15:50
 -  פגישה עם ועד אגודה צופית בנושא הותמ"ל16:00 - 16:45

אושרת גני גונן
 - ליטל רהב פגישה בנושא צור יצחק17:00 - 18:00
 כנס נשים משפיעות של עמותת פנים חדשות - 19:30 - 22:00

 - ליטל רהב (אולם כנסים )בהשתתפות ח"כ השר גדעון סער

יום חמישי 16 דצמבר
 הרצאה לסטודנטים - פרופ' פייטלזון ערן - 09:00 - 10:00

 - אושרת גני (חדר ישיבות מליאה)סמינר לדוקטורנטים (תמי גלס)
גונן

 - אושרת גני גונן גלית - חומרים קורס דירקטורים11:00 - 11:10
 שיחת ועידה בנושא חלף היטל השבחה - אלי 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (טלפונית)ברכה ומילכה כרמל
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי פדלון 12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן הסכם מטרו12:30 - 12:45
 יו"ר אגודה נוה ימין- אהרון ימיני  + שרון אגוזי  12:45 - 13:15

 - אושרת גני גונןלימור
 נסיעה13:15 - 14:30
 (קרית טבעון) הלוויה 14:30 - 15:15
 נסיעה15:15 - 16:30
 (נוה ימין) אזכרה15:30 - 16:15
 ורדה16:30 - 17:15
 סער 18:00 - 19:00
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19 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
25 דצמבר 2021

יום שני 20 דצמבר
 (אולם  ביקור ח"כ אלון שוסטר סגן שר הבטחון08:30 - 10:15

 - אושרת גני גונןישיבות)
 נסיעה לירחיב - מועדון הוותיק10:15 - 10:30
 ביקור סגן השר שוסטר - דיון עם נציגי הישובים 10:30 - 11:15
 נסיעה לבית ברל11:15 - 11:45
 (בית  ביקור סגן השר שוסטר במכינת מגדלור11:45 - 12:40

 - אושרת גני גונןברל)
 -  מפגש עם יולי תמיר נשיאת מכללת בית ברל12:45 - 13:15

אושרת גני גונן
 נסיעה13:15 - 13:45
 טלפונים/ דואר13:45 - 14:30
 - מנכל  (ZOOM) פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים14:30 - 15:00

מטה
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה15:00 - 15:45

 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש 15:45 - 16:30
 - אושרת גני גונן (מקוון) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום רביעי 22 דצמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 הכנה לפגישה עם יואל זילברשטיין - השומר 09:30 - 10:00

 - אושרת גני גונןהחדש
 -  מפגש עם הורים לילדים עם מוגבלויות - תמי 10:00 - 10:15

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי10:15 - 11:00
 נסיעה11:00 - 13:30
 טקס מסדר כנפיים13:30 - 19:00

יום שישי 24 דצמבר

שבת 25 דצמבר
 נסיעה19:00 - 20:00
 הצגה20:00 - 21:15
 נסיעה21:15 - 22:00

יום ראשון 19 דצמבר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 (עמי  ביקור מרכז חדשנות - ענבר צפריר (חינוך)09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונןאסף)
 נסיעה10:30 - 11:00
 רשויות מקומיות בנושא הסכם מטרו - פרונטלי 11:00 - 13:00

 - danado@mof.gov.il (קפלן 1 )עם הרשויות
 פגישת היכרות סיוון דהרי - מנהלת מחלקת 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונןהכנסות 
 -  סיכום סטטוס צהרונים - שרון, נני וסיגל מלכי12:00 - 13:00

אושרת גני גונן
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה13:00 - 14:00

גני גונן
 נסיעה14:00 - 15:00
 (בית העלמין צרופה) הלוויה 15:00 - 16:00
 נסיעה16:00 - 17:00
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה17:00 - 19:00

יום שלישי 21 דצמבר
 נסיעה08:00 - 09:30
 (אחוזת ברק) ניחום אבלים 09:30 - 10:15
 נסיעה10:15 - 11:00
 סיור במרכז החדשנות של המועצה האזורית 11:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (עמק המעיינות)עמק המעיינות
 נסיעה 14:00 - 15:20
 (גבע כרמל) ביקור נחומים 15:20 - 15:50
 נסיעה15:50 - 16:50
 -  (אולם ישיבות ) ישיבת מליאה שלא מן המניין17:00 - 19:00

אושרת גני גונן

יום חמישי 23 דצמבר
 סגור לא לקבוע פגישות09:00 - 13:00
 מעבר על דואר + טלפונים13:00 - 15:00
 - אושרת גני  (ZOOM) הכנה ותמ"ל צופית 1088 15:00 - 16:00

גונן
 (חווה  סיור עם  השומר החדש - יואל זילברמן 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןחקלאית)
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל17:00 - 18:00
 רותם סער18:00 - 19:30
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